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Nowy wizerunek rynku i dworca PKS, nowe przedszko-
le, więcej parkingów, miejsc rekreacji i miejsc do spotkań 
integracyjnych. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych 
- taki cel zakłada projekt rewitalizacji społeczno-gospo-
darczej Janowa Lubelskiego. 

Projekt niejednokrotnie był omawiany, konsultowany i 
uzgadniany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego 
Krzysztofa Kołtysia wspólnie z mieszkańcami naszego 
miasta podczas tzw. konsultacji społecznych, czy spotkań 
warsztatowych.

 Głównym celem opracowanego programu rewitalizacji 
było sformułowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup 
społecznych. Dlatego też opracowując projekt rewitalizacji 
zwrócono szczególną uwagę na poprawę poziomu jakości 
życia i bezpieczeństwa.

cd. na str. 5

Przebudowa Rynku 
i dworca PKS – rozpoczął 

się pierwszy etap 
rewitalizacji 

Janowa Lubelskiego

„Dzięki sporej ilości śniegu trasa stała się bardziej siłowa i 
trudniejsza technicznie, a upadki, których w tych warunkach 
trudno było uniknąć, mniej bolesne. Pomimo to, na starcie 
stanęło ponad 250-ciu zawodników, którzy mieli okazję ścigać 
się na dwóch dystansach, do wyboru: Fit – 15 km i Mega 26 
km” – czytamy na profilu głównego organizatora Bike Club 
Janów Lubelski. Dokładnie miesiąc temu trwały przygotowa-
nia do III Zimowego Maratonu Rowerowego Biały Kruk. 
Dzisiaj pozostały piękne wspomnienia i moc wrażeń.

13 styczeń 2019 roku – przygotowania do maratonu trwają 
od rana. Teren przy kawiarence Parku Rekreacji ZOOM 
NATURY - tutaj gromadzą się zawodnicy. Trwają zapisy, 
każdy z zawodników dostaje numer startowy. Jeszcze 
„chwila” do startu. W biurze organizacyjnym są również 
przygotowywane puchary i medale. Obok kawiarenki już 
płonie ognisko. Można skorzystać z ciepłych napoi i przeką-
sek. Trwają ostatnie treningi i przygotowania.

Zawodnicy stratują w dwóch dystansach: Mega i Fit. 
Pierwszy dystans to Mega. Łukasz Drewniak – prowadzący 
spotkanie przypomina o sponsorach dzięki, którym była 
możliwość zorganizowania „Białego Kruka”, przypomina 
również o organizatorach i pomysłodawcach III Zimowego 
Maratonu Rowerowego, którym jest Bike Club Janów 
Lubelski. Od samego początku do końca maratonu obecny był 
również Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, 
który ciepłymi słowami w ten zimowy dzień dopingował 
zawodników. Zaczyna się odliczanie 10, 9,…1, start – 
wystartowała pierwsza grupa licząca aż 166 zawodników.

Pierwsze podejście pod górkę. Jedni „twardo” wjeżdżają, 
drudzy „spacerują” z rowerem, a jeszcze inni niosą rower na 
ramieniu. Minęli pierwsze 200 m, a jeszcze przed nimi  26 km. 
Za nimi startuje kolejna grupa zawodników, która będzie 
zmagać się na strasie FIT – liczącej 15 km. Zawodnicy 
ustawiają się na starcie, trwają ostatnie przygotowania. 
Ostatnie minuty, 70 zawodników … wystartowali.

cd. na str. 9

Zimowe zmagania z „Białym Krukiem”

Studenci, uczniowie szkół średnich reprezentowali 
Polskę na Światowych Dniach Młodzieży, które rozpoczęły 
się 22 stycznia, a zakończyły 27 stycznia 2019 roku. Wśród 
nich m.in. Karol Lenart z Janowa Lubelskiego, Przemysław 
Kotuła z Godziszowa.

Dnia 15 stycznia wylecieli do Panamy (z Warszawy).
 Z Diecezji Sandomierskiej w wydarzeniu udział wzięły 34 
osoby. Grupę tworzyła młodzież z Sandomierza, Stalowej 
Woli ,  Woli  Baranowskiej ,  Zakl ikowa,  Majdanu 
Królewskiego, Godziszowa i Janowa Lubelskiego. 
Pielgrzymi podzieleni byli na dwie grupy. Jedna grupa 
liczyła czternaście osób (w tym dwóch kapłanów: Łukasz 
Popiak i Krzysztof Kwiatkowski), druga dwudziesto-
osobowa „wyruszyła” pod opieką ks.  Mariusza 
Kozłowskiego. Sandomierska grupa mieszkała u rodzin w 
Llano Bonioto, w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka w 
diecezji Chitre.

Do Panamy zabrali ze sobą nie tylko modlitwę, 
młodzieńczą radość, ale również  polską tradycje, kulturę, 
czy zwyczaje. Dla rodzin, u których gościli zabrali ze sobą 
słodkości – polskie miody i sandomierskie krówki.

 Dla młodzieży było to ogromne przeżycie tak względem 
zmiany kontynentu, kultury, obyczajów, jak również 
spotkania młodych pielgrzymów z tylu krajów w jednym 
miejscu. Wspólne spotkania, śpiewy, wspólna modlitwa,  
radość, wyjątkowe spotkanie z Papieżem Franciszkiem 
zapisały się dla młodzieży jako jedno z najpiękniejszych 
wspomnień i przeżyć. Dla wszystkich, jak również dla  
każdego z osobna była to także duchowa pielgrzymka.

 cd. na str. 13

Z Janowa Lubelskiego do Panamy 
na Światowe Dni Młodzieży 

Na zamieszczonym zdjęciu (od lewej) Burmistrz Janowa 
Lubelskiego Krzysztof Kołtyś i Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza Janowa Lubelskiego. Umowa została 
podpisana 14 stycznia 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim 
w Lublinie.
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Dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Janowie 
Lubelskim jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2019 rok.  
Uchwałę budżetową omówiła Monika Machulak – Skarbnik 
Gminy. Najwięcej, bo przeszło 19 mln zł, pochłoną wydatki na 
oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opiekę 
wychowawczą, przeszło 13 mln zostanie przeznaczonych na 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Ponad 8 mln 
zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną. Wydatki na 
drogi wyniosą około 7 mln złotych, natomiast na turystykę, 
kulturę fizyczną i sport – przeszło 3 mln złotych.

Planowane wydatki majątkowe uwzględniają wydatki na 
zadania inwestycyjne gminy w kwocie  16 613 524, 37 zł oraz 
wydatki w formie dotacji jako pomoc dla Powiatu 
Janowskiego 1 402 691, 43 zł.

W 2019 roku dochody gminy zaplanowano na kwotę 68 
093 640, 44 zł, a wydatki na 72 293 640, 44 zł.

Inwestycje kontynuowane

W 2019 roku będą realizowane zadania, które zostały 
rozpoczęte w ubiegłym roku m.in. jest to „Przebudowa i 
rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na 
potrzeby budownictwa socjalnego” (planowany termin 
zakończenia jesień 2019 roku) oraz „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej” (jest to siedem budynków 
użyteczności publicznej - 5 szkół podstawowych oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Dom Nauczyciela). W ubiegłym, 2018 
roku zostały rozpoczęte prace kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Kamiennej, kolejno jest to ulica Stokowa oraz łącznik – ulica 
Bialska – Biała Pierwsza, ulica Sowy – Visa Ruda (w 2019 
roku będą również kontynuowane).

Nowe zadania inwestycyjne

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa 

Lubelskiego, Rozbudowa Parku Kreatywnego ZOOM 
NATURY, modernizacja dróg gminnych w Janowie 
Lubelskim (ul. Prusa, ul. Wałowa) polegająca na przebudowie 
ciągów pieszo – rowerowych, to tylko niektóre z nowych 
zadań, które będą realizowane w 2019 roku.

Inwestycje drogowe w 2019 roku

Jeśli mówimy o inwestycjach drogowych planowanych w 
bieżącym roku, należy również wymienić: dokumentację na 
budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej z Janowa 
Lubelskiego do Zofianki Górnej, dokumentację dróg w 
miejscowości Ruda (fundusz sołecki), przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Białej I, dokumentację 
projektową na przebudowę dróg gminnych na os. Przyborowie 
i na osiedlu Zaolszynie, oraz na przebudowę drogi gminnej 
Janów Lubelski ul. Sowiakowskiego i ul. Liliowa, uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w msc. Borownica w zakresie 

budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi – ul. 
Inwestorskiej wraz z budową obustronnego włączenia do 
drogi krajowej, przebudowę ul. Wiejskiej drogi wewnętrznej 
od ul. Jana Pawła II, przebudowę drogi gminnej Janów 
Lubelski ul. Brzozowa – Zofianka Górna (kontynuacja 
zadania), przebudowę mostu w Białej II.

Inwestycje realizowane wspólnie z Powiatem 
Janowskim

Oprócz remontów i przebudowy dróg gminnych, planowa-
ny jest także remont dróg powiatowych, m.in. ulicy Bialskiej. 
Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków 
zewnętrznych, Gminy Janów Lubelski  i  Powiatu 
Janowskiego. Kolejnym zadaniem realizowanym wspólnie ze 
Powiatem jest współfinansowanie takich projektów jak: 
budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa 
Powiatowego, czy hali sportowej przy Zespole Szkół im. 
Wincentego Witosa.

Rekreacja i sport

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy,  
wśród zadań inwestycyjnych wpisany został projekt m.in. 
rozbudowy placu zabaw w Parku Misztalec, rozbudowy Parku 
Kreatywnego ZOOM NATURY, budowa placu zabaw wraz z 
siłownią na osiedlu Południe, jak również doposażenie placu 
zabaw dla dzieci oraz siłowni dla młodzieży na Osiedlu 
Wschód pn. „Kolorowy świat na Wichrowym Wzgórzu” oraz 
Kolorowy plac zabaw na os. Zaolszynie. 

Dwa ostatnie zadania realizowane będą w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie 
uchwalili budżet gminy Janów Lubelski na 2019 rok

Od lewej: Bożena Czajkowska, Krzysztof Kołtyś, 
Monika Machulak Od lewej: Czesław Krzysztoń, Eugeniusz Kiszka

Waldemar Kuśmierczyk Od lewej: Krystyna Ćwiek, Henryk Jarosz

Od lewej: Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Anna Mazur

Od lewej: Andzrej Czaja, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik
Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego i dyrektorzy jednostek podległych 

Gminie Janów Lubelski

Od lewej: Bogdan Startek, Marian Grzegórski, Zenon Bielak, 
Grzegorz Flis, Krzysztof Kurasiewicz
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Nazwa Plan roku 2017

Wydatki razem 16 613 524,37 zł

Transport i łączność 5 134 789,67 zł

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej z Janowa 
Lubelskiego do Zofianki Górnej – dokumentacja 

150 000,00 zł

Dokumentacja dróg w msc. Ruda/fundusz sołecki Ruda 18 359, 65 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białej I 65 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych os. Przyborowie – dokumentacja 
projektowa

20 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na os. Zaolszynie – dokumentacja 
projektowa

50 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. Sowiakowskiego i 
ul. Liliowa – dokumentacja projektowa 

10 000,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w msc. Borownica – etap II 
w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej 
drogi ul. Inwestorskiej wraz z budowa obustronnego włączenia do 
drogi krajowej

4 395 462,99 zł

Przebudowa ul. Wiejskiej drogi wewnętrznej od ul. Jana Pawła II 240 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. Brzozowa – 
Zofianka Górna/fundusz sołecki Zofianka Górna

15 967,03 zł

Przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. Brzozowa – Zofianka 
Górna

70 000,00 zł

Przebudowa mostu w Białej II 100 000,00 zł

Turystyka 350 000,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki Zoom Natury 250 000,00 zł

Modernizacja obiektów Parku Rekreacji Zoom Natury 100 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 49 000,00 zł

Administracja Publiczna 60 000,00 zł

Przebudowa łazienki w budynku administracyjnym 
dostosowanym do osób niepełnosprawnych 

15 000,00 zł

Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego 45 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 894,95 zł

Budowa remizy OSP w msc. Ujście 195 894,95 zł

Oświata i wychowanie 30 000,00 zł

Boisko, oświetlenie, ogrodzenie, monitoring przy szkole 
podstawowej w Janowie Lubelskim – dokumentacja techniczna

30 000,00 zł

Ochrona zdrowia 60 000,00 zł

Plac zabaw w parku Misztalec oraz plac zabaw wraz z siłownią na 
os. Południe 

60 000,00 zł

Nazwa Plan roku 2017

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351 444,34 zł

Zakup kosiarki/fundusz sołecki Łążek 10 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Białej II 7 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Łążku Przymiarki 50 000,00 zł

Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Wiejskiej 50 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Pikulach/fundusz sołecki/ 7 599,58 zł

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ochotników Węgierskich 
i ul. Partyzantów

50 000,00 zł

Kolorowy plac zabaw na os. Zaolszynie w Janowie 
Lubelskim/Budżet Obywatelski

31 000,00 zł

Kolorowy świat na „Wichrowym Wzgórzu” – doposażenie placu 
zabaw dla dzieci oraz siłowni dla młodzieży na Osiedlu Wschód/ 
Budżet Obywatelski 

40 000,00 zł 

Przygotowanie planu zagospodarowania terenu janowskich 
źródlisk – dokumentacja projektowa 

15 000,00 zł

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego 50 000,00 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Janów Lubelski 

28 894,76 zł 

Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego 
przy ul. Jana Pawła II 

11 950,00 zł 

Kultura Fizyczna 21 600,00 zł

Zakup wyposażenia budynku Stadionu Miejskiego 21 600,00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 10 360 795,41 zł

Turystyka 288 087,84 zł

Rozbudowa Parku kreatywnego  - Zoom Natury - etap I 288 087,84 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 1 340 604,01 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie 
Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego

1 340 604,01 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 427 636,11 zł

Wydatki w ramach partnerstwa projektu pn. Kontynuacja projektu 
Kompleksowej gospodarki ściekowej w gminie Janów Lubelski 

123 000,00 zł 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Janów Lubelski 

5  908 215,24 zł

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego 2  396 420,87 zł 

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2019 rok
Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok to 68 093 640, 44 zł

Podatki i opłaty – 10 673 700, 00 zł (podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z opłaty 
skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłaty za 
odpady komunalne; wpływy z różnych opłat)

Dochody z majątku gminy – 1 003 152, 00 zł (wpływy za zarząd; wieczyste 
użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)

Subwencje – 15 938 778, 00 zł (część oświatowa – 10 547 060, 00 zł; część 
wyrównawcza i równoważąca – 5 391 718, 00 zł)

Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa - 12 424 
093, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od 
osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie – 14 023 950, 20 zł

Dotacje na zadania własne gminy – 6 585 297, 62 zł

Środki finansowane z Unii Europejskiej – 6 909 622, 74 zł

Pozostałe dochody – 535 046, 88 zł

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019  to  72 293 640, 44 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9 339 202, 40 zł (w tym: wydatki na 
realizację inwestycji  4 874 819, 71 zł; gospodarka odpadami – 2 101 000, 00 zł, oczyszczanie miasta 
i wsi – 609 000, 00 zł, utrzymanie zieleni – 240 000, 00 zł, oświetlenie w gminie – 730 282, 69 zł, 
pozostałe wydatki – 784 100, 00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  768 578, 80 zł

Wydatki na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 6 469 173, 22 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie – 320 000, 00 zł

Wydatki na drogi – 3 904 025, 05 zł

Wydatki związane z obsługą długu –  1 009 740, 74 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opiekę wychowawczą – 19 031 890, 02 zł

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany 
zagospodarowania przestrzennego – 2 080 861, 30 zł

Administracja publiczna – 4 891 929, 76 zł

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 243 000, 00zł

Wydatki na pomoc społeczną – 8 343 525, 00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program 500+ – 10 174 000, 00 zł

Pozostałe wydatki – 114 341, 00 zł

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski – 2019 roku
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Głównym tematem styczniowej sesji, która odbyła się 25 
stycznia br. miała być uchwała dotycząca zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza 
w Łążku Ordynackim.  Jednakże na wniosek Zastępcy 
Burmistrza Czesława Krzysztonia uchwała została zniesiona 
z porządku obrad. Pan Zastępca w swej wypowiedzi 
zaznaczył, iż po rozmowach i spotkaniach z rodzicami, 
przedstawicielami dyrekcji, Radnymi, gmina  doszła do 
wniosku, że potrzebna jest dokładniejsza, pogłębiona 
analiza, która pozwoli zadecydować o dalszych losach 
placówki. Zastępca podkreślił, że „Musimy wypracować 
optymalne rozwiązanie, które pozwoli kontynuować funkcję 
publiczną obiektu, zaspokajającą potrzeby mieszkańców. 
Pierwsze rozmowy już trwają mamy nadzieje, że przyniosą 
pozytywne efekty. Gmina jako organ prowadzący będzie 
szukała optymalnego rozwiązania”.

Zgodnie ze statutem gminy warunkiem wprowadzenia 

zmian w porządku obrad jest poparcie wniosku przynajmniej 
przez 8 Radnych. W głosowaniu - 9 Radnych było za 
zniesieniem uchwały o likwidacji szkoły w Łążku, 3 
Radnych było przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu, 1 
głos nie został oddany, jeden Radny nie był obecny na sesji.

Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2019. Niniejszą uchwałę przedstawiła Bożena Czajkowska – 
Sekretarz Gminy. Pani Sekretarz omówiła zakres programu, 
m.in. diagnozę problemów społecznych, statystki dotyczące 
uzależniona od alkoholu na terenie Powiatu Janowskiego i 
Gminy Janów Lubelsk i ,  zdania  Zespołu  In te r-
dyscyplinarnego, informacje z Powiatowej Komendy Policji 
w Janowie Lubelskim, adresatów programu, profilaktyczną 
działalność (prezentacja Pani Sekretarz do pobrania na 
stronie ht tps: / / janowlubelski .pl /aktualnosci/dla-

mieszkancow/likwidacja-
p u b l i c z n e j - s z k o l y -
p o d s t a w o w e j - w - l a z k u -
ordynackim-uchwala-znie ).

Kolejne dwie uchwały 
dotyczące wydzierżawienia 
n i e r u c h o m o ś c i  z o s t a ł y 
omówione przez Andrzeja 
Molickiego – głównego 
specjalistę ds. gospodarki 
nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego.

Zmiany w budżecie gminy 
na 2019 roku to temat uchwały 

przedstawionej przez Monikę Machulak – Skarbnika Gminy. 
Z ostatnią uchwałą zapoznał zebranych Radny Andrzej 
Czaja – mowa o zatwierdzeniu planu pracy Komisji 
Rewizyjnej.

Sesje zakończyła informacja Burmistrza Janowa 
Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia z działalności w okresie 
między sesjami, czyli od ostatniej sesji, która odbyła się 28 
grudnia 2018 roku. Pan Burmistrz w swej wypowiedzi 
przypomniał inwestycje, które są prowadzone, czy też będą 
realizowane w przyszłości na terenie gminy. Mowa o 
stadionie miejskim, na którym w ostatnim czasie trwały 
prace. W ostatnim czasie obserwowaliśmy również prace, 
które były prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
budynku Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Janowie Lubelskim, czy Szkoły w Białej Drugiej. Mówimy o 
termomodernizacji. W tym roku, 2019 pracę będą kontynu-
owane. Przypomnijmy, że termomodernizacja dotyczy 7 
obiektów użyteczności publicznej (pięć szkół, OPS i Dom 
Nauczyciela). Krzysztof Kołtyś przypomniał również, iż w 
ostatnim czasie gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 
około 10 mln na rewitalizacje społeczno – gospodarcza 
Janowa Lubelskiego. W pierwszej kolejności przetarg 
zostanie ogłoszony na przebudowę Rynku i dworca PKS. 
Wśród planowanych inwestycji należy wymienić rozbu-
dowę Parku Kreatywnego na ZOOM –ie NATURY. Ponadto 
Burmistrz przypomniał o prowadzonych pracach 
związanych z projektem/budową S19.

Sesja została zakończona wolnymi wnioskami i zapy-
taniami Radnych Rady Miejskiej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku 
Ordynackim - uchwała zniesiona. Sesja Rady Miejskiej

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 rok
Nazwa sołectwa Realizowane zadanie

Plan funduszu 
na 2019 r.

Borownica, 
Kopce, Laski

Remont mostu wraz z oczyszczaniem rowu 
melioracyjnego

12936,17 zł

Biała I

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej  I

4000,00 zł

Organizacja pikniku rodzinnego dla 
mieszkańców sołectwa Biała I i II (zadanie 

2500,00 zł

Remont dróg polnych oraz remont starej drogi 21275,90 zł

Zamontowanie lamp ulicznych 2 szt. 6000,00 zł

Biała II

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej 

4000,00 zł

Organizacja pikniku rodzinnego dla 
mieszkańców sołectwa Biała I i II (zadanie 

2500,00 zł

Remont dróg polnych w Białej II 19777,65 zł

Łążek

Zakup kosiarki 10000,00 zł

Zakup lamp do oświetlenia drogi w  Łążku 
Przymiarki

9643,13 zł

Organizacja spotkania integracyjnego dla 
mieszkańców

4000,00 zł

Momoty Dolne Wyłożenie kostki brukowej wokół remizy 15266,71 zł

Pikule Budowa oświetlenia w Pikulach 7599,58 zł

Momoty Górne

Ogrodzenie boiska przy szkole podstawowej 13029,11 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy w 
Momotach Górnych (garaż, stoły) 7000,00 zł

Ruda
Dokumentacja na wykonanie drogi na osiedlu 
Owoców Leśnych

18359,65 zł

Organizacja spotkania integracjnego dla 
mieszkańców sołectwa Ruda 4000,00 zł

Ujście - Kiszki - 
Szewce

 Budowa remizy OSP w msc. Ujście 18914,50 zł

Zofianka Górna

Zakup materiałów na potrzeby OSP 1000,00 zł

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie Centrum 
Kultury w Zofiance Górnej

6000,00 zł

Organizacja Dnia Dziecka 2500,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. 
Brzozowa - Zofianka Górna

15967,03 zł

Szklarnia
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w  
msc.Szklarnia

8241,32 zł

Razem 214 510,75 zł
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Do końca lutego br. zainteresowani mogą składać oferty 
na realizację najważniejszego i pierwszego elementu 
rewitalizacji społeczno – gospodarczej Janowa Lubelskiego, 
jakim jest przebudowa Rynku i dworca PKS. Umowa 
pomiędzy Marszałekiem Województwa Lubelskiego 
Jarosławem Stawiarskim, a Burmistrzem Janowa 
Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem na dofinansowanie 
projektu została podpisana 14 stycznia br. Przetarg na 
przebudowę Rynku i dworca PKS  został ogłoszony pod 
koniec stycznia. Obecnie gmina czeka na zgłoszenie ofert.

Wartość całego projektu to suma ponad 16 mln zł. 
Przypomnijmy, że gmina Janów Lubelski uzyskała dofi-
nansowanie na realizacje projektu w kwocie przeszło 10 mln 
złotych. (w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych 
- 9 mln zł. 1 mln zł pochodzi z budżetu państwa). Około 6 mln 
złotych – te środki będą pochodzić z budżetu gminy.

 Podkreślmy, że pierwsze prace będą dotyczyły przebu-
dowy Rynku i dworca PKS (realizacja w latach 2020-2021). 
Następny przetarg zostanie ogłoszony na przebudowę 
budynku gimnazjum przy ulicy Ogrodowej (w tym budynku 
powstanie nowe przedszkole), w dalszej kolejności będzie to 
zadanie dotyczące budowy parkingów w centrum miasta 
(przy ul. Świerdzowej), kolejno rewitalizacja Parku 
Misztalec. Piątym, ostatnim elementem projektu będzie 
uruchomienie Domu Opieki Dziennej dla Seniorów 
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – Senior +.

Bardzo ważnym zadaniem w ramach rewitalizacji jest 
budowa nowego obiektu dworca autobusowego wraz 
z przebudową układu komunikacyjnego i głównej płyty. Jak 
pisaliśmy już wcześniej, inwestycja będzie polegać na: 
rozbiórce istniejącego obiektu wraz z komunikacją pieszą 
i jezdnią, na rewitalizacji terenów płyty rynku wraz 
z wykonaniem nowych utwardzeń, nasadzeń roślinności 
oraz wykonaniem fontanny. Przebudowa dworca pozwoli 
zmimalizować jego uciążliwość. Powstanie nowy obiekt 

wielofunkcyjny, który jest tak zaprojektowany, aby 
w przyszłości mógł posłużyć również na inne funkcje 
usługowe. Zdegradowany budynek i zadaszenie zastąpi 
nowy obiekt o formie nowoczesnego przeszklonego 
pawilonu, w którym znajdzie się oprócz poczekalni i toalet, 
kawiarenka oraz informacja turystyczna z kioskiem. 
W obiekcie będzie poczekalnia wewnętrzna, jak również 
zewnętrzna. Pomiędzy pawilonem, a szpalerem klonów przy 
ulicy Wesołej powstanie plac – z multimedialną fontanną, 
z elementami dźwiękowymi, świetlnymi. Przy projektowa-
niu zostały uwzględnione funkcje placu, które w przyszłości 
posłuży jako miejsce integracji, spotkań, imprez kultural-
nych. Zachowane zostaną funkcję targowe rynku - handel 
koszyczkowy (ławki będą pełnić jednocześnie funkcje 
stołów do handlu). Ponadto zostaną zaprojektowane nowe 
kramy składane do handlu okazjonalnego. Natomiast 
w drugiej części Rynku przy ul. Kilińskiego planowany jest 
remont Zdrojów Rzemiosł wraz z placykiem. Planuje się 
również likwidacje starych szaletów, a w ich miejsce 
zostanie powiększony parking (o 11 miejsc parkingowych). 
Dodajmy, że powstanie nowa sygnalizacja świetlna, która w 
przyszłości będzie zsynchronizowana z nową sygnalizacją 
m.in. na ul. Ulanowskiej. Dodatkowym elementem będzie 
zwiększenie ilości zieleni: drzew alejowych, donice 
z zielenią, nasadzenie kwiatów.

Kolejnym istotnym w programie rewitalizacji „obiek-
tem” jest budynek gimnazjum przy ulicy Ogrodowej. Prace 
będą dotyczyć nie tylko remontów i termomodernizacji 
gimnazjum (która obecnie trwa), ale również przebudowy 
budynku na potrzeby integracyjnego przedszkola wraz z 

zagospodarowaniem i przystosowaniem otoczenia. 
W przyszłości rozważa się również utworzenia w tym 
budynku żłobka.

Rewitalizacja to nie tylko obiekty, to także przestrzeń. 
Teren przy ul .  Świerdzowej ,  który zostanie  po 
Niepublicznym Przedszkolu zostanie zagospodarowany w 
następujący sposób, od strony ul. Kołłątaja powstaną 
dodatkowe parkingi.

W ramach programu rewitalizacji planowana jest także 
przebudowa Parku Misztalec. Głównym celem jego 
rewitalizacji będzie urządzenie parku jako wielofunkcyjnej 
przestrzeni publicznej z elementami  zielonymi (układem 
alejek, monitoringiem, oświetleniem, siłownią, ławeczkami, 
renowacją zbiornika wodnego).

Nowe funkcje użytkowe uzyska także budynek Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ulicy Bohaterów Porytowego 
Wzgórza. Jak widzimy budynek w ostatnim czasie przeszedł 
prace termo modernizacyjne. Główny cel rewitalizacyjny 
tego miejsca ma być z przeznaczeniem dla seniorów, którzy 
wymagają opieki, rehabilitacji. W tym kierunku planuje się 
utworzenie Dziennego Domu dla Seniorów Senior +.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa 
Lubelskiego to projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prezentujemy Państwu wizualizację Rynku wraz z płytą 
dworca PKS i wizualizację Parku Misztalec.

Dorota Kozdra

cd. ze str. 1

Przebudowa Rynku i dworca PKS
– rozpoczyna się pierwszy etap rewitalizacji Janowa Lubelskiego

Park Misztalec Rynek Starego Miasta



6.

Styczeń - Luty  2019

Powstało z myślą o zachowaniu, przypomnieniu i przeka-
zaniu kolejnym pokoleniom historii ziemi Janowskiej, jak 
również dawnego, czy obecnego Powiatu Janowskiego. Jest 
zbiorem wspomnień, artykułów o tematyce historycznej, 
etnograficznej, socjologicznej, archeologicznej, poezji, legend 
ale przede wszystkim jest śladem tych, którzy byli tu przed 
nami i są obecnie. Jest także przedstawieniem wybitnych 
sylwetek Polaków i nie tylko związanych z Ziemią Janowską.

Janowskie Korzenie to czasopismo, które na rynku 
wydawniczym istnieje już 15 lat, od 2003 roku. Ten okres czasu 
uzmysławia nam wszystkim, zarówno czytelnikom, jak 
również tworzącym „Korzenie..”, jak wiele wydarzeń budo-
wało naszą przeszłość. Ile osób tworzyło krajobraz kulturowy i 
historyczny miejsca, w którym przyszło nam żyć. Dziś możemy 
postawić kolejne pytanie – zarówno do przeszłości, jak i 
przyszłości o nasze „tu i teraz” o zapisany i utrwalony czas.

Warty przypomnienia jest fakt, że pomysłodawcą powstania 
Janowskich Korzeni  był Józef Łukasiewicz – regionalista, 
pasjonat historii lokalnej, autor i pomysłodawca publikacji o 
tematyce historycznej i religijnej, Zenon Baranowski – 
regionalista, historyk, autor licznych publikacji historycznych o 
Ziemi Janowskiej oraz Czesław Krzysztoń – Zastępca 
Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Pierwsze wydania Janowskich Korzeni ukazało się 
nakładem 300 egzemplarzy, od 2010 roku – 600 egzemplarzy, a 
obecnie czasopismo wychodzi w nakładzie 400 sztuk. 
Czasopismo jest półrocznikiem. Formatu A4. Wydanie ukazuje 
się w maju i listopadzie. Ilość stron zwykle oscyluje w grani-
cach 96 – 100 stron. Szatę graficzną stanowią archiwalne i 
współczesne fotografie (kolorowe i czarno – białe), wykresy, 
diagramy, rysunki i ryciny. Interesujący materiał stanowi 
zestawienie bibliografii wydawnictw, materiałów prasowych, 
artykułów związanych z Ziemią Janowską, które przygotowane 
są przez Agnieszkę Leśnik-Lewandowska bibliotekarkę z 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzki Filia w Janowie 
Lubelskim. Pisząc o zasobie graficznym „Janowskich Korzeni” 
wspomnieć  należy, że na przestrzeni lat zmieniał się wizerunek 
okładki, a szczególnie od 18 numeru. Obecnie jest to zdjęcie o 
charakterze historycznym czy przyrodniczym. Jest to motyw 
korzenia lub drzewa, który nawiązuje do tytułu czasopisma.

Początkowo wydawcą Janowskich Korzeni było 
Stowarzyszenie Przymierze. W skład zespołu redakcyjnego 
wchodził: wspomniany wyżej Zenon Baranowski i Józef 
Łukasiewicz – Redaktor Naczelny oraz  Joanna Czaja, Maria 
Krzosek, Barbara Zybała. Od numeru 10, wydawcą „Korzeni-
…” było Stowarzyszenie Przymierze i Muzeum Regionalne w 
Janowie Lubelskim. Ostatnim numerem we wspomnianym 
wyżej składzie redakcyjnym jest numer 15. Od numeru 16, 
Janowskie Korzenie  wydawane jest tylko przez Muzeum 
Regionalne w Janowie Lubelskim. W skład redakcji wchodzi: 
Barbara Nazarewicz – Dyrektor Muzeum, Zenon Baranowski, 
Józef Łukasiewicz, Łukasz Pasztaleniec i Dominik Szulc. 
Zwiększa się nakład egzemplarzy to 600 sztuk. Skład - Piotr 
Widz, korekta – Justyna Flis. Od tego numeru dodana jest 

informacja, że jest to Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej, 
dochodzą zmiany na okładce, jak również napisy na grzbiecie. 
Od numeru 20, zmniejsza się nakład – na 400 egzemplarzy, w 
składzie redakcyjnym Janowskich Korzeni nie ma Zenona 
Baranowskiego, a od numeru 24 w składzie nie widnieje Józef 
Łukasiewicz. Obecnie w skład Janowskich Korzeni wchodzi 
Barbara Nazarewicz – Redaktor Naczelna oraz Łukasz 
Pasztaleniec i Dominik Szulc.

Pisząc o Janowskich Korzeniach warto powiedzieć o 
autorach zamieszczanych artykułów. Należą do nich nie tylko 
historycy, kulturoznawcy, archeologowie, socjologowie, 
poloniści, ale także mieszkańcy Janowa Lubelskiego, czy 
Powiatu Janowskiego. Wśród zacnych autorów warto wymie-
nić Stefana Cieślińskiego czy Dariusza Kossakowskiego. Wiele 
artykułów wyszło spod ręki Józefa Łukasiewicza, Barbary 
Nazarewicz, Zenona Baranowskiego, Bogusława Szwedo, 
Antoniego Kulpy, Tomasza Żuławskiego, Urszuli Bzdyra, 
Teresy Duda, Czesława Placha, Marka J. Chodakiewicza, ks. 
Piotr Tylca, Łukasza Pasztaleniec, Dominika Szulc.

Janowskie Korzenie to zapis przeszłości…
Zatrzymuje nas historyczna fotografia przedstawiająca  

Rynek Starego Miasta. W tle Janowskie Sanktuarium. Widzimy 
na Rynku grupę ludzi. Jest cisza, po chwili słyszymy odgłosy, 
rozmowy, tupot koni. Słyszymy jak biją kościelne dzwony. 
Zerwał się silny wiatr… odwracamy wzrok. Za nami prze-
szłość, której odgłosy słyszymy w teraźniejszości… 

Redakcja Janowskich Korzeni zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do współpracy. Dodajmy, że czasopismo 
dostępne jest w Księgarni Kamena przy ul. Zamoyskiego oraz 
w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim.

Dorota Kozdra

Zachować przeszłość w teraźniejszości – Janowskie Korzenie – 15 lat

Spotkana i imprezy promocyjne, uroczystości patriotyczno 
– religijne, imprezy rowerowe, kulturowe, jak również 
promocja walorów turystycznych i historycznych Ziemi 
Janowskiej – tak w ścisłym skrócie można powiedzieć o 
kalendarzu imprez i wydarzeń Gminy Janów Lubelski 2019 
roku.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkim na XI Pływackie 
Mistrzostwa Amatorów o puchar Burmistrza Janowa 
Lubelskiego pn. „Pobij rekord Otylii”. Zawody amatorskie 
adresowane są dla kobiet i mężczyzn dla każdej grupy wiekow-
ej.

Sportowy akcent będzie towarzyszył nam również i w 
kwietniu. Dnia 28 kwietnia odbędzie się impreza rowerowa 
przebiegająca trasą po Lasach Janowskich jaką jest Mazovia 
MTB Maraton. Ci, którzy uczestniczyli w zeszłym roku 
wiedzą, iż spotkanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem 
każdej grupy wiekowej, od przedszkolaka po osoby dorosłe. 
Rowerowych imprez ciąg dalszy… W maju, a dokładnie 11 
maja odbędzie się impreza promująca piękno, historię i kulturę 
Ziemi Janowskiej, jaką jest już XI Krajoznawczy Rajd 
Rowerowy – „Szlakami Leśnego Skarbca”. Dodajmy, że 
podczas spotkania odbędą się konkursy sprawnościowe, gry 
logiczne z interesującymi nagrodami. Wieczorem zaś ognisko 
integracyjne dla wszystkich uczestników.

 Maj jest miesiącem kultury, świadczy o tym fakt, że w tym 
miesiącu obchodzimy Dzień Bibliotekarza, Dzień Poezji, Dzień 
Pracownika Kultury, ale również 19 maja odbędzie się Festiwal 
Folkloru Jarmark Janowski.  Spotkanie zrzesza miłośników 
tradycji i kultury ludowej.

Sportowo rozpocznie się także czerwiec. Dnia 8 czerwca 
odbędzie się IX Bieg Partyzantów. Impreza upamiętnia 
rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu, zaś uroczystości 
patriotyczno – religijne przy pomniku poległych partyzantów 
na Porytowym Wzgórzu odbędą się 9 czerwca (w niedzielę).

Ostatni miesiąc tegorocznego roku szkolnego, czyli w 
czerwcu odbędzie się Festiwal Artystów Filmu i Telewizji 
FART w nowej odsłonie. O szczegółach będziemy informować 
wkrótce. Jednakże już dziś zapraszamy wszystkim do udziału w 
Festiwalu, który będzie trwał od 24 do 30 czerwca.

Jak co roku na początku lipca, tak również i w tym zapras-
zamy do Łążku Garncarskiego na Ogólnopolskie Spotkania 
Garncarskie. W sierpniu, a dokładnie w dniach 10- 11 sierpnia 
już po raz siedemnasty spotkamy się na Festiwalu Kaszy 
Gryczaki. Oprócz różnych elementów programy dwudniowej 
imprezy, odbędą się koncerty. Wystąpi:  Defis, Power Play i 
Krzysztof Cugowski.

Pod koniec września wszystkich miłośników leśnych 
wędrówek, pasjonatów przyrody i grzybobrania zapraszamy na 
imprezę plenerową pn. Grzybobranie 2019 wraz z konkursem 
na najlepszego grzybiarza. Na przełomie września i październi-
ka w Momotach Górnych odbędą się uroczystości patriotyczno 
– religijne, czyli 80 rocznica zakończenia działań obronnych 
Płk. Tadeusza Zieleniewskiego.

W grudniu, tradycyjne spotykamy się na Rynku Starego 
Miasta. Słuchając pięknych kolęd, składając sobie życzenia 
„wchodzimy” w nowy 2020 rok.

Tekst: Dorota Kozdra

Imprezy promocyjne, uroczystości patriotyczne, czyli kalendarz 
Gminy Janów Lubelski 2019 roku

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
23-200 Janów Lubelski, ul. Bialska 11

Informuje, że posiada do wydzierżawienia obiekt 
użytkowy „Baza w Białej I 300”:

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- powierzchnia gruntu 0,84 ha,
- budynek biurowo-socjalny o pow. użytkowej 83 
m2,
- budynek hala napraw + magazyn o pow. 
użytkowej 245 m2,
- budynek portiernia,
- dwie bramy wjazdowe,
- całość ogrodzona: częściowo z płyt betonowych, 
pozostała część siatką metalową
- doprowadzona energia elektryczna 400V,
- własne ujęcie wody (studnia głębinowa),
- zbiornik na szambo,

Szczegółowe informacje o warunkach współpracy 
można uzyskać:
 -  w biurze Spółdzielni w Janowie Lubelskim ul. 
Bialska 11 (Ipiętro)
 -  telefonicznie 698 668 934, 15 8721331
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Gospodarska odpadami  komunalnymi to temat, który 
w ostatnim czasie coraz częściej jest podejmowany przez 
wszystkie samorządy w Polsce. Całą Polskę zalała fala 
podwyżek za odbiór śmieci. Z informacji z Krajowej Izby 
Gospodarczej wynika, iż w wielu gminach opłaty wzrosły 
ostatnio nawet o100-140%.

Wypracowanie odpowiedniego systemu informacji i 
edukacji dla naszych mieszkańców jest bardzo ważną 
rzeczą. Chodzi o fakt, abyśmy wszyscy efektywnie segrego-
wali odpady, ponieważ w 2020 roku powinniśmy uzyskać 
50 % poziomu odzysku odpadów segregowanych. Obecnie 
– jak zaznacza w rozmowie Sekretarz Gminy Bożena 
Czajkowska – jesteśmy zadowoleni z prowadzonej 
segregacji przez naszych mieszkańców. Teraz jesteśmy na 
poziomie około 30% wymaganej segregacji. Ten poziom 
stale rośnie i sądzę, że wspólnymi siłami wypracujemy 
odpowiedni odzysk  odpadów segregowanych– podkreśla 
Pani Sekretarz.

Jak ważna jest to tematyka w naszej Gminie, świadczy 
o tym fakt, iż powołany został  Zespół, którego celem jest 
analiza bieżącej i przyszłej sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi i szukanie rozwiązań, które 
pozwolą na zbilansowanie systemu oraz uzyskiwania 
wyznaczonych wskaźników  odzysku.

1.  Pani Sekretarz, wspomniała Pani, że aktualnie jesteśmy 
zadowoleni z prowadzonej segregacji przez naszych 
mieszkańców. Przypomnę „Teraz jesteśmy na poziomie 
około 30%. Ten poziom stale rośnie i sądzę, że wspólnymi 
siłami wypracujemy odpowiedni odzysk”. Co się stanie 
jeśli gmina nie wypracuje tego odzysku?

Wszystkim gminom, które nie osiągną wskaźnika mogą 
grozić kary, naszej również. Ale nie dopuszczamy takiej myśli.

2.  Proszę powiedzieć, kto wchodzi w skład powołanego 
Zespołu do spraw gospodarowania odpadami komunal-
nymi?

W skład Zespołu wchodzą przede wszystkim pracownicy 
referatu Ochrony Środowiska i Logistyki, ponieważ zajmują 
się na co dzień tą tematyką, pracownicy referatu Promocji i 
Rozwoju, Referatu Organizacyjno-Administracyjnego oraz 
radni Rady Miejskiej i sołtysi. 10 stycznia odbyło się spotkani-
e, na którym zaprezentowaliśmy dane dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi w naszej Gminie na przestrzeni 
ostatnich lat.

3.  O czym była mowa podczas spotkania?

Dyskusja była ożywiona. Dyskutowano o odbiorze 
odpadów na terenie wiejskim i miejskim, w zabudowie 
jednorodzinnej i problemach w zabudowie wielorodzinnej, 
segregacji odpadów i jakości świadczonych usług przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Janowie Lubelskim. Poproszono nas o kolejną analizę, którą 
mamy zaprezentować na wspólnym  spotkaniu w dniu 17 
stycznia 2019 roku.

4.  Jak słyszymy w mediach, koszty gospodarowanie 
odpadami rosną z roku na rok, wzrastają również opłaty 
dla przeciętnego obywatela, a  gospodarka odpadami musi 
się zbilansować. Na czym to zbilansowanie  ma polegać?

Krótko mówiąc, gmina nie może zarabiać na śmieciach, ale 
opłaty pochodzące od mieszkańców  muszą wystarczyć na ich 
zagospodarowanie. Zgodnie z przepisami nie możemy 
dotować tego systemu. To wynika z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, czyli wpływy z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 
muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu.

5.  Czy wpływy z opłat od 
mieszkańca pokrywają ten 
koszt?

Z przeprowadzonej analizy  
przez Zespół wynika, iż system 
przez ostatnie 4 lata się nie 
bilansuje. W 2015 roku Gmina 
dopłaciła 99 126 zł, w 2016 
roku 394 122 zł. W 2017 roku 
zostały podniesione opłaty i do 
systemu Gmina dopłaciła 
mniej, bo 243 617 zł, lecz już w 
2018 musiała dopłacić 553 340 
zł. Perspektywa 2019 roku jest 
jednak niekorzystna, bo w celu 
zbilansowania systemu może 
zabraknąć ponad 600 000 zł.

6.  Co składa się na koszt 
obsługi systemu gospodaro-
wania odpadami komunal-
nymi?

Kosztem obsługi systemu jest odbieranie, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kosztem 
jest również utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz prowadzona przez Gminę 
obsługa administracyjna tego systemu, w tym edukacja 
ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z 
odpadami komunalnymi.

7.  Dlaczego śmieci drożeją?

Po pierwsze, wzrasta ilość śmieci. W Polsce jeden 
człowiek produkuje średnio 312 kg odpadów na rok. W naszej 
gminie przeciętne gospodarstwo domowe składające się z 
czterech osób wytwarza ponad tonę śmieci.

Po drugie, konsekwencją zapisów Planu gospodarki 
odpadami dla województwa lubelskiego jest fakt, iż Gmina 
Janów Lubelski jest zobowiązana do oddawania odpadów 
komunalnych tylko i wyłącznie do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w 
Kraśniku. Więc transport śmieci do tego miejsca jest kosz-
towny.

Po trzecie, została podwyższona stawka za składowanie 
odpadów tzw. opłata marszałkowska. Jeszcze w 2013 rokuj jej 
wysokość wynosiła 115 zł od jednej tony odpadów, w 2014 
roku 119 zł, w 2017 roku stawka ta wynosiła 120 za tonę. W 
minionym roku opłata ta kształtowała się na poziomie 140,00 
zł za tonę, a w 2019 roku będzie to 170,00 zł za tonę, natomiast 
w 2020 roku wyniesie już 270,00 zł za tonę.

Po czwarte, wzrastają ceny przyjęcia odpadów komu-
nalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, koszty osobowe, ceny paliwa i prądu, nowego 
systemu segregacji oraz zaostrzenia w zakresie magazynowa-
nia i składowania odpadów. Jest to trend ogólnopolski.

Po piąte, wzrost cen generuje brak konkurencyjnych ofert 
w przetargu nieograniczonym ogłaszanym przez gminy.

Po szóste, załamał się rynek odbierania i przetwarzania 
surowców wtórnych.

Z powodu nadwyżek surowców wtórnych trudno je 
sprzedać, wręcz przeciwnie teraz  trzeba do nich dopłacać.

8.  Wspomniała pani, że przeciętny Polak produkuje 312 kg 
śmieci, jak jest w przypadku  mieszkańca naszej Gminy, a 
jak  w sąsiednich gminach?

Z  naszych danych wynika, iż w 2015 roku nasz mieszka-
niec produkował średnio 233 kg na osobę, w 2016 roku 241 kg, 
a 2017 roku 263 kg. Ilość odebranych odpadów od jednego 

mieszkańca w 2017 roku w gminie Biłgoraj była taka sama jak 
w naszej gminie, w Kraśniku była wyższa o 12 kg na osobę, w 
Nisku  ten wskaźnik wynosił 310 kg. Natomiast na terenach 
wiejskich ilość odpadów jest znacznie mniejsza. W Gminie 
Godziszów mieszkaniec produkuje 91 kg odpadów na osobę, 
w Chrzanowie 70 kg, w Modliborzycach125 kg, przy średniej 
wojewódzkiej ok. 200 kg.

9.  Często mieszkańcy pytają: „Dlaczego nie ma w Janowie 
takiej instalacji, jak w Kraśniku, przecież mieliśmy nowo 
wybudowane składowisko śmieci?”

W województwie Lubelskim zgodnie planem z gospodarki 
odpadami mogło powstać tylko 8 takich instalacji. Te instalacje 
zostały rozmieszczone na terenie całego naszego wojewódz-
twa i mają obsłużyć wszystkich mieszkańców. Wybudowanie 
takiej instalacji to kilkadziesiąt milionów złotych, więc jak 
widzimy koszt był bardzo wysoki. Naszą Gminę nie stać było 
na takie przedsięwzięcie, dlatego w Janowie składowisko 
musiało zostać zamknięte, a teraz planowana jest jego 
rekultywacja. Z pewnością nasi mieszkańcy się orientują, iż na 
tym terenie lokują się nowe firmy, a to są przede wszystkim 
nowe miejsca pracy.

10.  Ostatnie moje pytanie dotyczy  pogłębionej segregacji. 
Na ile frakcji segregujemy?

Segregujemy na pięć frakcji. Worki w kolorze niebieskim, 
oznaczone napisem „Papier”, są przeznaczone na papier. 
Worki w kolorze zielonym przeznaczone są na szkło. Worki w 
kolorze żółtym przeznaczone są na tworzywa sztuczne i 
opakowania z metalu. Worki w kolorze brązowym przezna-
czone są na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone. Pozostałe odpady, to odpady zmieszane, to resztki 
pozostałe po segregacji, zbierane w pojemniki lub w czarne  
worki.

Odbierany jest również, w oddzielnych workach, popiół i 
raz w roku odbierane są z posesji odpady wielkogabarytowe. 
Przypomnijmy, iż zawsze we własnym zakresie, możemy 
dostarczyć posegregowane odpady, odpady zielone, również 
meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów, który znajduje się na terenie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza.

Dziękujemy za rozmowę.

Co dalej ze śmieciami? - wywiad z Sekretarz Gminy Bożeną Czajkowską

Trwa wysyłka PIT-ów z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle ok. 9,5 mln 
deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. 
Trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali 
świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
Wysyłka rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. Do 
końca lutego wszystkie formularze podatkowe z ZUS 
powinny dotrzeć do świadczeniobiorców. Oddział ZUS 
w Biłgoraju roześle w sumie 144 tys. PIT-ów, głównie do 
emerytów i rencistów. Ponad 80 proc. osób dostanie 
PIT-40A.
Jakie PIT-y rozsyła ZUS?
PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przy-
najmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal 
je otrzymują. Na takiej samej zasadzie to rozliczenie 
trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia 
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy 
renty socjalnej.
PIT-11A to informacja o dochodach dla dwóch grup. Po 

pierwsze dla osób, które pobierały świadczenia z 
ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy 
lub macierzyński). Po drugie dla osób, które pobierały 
długoterminowe świadczenie (np. emeryturę lub 
rentę) i które:
·  w momencie rozliczania podatku nie są już świadczen-
iobiorcami ZUS,
·  złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego 
rozliczenia dochodów z małżonkiem,
·  złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na 
podatek według wyższej skali podatkowej,
·  złożyły wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia 
podatku na PIT-40A.
PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku 
świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty 
potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla 
osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub 
ugody.
W szczególnych, uzasadnionych losowo okoliczno-
ściach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat 

deklaracji PIT wcześniej, zanim oryginał dotrze do 
niego pocztą. Duplikat można otrzymać w każdej 
placówce ZUS.
Rozliczył mnie ZUS – co dalej?
Dla osób, które nie mają dodatkowych dochodów poza 
świadczeniem z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeni-
em podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce 
skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien 
rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia 
w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36.
Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 
procent” podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku 
ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokume-
ntów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę 
„1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbow-
ego wypełniony druk PIT-OP.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim
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Janowskie Nadleśnictwo coraz częściej jest miejscem 
spotkań leśników z całej Polski. W zeszłym roku odbyły się 
Ogólnopolskie Obchody Święta Lasu, we wrześniu 2016 roku 
Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony 
Środowiska EKO –LAS, natomiast w tym roku, a dokładnie 28 
– 29 stycznia 2019 roku odbyła się I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pn. „W służbie ludziom i przyrodzie – 
działalność patriotyczna oraz społeczno - przyrodnicza 
myśliwych i leśników”.

W pierwszy dzień konferencji miało miejsce otwarcie 
wystawy poświęconej ukazaniu sylwetek myśliwych i 
leśników, których patriotyczna działalność przełożyła się na 
niepodległości Naszej Ojczyzny. Wystawa przygotowana 
została przez członków Klubu Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej PZŁ. Tego samego dnia, czyli 28 stycznia 
uczestnicy konferencji, w obecności Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemara Kuśmierczyka  
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem partyzantów 
na Porytowym Wzgórzu.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy (z oprawą sygnałów) pod pomni-kiem 
Leśników Poległych i Pomordowanych za Wolną Polskę. Jerzy 
Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

przypomniał o uroczystych obchodach Święta Lasu, które 
odbyły się w zeszłym roku na terenie Janowskiego 
Nadleśnictwa wskazując, iż to miejsce zostało wybrane z 
uwagi, iż Lasy janowskie były świadkiem wielu walk i 
potyczek w czasie drugiej wojny światowej, czy powstań 
narodowych. Udział w nich brali leśnicy, a niniejszy pomnik 
upamiętnia te wydarzenia.

W dalszej części, odbyła się konferencja w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej. Uroczystego otwarcia konferencji 
dokonał Robert  Bąk – Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji z Zarządu Okręgowego PZL w 
Tarnobrzegu. Jak zaznacza Robert Bąk – „Wielowątkowe 
ujęcie tematu było inspiracją do wymiany poglądów nad 
współczesną rolą braci leśnej i łowieckiej, wyznaczenia 
kierunków rozwoju społecznego PZŁ oraz Lasów 
Państwowych. Sprzyjała temu obecność na konferencji 
członków senackich komisji środowiska i rolnictwa, którzy 
odbyli posiedzenie wyjazdowe”. Konferencję uświetnił 
oprawą muzyczną Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia 
Czar”, działający przy RDLP w Lublinie. Dodajmy, że 
Komitet Naukowy reprezentowany był przez znamienitych 
naukowców rangi ogólnopolskiej z Poznania, Warszawy, 
Lublina, Olsztyna, Rzeszowa, Krosna, Szczecinka. Na 

dwudniowej konferencji obecni byli również parla-
mentarzyści, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych z Lublina z Dyrektorem Jerzym Sądlem. 
Ponadto w konferencji wziął udział Doradca Prezydenta RP - 
Andrzej Waśko, Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek, 
Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki, Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego – Ryszard Majkowski, Starosta 
Janowski - Artur Pizoń.

Dodajmy, że konferencja odbyła się w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim, pod 
honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka 
Kowalczyka. Organizatorami była Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Lublinie, Polski Związek Łowiecki – 
Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe w Tarnobrzegu oraz 
Lublinie, Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”, fundacja 
„Biografie Codzienności” oraz katedra Biografistyki 
Pedagogicznej i  Instytut Pedagogiki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizację 
Konferencji wsparł również Konrad Łukasik - łowczy Koła 
Łowieckiego „Sokół” Zdziłowice oraz Jacek Pomykała - 
Członek Zarządu Stowarzyszenia ,,Leśnicy dla Polski'”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Z patriotycznym i przyrodniczym akcentem – o konferencji w Janowskim Nadleśnictwie 

W ramach projektu „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla 
Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, którego beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Lublinie, zorganizowano cykl zajęć 
edukacyjnych – warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla 
uczniów klas IV-VI z jedenastu szkół podstawowych 
regionu. Warsztaty podzielono na 5 modułów tematycznych: 
zajęcia wprowadzające i 4 moduły terenowe dedykowane 4 
porom roku.

Cykl zajęć służyć ma zdobywaniu wiedzy o obszarach 
Natura 2000 terenu realizacji projektu i pogłębianiu 
świadomości ekologicznej młodego pokolenia, a także 
rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz 

doskonaleniu umiejętności w zakresie fotografii przyrod-
niczej.

Pierwsze dwa moduły warsztatów dotyczyły podsta-
wowych zagadnień wprowadzających w teorii i praktyce w 
tematykę fotografii przyrodniczej, w module trzecim 
natomiast skoncentrowano się na aspekcie przyrodniczym 
warsztatów. Uczestnicy zostali zapoznani z ornitofauną 
Lasów Janowskich, przybliżono im zasady dokarmiania 
ptaków oraz prowadzenia obserwacji na podstawie śladów i 
tropów zwierząt. Podczas warsztatów uczniowie korzystali z 
pakietów edukacyjnych „Regionalna Szkoła Ochrony 
Przyrody. Lasy i mokradła”, opracowanych w ramach 
projektu.

Dzięki projektowi LIFE13 NAT/PL/000032 blisko 
dwustu uczniów ma szansę rozwijać przyrodnicze i foto-

graficzne pasje. Uczestnicy, jak mówią, z niecierpliwością 
czekają na kolejne moduły warsztatów terenowych, które 
odbędą się wiosną 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych edukacją ekologiczną 
zap raszamy  na  s t ronę  p ro j ek tu  h t tp : / / j anows-
kie.rdos.lublin.pl/, gdzie w formie elektronicznej dostępne 
są materiały edukacyjne (m.in. karty pracy dla uczniów i 
scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli).

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Szkoła Ochrony Przyrody. Warsztaty przyrodniczo-fotograficzne w 
ramach projektu LIFE-Lasy Janowskie PL
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Obie trasy prowadziły przez tereny Lasów Janowskich, 
m.in. uroczysko Kruczek, Szklarnię. Piękny zimowy 
krajobraz towarzyszył zawodnikom podczas maratonu. 
Zwycięzcą trasy Open – Mega był Grzegorz Mazur z 
MetroBikes.pl z czasem 1:10:29. Tuż za nim był Andrzej 
Miszczuk z Inżynierii Rowerowej (1:14:18). Na trzecim 
miejscu uplasował się Bartosz Szuban z czasem 1:17:06 – 
Zryw Buszkowiczki. Natomiast zwycięzcą trasy Open - Fit 
został  Robert Sawa z Inżynierii Rowerowej, który 15 km 

przejechał w ciągu 0:43:29. II miejsce zajął Sebastian Cyran 
z czasem 0:45:35 z Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów, 
trzecie Jerzy Dudek z Bida Przemyśl – czas 0:47:23.

Dodatkowo na dystansie Mega prowadzona była 
klasyfikacja w kategorii FAT-BIKE. Pierwsze miejsce zajął 
Szymon Gębała z czasem 1:25:13 z Bies with benefis. 
Szczegółowe wyniki  mogą Państwo znaleźć na http://t-
ime2go.pl/ w zakładce „WYNIKI”. Warto tu podkreślić, że 
uczestnikiem maratonu był Cezary Zamana, który wystarto-
wał na dystansie Mega. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, tym, którzy zajęli 
jedne z pierwszych miejsc w swoich kategoriach, jak 
również tym wszystkim, którzy wzięli udział. Pogoda 

dopisała, śnieg towarzyszył naszym zawodnikom. Jednak 
nikogo nie zniechęcił, a wręcz (jak widzimy po frekwencji) 
zachęcił!!! Puchary i medale zwycięzcom wręczał  
Burmistrz Janowa Lubelskiego  Krzysztof Kołtyś z 
Radosławem Szymańskim z Bike Club, Cezarym Zamaną i 
Ryszardem Majkowskim.

Podczas „Białego Kruka” obecny był również Ryszard 
Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
oraz liczni sponsorzy, w tym Nadleśnictwo Janów Lubelski, 

które reprezentował Waldemar Kuśmierczyk - Nadleśniczy, 
Zoom Natury – Wiceprezes Andrzej Majkowski, Krzysztof 
Sawa – kolejny sponsor, właściciel Auto – Części 
Modliborzyce, jak również członek Bike Clubu. Od 
pierwszych zawodów sponsorem maratonu jest PSB 
Mrówka Janów Lubelski, którą reprezentował Rafał Dębiec, 
biorący udział także w maratonie. Ponadto wśród sponsorów 
należy wymienić: Gminę Janów Lubelski, Marszałka 
Województwa Lubelskiego, ESKA Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, Santander Consumer Bank Polska 
Restauracje Hetmańską, Nutriner.pl, eLUBE Profesjonalne 
Smary, PPHU AKRO-WOD sc, Kosbud Bracia Kosińscy 
Sp., Naturalnie Matthias,  Högert Technik - Tom - Stal 

wyroby hutnicze, artykuły spawalnicze w Janowie 
Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół 
Technicznych w Janowie Lubelskim, Robert Radzik – 
fotografia,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Lublinie, INKOM Piotr Łacko. Nad bezpieczeństwem trasy 
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Białej oraz policjanci z 
Komedy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Bike Club Janów Lubelski składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponsorom i partnerom, którzy wspie-
rali Stowarzyszenie w organizacji tego przedsięwzięcia. 
Należy podkreślić, że pod względem organizacyjnym 
impreza była wspaniałym przedsięwzięciem, zgromadziła 
wielu rowerzystów. Członkowie Bike Club Janów Lubelski 
nie tylko promują Janów Lubelski biorąc udział w zawodach 
i maratonach poza naszym powiatem, czy województwem, 
ale promują tu na miejscu gromadząc wielu miłośników 
„dwóch kółek” z różnych zakątków Polski. Z pewnością 
zasługują na słowa uznania i gratulacje.

Dodam, że w trasie Mega w zawodach udział wzięła 
reprezentacja z Janowa Lubelskiego: Adrian Torba – 
najszybszy zawodnik z Janowa Lubelskiego z czasem 
01:19:20 (kategoria M1), z kategorii M4 – Stanisław Daśko, 
z M3 – Marcin Gumienik, pozostali zawodnicy to Janusz 
Sulowski, Robert Cybart, Rafał Dębiec, Paweł Gumienik, 
Grzegorz Jednac, Robert Flis z Zofianki Górnej  oraz Patryk 
Urban i Grzegorz Nieborak z Modliborzyc. Trasa Fit – 
najszybszy był Krzysztof Lenart  (M4), kolejno Stanisław 
Bielak, Tadeusz Lachawiec, Jarosław Kańkowski, Krzysztof 

Sawa, Agnieszka Kicińska, Michał Gawron, Tomasz Nalepa, 
Krzysztof Basiak, Michał Szabat, z Modliborzyc: Mariusz 
Wieleba i Krzysztof Wieleba. Na organizacją spotkania 
„czuwali” członkowie Bike Club Janów Lubelski: Radosław 
Szymański, Tomasz Fusiara, Ryszard Majkowski, Marcin 
Kasprzak, Janusz Sulowski, Mariusz Wieleba, Robert Flis.

Podczas trwania III Zimowego Maratonu Rowerowego 
Biały Kruk trwała licytacja Złotej Karty ufundowanej przez 
Cezarego Zamanę. Licytację wygrał Piotr Czachor z 
ISOVER MTB Team Lublin, pieniądze zaś zostały przeka-
zane na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

cd. ze str. 1

Zimowe zmagania z „Białym Krukiem”
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Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim zyskał nową 
karetkę. Ambulans został zakupiony dzięki środkom z 
Ministerstwa Zdrowia. Przemysław Czarnek – Wojewoda 
Lubelski przekazał na „ten cel”  400 tys. zł.

Uroczyste przekazanie czeku i kluczyków do karetki 
odbyło się 7 stycznia br. w szpitalnej kaplicy. Jest to już druga 
karetka, którą w ciągu dwóch lat otrzymał Szpitalny Odział 
Ratunkowy w Janowie Lubelskim. Obecnie janowski szpital 
dysponuje już czterema ambulansami.

W uroczystym przekazaniu karetki uczestniczył 
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki – 

Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał 
Komacki – Wicestarosta oraz dyrekcja szpitala: Dyrektor 
Renata Ciupak, Zastępca Dyrektora Janusz Popielec, 
Kierownik Działu Kadr - Stanisław Wisiński, pracownicy 
Oddziału Ratunkowego, jak również kapelan szpitala ks. 
Krzysztof Lipski , który poświęcił nowy ambulans.

Jak podkreśla Starosta Artur Pizoń: „Zakup karetki jest 
bardzo potrzebny, w obecnej sytuacji finansowej szpitala, organ 
prowadzący, czyli Powiat nie byłby w stanie zakupić karetki z 
własnych środków. Zakup ambulansu był możliwy również 
dzięki staraniom Posła Jerzego Bieleckiego, który w rozmowie 

zaznacza, że „takie małe ojczyzny potrzebują wsparcia (…) 
Cieszę się, ze w tamto rocznym budżecie mogłem złożyć taką 
poprawę, która przyczyniła się do zakupu karetki”.

Karetka posiada pełne wyposażenie, które wymagane jest 
przepisami prawa. Do zakupu wyposażenia ambulansu, szpital 
dołożył 5 tys. zł.

Z nowego zakupu zadowoleni są z pewnością pracownicy 
SOR-u, którzy nie ukrywają, że Ambulans jest bardzo 
potrzebny, jednakże życzą sobie, aby tych wyjazdów było jak 
najmniej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Nowa karetka dla janowskiego szpitala
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Dyżury aptek 2019 (luty – marzec)
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2019 roku. Apteki położone 

na terenie miasta Janowa Lubelskiego w dni powszednie otwarte w godzinach (8.00 – 19.00) i w soboty (8.00 – 15.00).
 Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, w soboty w godz. 15.00 - 24.00 oraz całodobowe w niedziele, święta i 

inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2019 roku.

1. 04.02.2019 – 10.02.2019
Apteka, wł. Anna Przychodzeń-Woś,

ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski
15 872 40 20

2. 11.02.2019 – 17.02.2019
Apteka ZDROWIE, wł. Jolanta Tondel,

ul. Rynek 2, 23-300 Janów Lubelski
15 872 21 47

3. 18.02.2019 – 24.02.2019
Apteka Janowska,  wł. Katarzyna Sawicka, 

ul. Bialska 28, 23-300 Janów Lubelski
15 872 20 57

4. 25.02.2019 – 03.03.2019
Apteka, wł. Joanna Startek, 

ul. Jana Pawła II 5, 23-300 Janów Lubelski
15 872 24 99

5. 04.03.2019 – 10.03.2019
Apteka, wł. Maria Frania, Teresa Popielec Sp. J.,

ul. Kilińskiego 3, 23-300 Janów Lubelski
15 872 19 87

6. 11.03.2019 – 17.03.2019
Apteka MEDIQ, wł. Maria Kałuża-Tyra Sp. z o.o.,

ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski
15 872 02 10

7. 18.03.2019 – 24.03.2019
Apteka „SANA”,  wł. Aniela Mucha s.c., 

ul. Zamoyskiego 25, 23-300 Janów Lubelski
15 872 50 59

8. 25.03.2019 – 31.03.2019
Apteka, wł. Ewa Siedlaczek,  

 ul. Piłsudskiego 21, 23-300 Janów Lubelski
15 872 75 05

Od lewej: Leszek Szwedo, Renata Ciupak, Franciszek Moskal, Przemysław Czarnek, Jerzy Bielecki, 
Artur Pizoń, Michał Komacki
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Dnia 26.01.2019 roku w Centrum Kultury w Zofiance 
Górnej został zorganizowany bal karnawałowy dla dzieci, który 
rozpoczął się o godzinie 16 a zakończył o godzinie 20. Zarówno 
Ci mali jak i Ci nieco więksi czekali na zabawę choinkową cały 
rok. Program tegorocznej imprezy był bardzo zróżnicowany i 
bogaty. Zabawy zostały poprowadzone przez panią Justynę 
Łukasik i panią Justynę Pasztaleniec z Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego MeloMiko, które tanecznym krokiem 
wprowadziły dzieci w niesamowitą zabawę. Tego dnia 
dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń, wszyscy bawili 
się znakomicie, humor dopisywał zarówno dzieciom jak i 
rodzicom, którzy bawili się wspólnie z dziećmi. Były kółeczka, 
tańce w parach, tor przeszkód i wiele innych, nie zabrakło 
wyboru w tym przypadku „Królowych Balu”. W trakcie balu 

dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który wręczył każdemu 
dziecku prezent.

Zabawa choinkowa jest zawsze wspaniałą okazją do bliskiej 
współpracy z rodzicami, którzy bardzo chętnie pilnowali 
porządku i przygotowali pyszny poczęstunek dla swoich 
pociech.

Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom, babciom, dzieciom z 
Zofianki Górnej, panu radnemu Krzysztofowi Kurasiewicz za 
współpracę i współudział w organizacji tej fantastycznej 
imprezy, oraz Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury panu 
Łukaszowi Drewniakowi za użyczenie nam nagłośnienia.

Mam nadzieję, że następne spotkanie w tanecznych 
rytmach już za rok.

Tekst: Iwona Krochmalska, foto: Krzysztof Kurasiewicz

Zabawa choinkowa w Centrum Kultury w Zofiance Górnej

W ramach współpracy Polskiego Związku Łowieckiego i 
Kół Łowieckich z młodzieżą szkolna w dniu 12 stycznia 
2019 w stanicy myśliwskiej Ciechocin odbył się kulig 
młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego  "judo-tean" 
w Modliborzycach. Koło Łowieckie "Janowskie Bory" w 
Janowie Lubelskim udostępnił młodzieży swój obiekt wraz z 
wyposażeniem kuchni gdzie przygotowano gorącą  herbatę. 
Pogoda dopisała sanna była wyśmienita a udział  w kuligu 
wzięło około 80 osób młodzieży wraz z rodzicami. Prezes 
Koła Łowieckiego przedstawił młodzieży w krótkim 
wstąpieniu cele i zadania Polskiego Związku Łowieckiego w 
obecnej formie, czyli ochronie środowiska naturalnego oraz 
żyjących w nim zwierząt.

Darz Bór
Z myśliwskim pozdrowieniem
Prezes Koła Zenon Nieradka

Kulig młodzież w stanicy 
KŁ „Janowskie Bory”

Tak podają statystyki z Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu 
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Najpopularniejszymi 
imionami w minionym roku była  Lena i Alicja, dla chłop-
czyków Mikołaj i Antoni. W janowskim szpitalu w 2018 roku 
urodziło się 302 dzieci (149 dziewczynek i 153 chłopców).

Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące urodzeń w  
naszej gminie (dane z UM) – w 2018 roku urodziło się 154 
dzieci w naszej gminie.

Jak podają dane z USC, imiona dzieci ulegają ewolucji, w 
2017 roku „dominowała” Zuzanna i Julia, wśród chłopców 
Wojciech i Mikołaj. W 2016 roku była to Zuzanna i Szymon. 
Natomiast jeśli mówimy o statystykach urodzin, w roku w 
janowskim szpitalu urodziło się 302 dzieci, w 2018 roku – 260, 
w 2016 roku – 277, w 2015 – urodziło się 306 dzieci.

W pierwszej piątce najpopularniejszych imion należy 
wymienić:  Mikołaja, Antoniego, Filipa, Miłosza, Kacpra i 
Szymona. Dziewczynki: Lenę, Alicję, Wiktorię, Aleksandrę, 
Oliwię i Julię.

Są też imiona, które sporadycznie goszczą w aktach 
urodzeń. Należą do nich takie imiona, jak: Klaudia, Kaja, 
Blanka,  Liliana, Paulina, Faustyna, Helena. Wśród chłop-ców 
był to: Witold, Eryk, Mateusz, Stanisław, Jacek i Maciej.

Mając natomiast na uwadze imiona obcego pochodzenia, 
należy zaznaczyć, że coraz bardziej odchodzi się od tego typu 
imion i to raczej na korzyść imion swoich krewnych. 
W minionym roku, mowa o 2018, wśród imion zagranicz-nych 
mogliśmy spotkać: Oskara, Fabiana, Oliwera, Kajetana, 
Nataniela, Alana. Dziewczynki zaś to: Pola, Sandra i Blanka. 
Coraz częściej, o czym mowa wyżej rodzice nadają swoim 
pociechom imiona po krewnych, jest to np.: Jan, Ignacy, 
Stanisław, Leon, Franciszek, czy wśród dziewczynek: Zofia, 
Maria, Michalina.

Na zamieszczonych fotografiach jedni z najmłodszych 
mieszkańców Janowa Lubelskiego: Barbara i Jan.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: nadesłano

Lena, Alicja, Mikołaj i Antoni 
najpopularniejsze imiona w 2018 roku?

W pracy zawodowej 
nie obca jest jej pomoc 
drugiemu człowiekowi. 
Współpracuje z instytucj-
ami oświatowymi oraz 
instytucjami działającymi 
na rzecz dobra dziecka i 
rodziny. Przykładem tego 
fakt jest, że 13 lat (od 2005 
r o k u )  p r a c o w a ł a  n a 
stanowisko pedagoga w 
Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej „Promyk” 
w Janowie Lubelskim. 
Prowadząc diagnozę oraz 
terapię pedagogiczną indywidualną i grupową.

W grudniu 2018 roku została Dyrektorem Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim zastępując Annę 
Szalast. Placówki, która jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 
kilkudziesięciu osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
niepełnosprawnymi intelektualnie.

Na każdym kroku swojej pracy zawodowej stara się dożyć 
do rozwoju placówek opiekuńczych.  Jako prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Promyka w Janowie Lubelskim (od 
2013 roku), które działa przy Placówce „Promyk” zajmowała 
się zarządzaniem, pisaniem, w tym realizacją projektów. Joanna 
Jaworska – Gumienik jest również biegłą sądową z zakresu 
pedagogiki ze specjalizacją w zakresie diagnozy problemów 
funkcjonowania rodziny, spraw wychowawczych oraz 
diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych i 
związanych z demoralizacja nieletnich.

Obecna Dyrektor DŚD jest absolwentką Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika specjalna, 
specjalizacja terapeutyczna. Joanna Jaworska – Gumienik 
ukończyła studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja na 
UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku 
Menedżer Instytucji Pomocy Społecznej na UMCS na tejże 
uczelni.

Tekst: Dorota Kozdra 
Foto: archiwum Joanny Jaworskiej - Gumienik

Joanna Jaworska - Gumienik  - 
Dyrektor Środowiskowego Domu 

Samopomocy

Jan i Basia
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Coroczna edycja Gali Sportu Szkolnego jest przykładem 
na to, że szkoły w województwie Lubelskim stawiają na 
rozwój swoich uczniów. Podsumowanie Współzawodnictwa 
Sportowego Szkół w kategorii Igrzyska Dzieci, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, Licealiada za rok 2017/2018 odbyło się 
25 stycznia br. w Biłgoraju w Zespole Szkół Technicznych.

Po raz kolejny szkołą, która zdobyła jeden z najwyższych 
wyników w kategorii Igrzyska Dzieci była Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 

Lubelskim, która zajęła II miejsce. Pierwsze miejsce w roku 
szkolnym 2017/2018 zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Lubartowa.

Puchary i Listy Gratulacyjne zostały wręczone przez 
Wice Kuratora Eugeniusza Pelak oraz Prezesa LWSZS 
Mariana Sikorskiego na ręce Dyrektorów i Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego. W imieniu janowskiej podsta-
wówki wyróżnienie odebrała Agnieszka Trytek – Dyrektor 
szkoły, Zbigniew Czajkowski - nauczyciel prowadzący klasę 

sportową oraz Marzena Sadecka – nauczyciel wychowania 
fizycznego janowskiej szkoły.

Jak pamiętamy, Janowska podstawówka od lat utrzymuje 
się w pierwszej trójce szkół, których wyniki są imponujące. 
Podkreślmy, że we współzawodnictwie uczestniczą szkoły, 
które awansowały do zawodów rejonowych i wojewódzkich 
(w roku 2017/2018 - 246 szkół). W zeszłym roku (2016/201-
7), Janowska szkoła zajęła III miejsce, w 2016 roku (2015/-
2016) szkoła zajęła I miejsce.

Gratulujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i 
życzymy dalszych sukcesów!!!

Poniżej zamieszczamy tabele z wynikami – pierwsza 10 
–ka Województwa Lubelskiego.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum szkoły

Sportowe zmagania. Janowska podstawówka po raz kolejny na podium

Lp. Nazwa szkoły Razem

1. SP nr 3 Lubartów 663

2. SP Janów Lub. 604

3. SP nr 7 Świdnik 560,5

4. SP nr 3 Tomaszów Lub. 532

5. SP nr 1 Łuków 509,5

6. SP nr 8 Chełm 481

7. SP nr 1 Biłgoraj 443

8. SP nr 2 Tomaszów Lub. 429,5

9. SP nr 5 Chełm 368

10 SP nr 3 Międzyrzec Podl. 366

Sukcesy w olimpiadach oraz wyniki matury to dwa 
najważniejsze kryteria oceny dobrej szkoły. Bez wątpienia 
nasza szkoła jest taką placówką – co roku możemy pochwa-
lić się kolejnymi sukcesami w olimpiadach, przez co od 
wielu lat znajdujemy się w Rankingu  Perspektyw. 
Wspomniane zestawienie rankingowe pokazuje szkoły, w 
których warto się uczyć. Wskazuje także, która z nich od lat 
utrzymuje wysoką formę. Liceum Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim bez 
wątpienia taką właśnie szkołą jest.

Potwierdzeniem tych słów jest kolejny sukces olimpijski 
naszych uczniów: Kamila Myszaka oraz Przemysława 
Nosala z klasy IIc, którzy zakwalifikowali się do etapu 
okręgowego OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADY 
„O Diamentowy Indeks AGH” z zakresu geografii z 
elementami geologii. Udział naszych uczniów we wspo-
mnianym konkursie oraz ich sukcesy w zmaganiach to już 
element tradycji naszej szkoły. Tym razem również gratu-
lujemy sukcesu oraz życzymy wspaniałych wyników na 
kolejnym etapie olimpiady, który odbędzie się w Zamościu.

Barbara Wieleba, Dorota Rachwalska – Kata

Kolejny olimpijski sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 

Pod koniec minionego roku młodzież Lubelszczyzny 
prezentowała się na wielkiej scenie Centrum Spotkania 
Kultur  w Lublinie, gdzie odbywała się gala wręczenia 
stypendiów przyznawanych przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego.

To spektakularne wydarzenie zgromadziło 744 wyróżnio-
nych uczniów oraz przedstawicieli szkół. Nie zabrakło 
oczywiście pięcioosobowej reprezentacji z naszej szkoły, 
którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali 

bardzo wysoką punktację w 
postępowaniu kwalifikacyj-
nym.

Uczniowie gimnazjum: 
Szymon Flis, Mikołaj Kiszka, 
Jakub Moskal, Izabela Strąk 
oraz uczeń klasy VII szkoły 
p o d s t a w o w e j  –  A n t o n i 
Rosiński znaleźli się w gronie 
na j lepszych  uczniów w 
województwie biorących 
udział w programie stypen-
dialnym „Lubelskie wspiera 
uzdolnionych 2018-2019” w 
z a k r e s i e  p r z e d m i o t ó w 
przyrodniczych, informaty-
cznych, języków obcych lub 
matematyki.

Certyfikaty stypendialne 
w y r ó ż n i o n y m  u c z n i o m 

wręczył Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski oraz 
Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk. Gratulacjom, podzięko-
waniomi uśmiechom nagrodzonych nie było końca. Dyplom 
uznania Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymała 
również Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim.

Andrzej Tomczyk

Stypendia dla najzdolniejszych
Krzysztof Artur Łukasz uczeń klasy IIIe  LO im. 

Bohaterów  Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 
został  Stypendystą  Prezesa  Rady Ministrów na rok szkolny 
2018/2019. Uczeń  oprócz bardzo wysokiej średniej ocen  
wykazuje  uzdolnienia matematyczne. Brał  udział w 
licznych konkursach przedmiotowych uzyskując wysokie 
lokaty.

Gratulujemy  Krzysztofowi  i  życzymy dalszych 
sukcesów!

Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Stypendysta Prezesa 
Rady Ministrów 



Styczeń - Luty  2019

13.

Nano, z greckiego „karzeł”, to niewyobrażalnie mała 
cząsteczka na poziomie atomu. Czy człowiek może inge-
rować w takie cząsteczki, czy to jeszcze przyszłość?  
Już ponad pół wieku rozwijają się nauki oparte na ingerencji w 
nanotechnologie. Świadomie czy też nie człowiek ingerował 
w świat atomu już na początku okresu garncarstwa. Istoty 
żywe przez ewolucje zmieniają swoje możliwości obronne i 
rozwojowe przez całe epoki.

Nanotechnologie to olbrzymia nauka to wręcz otaczający 
nas świat i wymaga poznawania i rozwoju.

Jak zachęcić młodzież do 
p o d n o s z e n i a  w i e d z y  o 
b a d a n i a c h  n a u k o w y c h 
dotyczących np. nanomater-
iałów, nanotechnologii czy 
zmian klimatycznych? Jak 
połączyć naukę z zabawą, jak 
zachęcić do nauk ścisłych i 
p r zy rodn i czych?  P róbą 
odpowiedzi na te pytania jest 
przygotowana wystawa przez 
M u z e u m  U n i w e r s y t e t u 
Jagiellońskiego – Collegium 
Maius oraz Zakład Dydaktyki 
Chemii  UJ  pod  tytułem 
„Witamy w Nanoświecie”.

Na zaproszenie Barbary 
Nazarewicz wystawa została 
wyeksponowana w Muzeum 
Regionalnym w Janowie Lubelskim i zaprezentowana przez 
Marcina Banasia pracow-nika UJ. W przedstawieniu ekspoz-
ycji udział wzięła młodzież, nauczyciele ze szkół janowskim i 
dorośli mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

Wystawa powstała w ramach projektu IRRESISTIBLE, 
którego celem jest opracowanie działań, które będą wzbudzać 
zainteresowanie i wspierać zaangażowanie uczniów w proces 
odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji.

Wprowadzenie uczniów w świat nauki ma nastąpić dzięki 

połączeniu nauczania w szkole z nauką nieformalną w 
centrach naukowych, podczas wystaw muzealnych czy 
festiwali naukowych, a także wdrożeniu do programów 
nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych tematów 
dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i innowacji.

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim 
będzie prezentowana do 28 lutego 2019 roku.

Tekst i foto: Jan Machulak

„Witamy w Nanoświecie”

Leśne zaułki, zakamarki, ścieżki – to właśnie nimi podąża 
Marcin Lenart  - autor wystawy fotograficznej, którą mamy 
przyjemność i możliwość zobaczyć w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej Lasy Janowskie. Podpatrzone, uchwycone, 
zapisane w fotograficznym kadrze życie lasu – leśnej 
zwierzyny, jak również zapisane dźwięki przyrody, gdy 
słyszymy jak bije serce lasu.

Zdjęcia zostały wykonane na terenie Roztocza. 
Dostrzeżemy na nich, wilka, sowę, orła, rysia,  lisa, jak 

również dźwięki przyrody zapisane w szumie wody, odgłos-
ów upadających liści, budzącego się dnia, czy „opadającej” 
mgły.

Podkreślmy, że Marcin Lenart jest znanym  w Polsce 
fotografem przyrody, laureatem wielu konkursów fotografi-
cznych. W 2014 roku zdobył tytuł Fotografa Roku Związku 
Polskich Fotografów Przyrody oraz wielokrotnie tytuł 
Fotografa Roku Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego 
ZPFP.

Na co dzień zawodowo strzeże granic Rzeczypospolitej 
Polskiej. W swoim artystycznym dorobku Marcin Lenart 
prezentował nie raz swoje zdjęcia na licznych wystawach, czy 
też zamieszczał w licznych albumach przyrodniczych.

Zapraszamy na wystawę Marcina Lenarta do Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej, w tą niezwykłą, pełną tajemnic podróż 
przyrodniczą.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Oko w oko z przyrodą leśną. Fotograficznymi ścieżkami Marcina Lenarta

Dla małego i dla dużego dziecka, czyli 
Program Tegorocznych Ferii - 2019

Prezentujemy program tegorocznych Ferii 
Zimowych 2019, które trwają od 11 lutego do 24 
lutego. Program ferii przygotowany został  przez 
Janowski Ośrodek Kultury, Zoom Natury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne, 
Muzeum Fotografii, Stowarzyszenie Ławeczka 
Dialogu, Centrum Kultury w Białej Drugiej, Centrum 
Kultury w Zofiance Górnej.

Prosimy zapoznać się z programem, który 
dostępny jest na stronie Janowa Lubelskiego pod 
linkiem:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-
mieszkancow/dla-malego-i-dla-duzego-dzieciaka-
czyli-program-tegorocznych-ferii-2019 lub na 
stronie facebooka gminy Janów Lubelski

Zapraszamy!!!!

Karol Lenart podkreśla, że na jego decyzję o wyjeździe 
do Panamy wpłynęła atmosfera, którą doświadczył na 
Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Przemysław 
Kotuła –  tuż przed wyjazdem zaznaczał „ nie mogę się 
doczekać, gdy poznam nowych ludzi, nowe obyczaje, 
kulturę. ŚDM w Panamie traktuję przede wszystkim jako 
pielgrzymkę, jestem w klasie maturalnej, więc jest o co się 
modlić, jednak zabieram ze sobą również intencje moich 
znajomych, którzy prosili mnie o modlitwę”.

Nasi pielgrzymi już są w Polsce, w swoim rodzinnym 
domu. Przeżycia, które doświadczyli, spotkania, w których 
uczestniczyli, jak również Ich obecność wśród innych 
pielgrzymów to wspomnienia do których będą wracać 
zapewne nie raz. Wyśpiewane pieśni pozostaną w Panamie, 
cisza modlitwy zagości w ich sercach. Natomiast ten 
wyjątkowy czas być może będzie dla wszystkich zaproszeni-
em do udziału w kolejnych Światowych Dniach Młodzieży, 
które w 2022 roku odbędą się w Lizbonie.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Archiwum Karola Lenarta

cd. ze str.1

Z Janowa Lubelskiego 
do Panamy na Światowe 

Dni Młodzieży 
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Piękną tradycją stało się odwiedzanie, w okresach 
świątecznych, mieszkańców domu pomocy społecznej przez 
dzieci i młodzież. Również w tym rok, trzydziestego stycznia, 
do janowskiego DPS przybyła młodzież ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Białej. Grupa kilkudziesięciu 
młodych ludzi z Panem Markiem Sulowskim nauczycielem, 
opiekunem szkolnego chóru oraz Panią Izabelą Komsa 
nauczycielem, opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu 
udała się do kaplicy DPS „BARKA”. Tam czekali już zebrani 
mieszkańcy domu. Po serdecznym powitaniu przez Panią 
Mariolę Surtel Dyrektor DPS rozpoczął się koncert, kolędo-
wanie, radosny i jednocześnie nastrojowy śpiew. Młodzi 
artyści śpiewali, niektórzy słuchacze wtórowali, a nastrój ten 
trwał ponad godzinę. Starsi myślami wracali do czasów 
dzieciństwa, kiedy sami śpiewali w rodzinnych domach. 
Cieszyli się, że oto są w centrum uwagi, że ci młodzi artyści 
przyszli do nich i dla nich śpiewają.

I grają.Trzy zespoły dziewczyn grały na fletach, jedna z 
nich grała na organach, a wszystko działo się przed ołtarzem 
pod kierownictwem kapelmistrza Pana Marka Sulowskiego. 
Młodzi, siedzący na stopniach ołtarza, a potem stojąc, 
podarowali zgromadzonym wspaniały prezent. Były też 
prezenty materialne. Wszyscy zgromadzeni mieszkańcy 
otrzymali świąteczne figurki aniołków Dzieciątka Jezus od 
przybyłych gości artystów. Wzruszające gesty, które mówiły 
tak nas wychowali rodzice, tak nas ukierunkowali nauczyciele 
i dyrekcja naszej szkoły. Jak to jest ważne dla ludzi niech 
świadczy fakt, że jeden z rodziców własnym samochodem 

dowiózł do „BARKI” córkę, która chyba spóźniła się na 
autobus?

Kolędowanie młodzieży z Białej nie było jedynym, jakie 
odbyło się w „BARCE”. Kilka dni wcześniej dla mieszkań-
ców śpiewała młodzież z internatu Zespołu Szkół 
Technicznych.

Pensjonariusze często samotni oczekują nie tylko ludzkich 
warunków życia, które mają zapewnione, ale też życzliwości i 
wsparcia od naszego janowskiego społeczeństwa.

Tekst i foto: Jan Machulak
Zdjęcie (grupowe): foto: Alina Boś

Nobilitacja dla życzliwych

Jak co roku wychowankowie Internatu Zespołu Szkół 
Technicznych  w Janowie Lubelskim odwiedzili pensjonar-
iuszy Domu Pomocy Społecznej „BARKA”. Miłym 
akcentem spotkania było śpiewanie kolęd w języku polskim i 
ukraińskim, jako że część wychowanków mieszkających w 
placówce to uczniowie z Ukrainy.

Wspólne kolędowanie przywołało magię świąt, 
atmosferę wzajemnej życzliwości i szacunku dla innych 
ludzi. Młodzi ludzie swoim entuzjazmem wnieśli promyk 
radości w spokojne życie mieszkańców DPS.

Ta lekcja życia i wychowania każdego z nas uczy wielkiej 
pokory i uważności na potrzeby drugiego człowieka.

Anna Majdanik, Moskal Marzena

Hej kolęda, kolęda...

Kolejny tydzień karnawału rozpoczęliśmy tanecznie. W 
poniedziałek 21 stycznia odbyła się choinka zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Wawarzynek” w Publicznej Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Zabawa 
rozpoczęła się o godz. 15.00 – Jasełkami przygotowanymi 
przez  najmłodszych uczniów szkoły pod czujnym okiem 
nauczycieli i s. Łucji z parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie 
Lubelskim. Po części artystycznej czekał na nas ciepły posiłek 
abyśmy nabrali sił i energii do zabawy.

Gościem specjalnym był zespół „Ekstra Mocni”, którzy 
przyjechali specjalnie dla nas za co bardzo serdecznie 
dziękujemy Zespołowi i Agencji koncertowej „Portfolio” 

Andrzej Wojtan, Tomasz Kopacz. Publiczność była przeszczę-
śliwa, a zwłaszcza jej damska część. Oczywiście tradycją 
choinki stały się odwiedziny Św. Mikołaja z worem słodkości 
dla każdego podopiecznego Stowarzyszenia, bo przecież my 
jesteśmy bardzo grzecznymi dziećmi:), zabawa była przednia. 
Na twarzach wszystkich można było ujrzeć promienny 
uśmiech. Świetny humor dopisywał do końca. I właśnie to jest 
największą satysfakcją bo nie ważne są nagrody, wyróżnienia, 
ale wdzięczność i uśmiech jest najcenniejszą nagroda, a także 
pokazuje, że to naprawdę ma sens i napędza do kolejnych 
działań.

Do zobaczenia.
Wiola Rożek

„Dobro okazane drugiemu człowiekowi 
powraca z podwójną siłą”
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Barwne, radosne z kolędą na ustach… Orszaki Trzech 
Króli, które 6 stycznia przeszły ulicami naszych miast i 
miasteczek są synonimem wiary, nadziei i miłości.
W janowskim Orszaku uczestniczyli mieszkańcy naszego 
miasta. W rolę Mędrców ze Wschodu wcieliły się dzieci, 
które w towarzystwie Świętej Rodziny, kolędników, księży, 
w tym proboszcza parafii ks. Kan dr Jacka Staszaka udali się 
w stronę Stajenki znajdującej się na Janowskim Rynku.

W Święto Trzech Króli, czyli w Uroczystość Objawienia 
Pańskiego do szopki przewożone są olbrzymie figury trzech 
Mędrów oraz wielbłąd.

Pięknym akcentem wprowadzającym nas wszystkich w 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia było zaprezentowanie 
inscenizacji przez Kolędników Misyjnych przygotowanych 

przez s. Łucję. Dodajmy, że Kolędnicy Misyjni  zbierali 
także ofiary na cele misyjne Kościoła oraz produkty 
spożywcze i środki czystości dla potrzebujących.
Przy betlejemskiej stajence zgromadziły się całe rodziny. 
Mroźna pogoda nie przeszkodziła, abyśmy wszyscy 
wspólnie uczestniczyli w tym wyjątkowym spotkaniu. 
Śpiewane kolędy jeszcze na długo pozostaną w naszej 
pamięci...

Tegoroczne Orszaki Trzech Króli  odbyły się pod hasłem 
„Odnowi oblicze ziemi” (nawiązywały do słów Św. Jana 
Pawła II). Podkreślmy, że w Polsce Orszak Trzech Króli 
przeszedł ulicami 752 miejscowości. W Janowie Lubelskim 
Orszak przeszedł już po raz siódmy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janowski Orszak Trzech Króli ze śpiewem na ustach 

Z piernika, papieru, drewna, modeliny…, kolorowe, 
skromne i wystawne Szopki Bożonarodzeniowe. Muzeum 
Regionalne w Janowie Lubelskim w grudniu 2018 roku 
ogłosiło konkurs na szopkę Bożonarodzeniową. Oficjalne 
odczytanie wyników miało miejsce w niedzielę tj. 13 stycznia 
br. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Janowie 
Lubelskim. Do konkursu zostało zgłoszonych 10 prac (w tym 
również były to prace zespołowe).

Prace oceniła Komisja w składzie: ks. Kan. dr Jacek 
Staszak, ks. Kan. dr Jacek Beksiński, Leszek Waberski 
instruktor ds. plastyki Janowskiego Ośrodka Kultury oraz 
Barbara Nazarewicz Dyrektor Muzeum Regionalnego.

Wszyscy zostali nagrodzeni. Uczestnicy konkursu to: Irena 
Olech, Edward Olech, Patryk Gwizdal, Dominik Gwizdal, 
Barbara Kubicka – Moskal, Natalia, Alicja i Grażyna Pachuta, 
Andrzej Zagórski, Marta Wcisło z rodziną, Agata Rząd, oraz 
zespół w składzie: Krzysztof Kopyść, Robert Kupiec, Daniel 
Dąbek, Nikodem Kalbarczyk, Paweł Pastucha.

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Dyrektor 
Muzeum Regionalnego Barbara Nazarewicz i Proboszcz 
Parafii Ks. Kan dr Jacek Beksiński.

Święta  Bożego Narodzenia… jeszcze  żyjemy 
wspomnieniami, zapachem choinki, smakiem wigilijnych 
potraw, obecnością bliskich. Zielone drzewko zdobiło nasz 
dom, a słowa śpiewanych kolęd gościły w naszym sercu. 
Jeszcze był czas… świąteczny klimat. Rynki miast zdobiły 
Szopki. Na janowskim Rynku Starego Miasto również. Są też 
mniejsze szopki Bożego Narodzenia, w szkołach, w miejscach 
pracy, w domu, jak również w naszym dłoniach. Być może 
należą do nich i te, które zostały wykonane w konkursie 
ogłoszonym przez Muzeum Regionalne. Każda z tych szopek 
to również ślad naszej wiary, gdy pisał Julian Tuwim 
„Wszechświat stał w pokoju, świąteczną choinką”.

Tekst: Dorota Kozdra
 Foto: Piotr Widz - Muzeum Regionalne

Muzeum Fotografii - Galeria Muzealna

Muzeum Fotografii - Galeria Muzealna zaprasza  urzędy , małe firmy  oraz organizacje  na noworoczne "Spotkanie z fotografią", połączone ze spotkaniem integracyjnym 
dla pracowników. Przyjemne, pożyteczne i edukacyjne. Nawet do ... 50 osób - zapewnimy catering, program rozrywkowy i - zgodnie z miejscem - duuuuużo fotografii. 
Wiadomość pod telefonem 602 74 61 66.

Również zapraszamy szkoły tak podstawowe jak i średnie na "Spotkanie z fotografią" . Możliwość wybrania tematyki szkolenia - od historii fotografii do zasad 
prawidłowego fotografowania. Wiadomość pod telefonem 602 74 61 66.

Antoni Florczak

Kolorowe, skromne i wystawne... Ogłoszono wyniki 
w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową
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W zeszłym roku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Janowie Lubelskim zebrano 11 505 zł, w tym roku 
zebrano o wiele więcej, gdyż 15 635, 95 zł. Janowskimi 
wolontariuszami opiekowała się Koordynator Akcji Matylda 
Michałek z Janowskiego Ośrodka Kultury, gdzie mieścił się 
sztab akcji. Czerwone serduszka to znak rozpoznawczy 
akcji, każdy obdarowany dołożył swoja „cegiełkę” na ten 
szczytny cel.

Gdy na terenie miasta wolontariusze zbierali pieniądze, 
w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się koncerty 
lokalnych artystów i solistów. Licytowano różnorodne 
gadżety. Spotkanie w JOK prowadził Dyrektor – Łukasz 
Drewniak i Koordynator Matylda Michałek. Wśród 

licytujących byli dorośli, młodzież, jak również i dzieci. 
Wspaniałe spotkanie połączone ze szczytnym celem 
zaowocowało imponującym wynikiem zebranej kwoty. 
Warto dodać, że każdego roku kwota przeznaczona na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy… rośnie i to jest 
piękne!!!

„POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE” - to 
hasło tegorocznej akcji. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy grała  „dla dzieci małych i bez focha - na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Dorota Kozdra, JOK

Tak grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Janowie Lubelskim 

Niedzielny koncert charytatywny „Kochaj czworonogi”, 
który odbył się w Janowskim Ośrodku Kultury zgromadził 
wielu miłośników m.in. ratlerków, pudli, jamników, 
kundelków.

Koncert został zorganizowany już po raz drugi, a 
uczestniczyło w nim ponad trzydziestu wykonawców. 
Pomysłodawczynią spotkania pn. „Kochaj czworonogi” 
była Agnieszka Wiechnik, wokalistka zespołu G.A.T.E, 
kompozytorka, nauczycielka ze Szkoły Muzycznej Yamaha 
w Lublinie.

W tym świątecznym klimacie na nowo odżyły 
najpiękniejsze kolędy, czy też świąteczne piosenki polskich, 
jak również zagranicznych wykonawców. Serce widowni 
„podbili” soliści (uczniowie) Agnieszki Wiechnik, tancerze z 
grupy JUMP Łukasza Kurzyny, tancerki przygotowane pod 
kierunkiem Darii Górna oraz Teatr Tańca My Art Wioletty 

Małysz. Ponadto, ten poświąteczny klimat został umilony 
przez grupę taneczną Edyty Zimak pn. Little Swag, czy Swag 
Queens.

Bilet na koncert miał formę karmy dla zwierząt, ciepłych 
kocy, czy gryzaków. Jak zaznacza Agnieszka Wiechnik 
organizatorka koncertu: „najbardziej potrzebne są koce i 
karma. Zebrane dary zostały przekazane schronisku dla 
zwierząt „Przytul psiaka” w Ropczycach i hotelu dla 
zwierząt „Ostoja” w Radomiu. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tej akcji”.

Do obu tych placówek trafiają bezdomne zwierzęta m.in. 
z Janowa Lubelskiego, czy okolic.

Dodajmy, że koncert  był transmitowany na żywo przez 
LUBELSKĄ.TV.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Aleksander Krzos - JOK

Tak pomagają czworonogim... - koncert charytatywny 
w Janowskim Ośrodku Kultury 

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy 
otrzymały odblaski. Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś wraz z Zastępcą Czesławem Krzysztoniem 
i Sekretarz Gminy Bożeną Czajkowską przekazał odblaski 
na ręce Dyrekcji szkół. 

Odblaski w porze jesienno –zimowej są i powinny być 
nieodzownym elementem każdego ucznia. Odblask pozwala 
kierowcy dostrzec pieszego na nieoświetlonym poboczu już 
nawet ze 150 metrów.

Dodajmy, że odblaski zostały zakupione z budżetu 
Gminy Janów Lubelski.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Bezpieczna droga do szkoły i do domu – odblaski dla uczniów od Burmistrza 
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W ramach wypoczynku i spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu członkowie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy OSP w Janowie Lubelskim uczestniczyli w 
zajęciach jazdy na nartach biegowych nad janowskim zalewem. 
Przy pięknej słonecznej pogodzie młodzi strażacy doskonalili 
umiejętności jazdy na nartach biegowych pod okiem Instruktora 
Turystyki Kwalifikowanej Narciarskiej  Pana Antoniego Sydora 
, opiekuna MDP Druha Krzysztofa Kurasiewicza oraz Druha 
Grzegorza Kwietnia  i Andrzeja Skubika.

Zajęcia praktyczne na śniegu poprzedzone zostały szkole-
niem teoretycznym w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Janowie Lubelskim, gdzie zostały opanowane podstawy 
dopasowania sprzętu jego zastosowania  oraz podstawowe 
techniki podejść pod górę stoku sposobem równoległym i 
jodełką. Na śniegu uczyliśmy się jazdy klasycznej na nartach 
poznając sposoby poruszania się jednokrokiem i dwukrokiem. 
Po zakończonych zajęciach pomimo zmęczenia wszyscy 
wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach.

 Podsumowanie odbyło się w strażnicy OSP przy ciepłej 
herbatce.

Tekst i foto: Dh Krzysztof Kurasiewicz

Młodzi strażacy ochotnicy na nartach biegowych

Od początku stycznia 2019 r. na Ziemi Janowskiej mamy 
prawdziwą zimę. Stało się to za sprawą północnych wiatrów, 
które na Bałtyku spowodowały sztorm 10 0 w skali Beauforta a 
u nas zawieje śnieżne i mróz ok. - 5 0 C.

Do tej pory sezon narciarski 2018 / 2019 nie był zbyt 
atrakcyjny. Od połowy listopada był silny mróz a później  
ocieplenie i dwie fale małych opadów śniegu. Dla narciarzy 
biegowych to wystarczyło aby przygotować sprzęt i wykonać 
kilka jazd próbnych.

Teraz, gdy spadło ok. 10  - 15 cm śniegu, cenne są przygo-
towane tereny do uprawiania sportów zimowych. Wprawdzie 
typowych tras narciarskich  w Janowie jeszcze nie posiadamy 
ale zbliżone warunki istnieją  na terenach Parku Rekreacji 
Zoom Natury nad Zalewem Janowskim. Leśny mikroklimat 
oraz liczne dróżki przy wydmach polodowcowych stwarzają 
tam dobre warunki dla narciarstwa śladowego a nawet 
biegowego. W sezonie 2016/2017, gdy opady śniegu były 
obfitsze, przy użyciu  skutera śnieżnego wykonano tam bardzo 
przydatne torowiska na trawnikach i na grobli wokół Zalewu.

Należy zaznaczyć, że przez Zoom Natury prowadzą 
oznakowane szlaki turystyczne, w większości nadające się do 
turystyki narciarskiej. Trzeba tylko zasięgnąć informacji o 
odcinkach szutrowych (nieprzejezdnych przy małej pokrywie 
śniegu) i pamiętać, że odcinki przez drogi publiczne należy 
pokonywać  pieszo. W ten sposób Szlakiem Rowerowym 
„Czarna Perła” dotrzemy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej i 
dobrego szlaku narciarskiego „Bieguś”. Z kolei tzw. Starą 
Drogą Kruczkową dotrzemy do leśnej kapliczki Św. Antoniego 
nad rzeką Trzebenszą a stamtąd oznakowanymi szlakami do  
Cegielni, Porytowego Wzgórza, Gierlachów, Gór Tułowych i 
Szklarni.

Być może znów będą torowiska w Zoom Natury. Dla 
uniknięcia zadeptania warto je byłoby (tak jak to robią inni) 
odpowiednio oznakować.

Na załączonych foto: jazdy w Zoom Natury w sezonie 
2017/2018 i dobry przykład oznakowania.

Antoni Sydor
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej

Na nartach biegowych w Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Prawdziwa zima na początku stycznia 2019 r.
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Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego 500+ w 2019 roku

MIESIĄC/ROK DZIEŃ MIESIĄCA

STYCZEŃ 25 - PIĄTEK

LUTY 25 - PONIEDZIAŁEK

MARZEC 25 - PONIEDZIAŁEK

KWIECIEŃ 25 - CZWARTEK

MAJ 27 - PONIEDZIAŁEK

CZERWIEC 25 - WTOREK

LIPIEC 25 - CZWARTEK

SIERPIEŃ 26 - PONIEDZIAŁEK

WRZESIEŃ 25 - ŚRODA

PAŹDZIERNIK 25 - PIĄTEK

LISTOPAD 25 - PONIEDZIAŁEK

GRUDZIEŃ 20 - PIĄTEK

Katalog kodów oleju napędowego uprawniających do zwrotu akcyzy

Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018) 
określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
KATALOG KODÓW OLEJU NAPĘDOWEGO UPRAWNIAJĄCYCH DO ZWROTU AKCYZY
CN 2710 19 43 do 2710 19 48,CN 3826 00

Do 31.12.2018 przyjmowane będą jeszcze stare oznaczenia tj. CN 2710 19 41 do 2710 19 
49 i CN 3824 90 91.

Termin składania wniosków nie uległ zmianie:
1.  OD 1 LUTEGO DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO – faktury z zakupu oleju napędowego - z 
odpowiednim oznaczeniem - z okresu od 1 sierpnia 2018 roku do 31stycznia 2019 roku
 2.  OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA - faktury z zakupu oleju napędowego - z odpowiednim 
oznaczeniem - z okresu od 1lutego 2019 
roku do 31lipca 2019 roku.

Ponadto do pierwszego wniosku- 
lutowego rolnicy posiadający zwierzęta 
dołączają oświadczenie na podstawie 
d o k u m e n t u  /  r e j e s t r  z w i e r z ą t 
g o s p o d a r s k i c h  o z n a ko w a n y c h / 
wydanego przez kierownika biura 
powiatowego ARiMR o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła.

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

Zakaz handlu w 2019 roku, czyli w które niedziele nie zrobimy zakupów
Wraz z nowym rokiem powraca temat „niedziel handlowych”. Jak pamiętamy w 2018 
roku „niedzielami  handlowymi” były dwie niedziele w miesiącu - pierwsza i ostatnia.

Natomiast w tym roku, zgodnie z przyjętą ustawą, zakupy będziemy mogli zrobić 
już tylko w jedną niedzielę w miesiącu. Wyjątek stanowi tutaj grudzień. Aż 38 
niedziel z 52, w tym roku będzie „wyłączonych” z handlu.

Poniżej przedstawiamy kalendarz z dniami zakazu handlu w 2019 roku.

Dorota Kozdra

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin 
wielodzietnych, w których w chwili składania wniosku co 
najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również 
rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie  co 
najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania 
wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Janowie Lubelskim, mieszczącego  się przy ul. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, piętro II  pokój  nr 9.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

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

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

Odpowiedzialność ta wynika z przepisów kodeksu wykroczeń:
·  art. 77 Kodeksu wykroczeń. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
·  art.  78 kodeksu wykroczeń.  Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, 
że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 
·  art. 108 kodeksu wykroczeń. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany.

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

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

Przestrzegając tych zasad unikniemy przykrych konsekwencji.
KPP w  Janowie Lubelskim
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W niedzielę 20 stycznia po raz ostatni mogliśmy obser-
wować zmagania drużyn w VIII edycji Janowskiej Ligi 
Halowej o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa 
Kołtysia. Doszło do tych najważniejszych rozstrzygnięć wraz 
z poznaniem zwycięzcy tegorocznej edycji. Nim jednak 
zobaczyliśmy mecz finałowy obserwowaliśmy na trybunach 
hali sportowej przy ulicy ks. Skorupki  rywalizację w dwóch 
półfinałach.

W pierwszym z nich zmierzyły się zespoły ŚNIEGOWCY 
– PRZYJACIELE SYDNEY. Składy obu drużyn zapowiadały 
spore emocje i mecz ten rzeczywiście nie rozczarował 
kibiców. W pierwszej połowie obejrzeliśmy tylko jedną 
bramkę co było zasługą bardzo dobrej gry bramkarzy. Gol dla 
drużyny PRZYJACIELE SYDNEY był dość przypadkowy, 
gdyż piłka wpadła do bramki po niedokładnym podaniu do 
bramkarza jednego z zawodników zespołu ŚNIEGOWCY. 
Gol samobójczy nie zdeprymował ekipy ŚNIEGOWCY, która 
starała się dążyć do wyrównania, natomiast drużyna 
PRZYJACIELE SYDNEY miała okazję do wyprowadzania 
groźnych kontr. Po zmianie stron jedna z takich kontr 
zakończyła się zdobyciem drugiego gola (bramka – Tomasz 
Sadowski ) i wydawało się że emocje się już skończyły. 
Wówczas bardzo mocno zaatakował zespół  ŚNIEGOWCY, 
jednak udało się im strzelić tylko jedną bramkę (gol – Konrad 
Kowalik) i do finału awansowała ekipa PRZYJACIELE 
SYDNEY.

Drugi półfinał miał wyłonić drugą drużynę, która zagra w 
finale. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny 19PLUS – 
POKER TEAM. Cała pierwsza połowa do zdecydowana 
przewaga zespołu 19PLUS, któremu mimo wielu okazji do 
strzelenia bramki nie udało się chociaż raz umieścić piłki w 
siatce. Jakież było zdziwienie kibiców kiedy w drugiej 
połowie mecz zaczął początkowo się wyrównywać, a z 
minuty na minutę przewagę uzyskiwał zespół POKER 
TEAM. To ta drużyna w końcowym fragmencie meczu 
zdołała strzelić decydującą bramkę, której szczęśliwym 
autorem był Wojciech Kukiełka i znalazła się w wielkim 
finale.

Finał między drużynami PRZYJACIELE SYDNEY- 
POKER TEAM prowadzony był pod dyktando tego pierw-
szego zespołu, któremu brakowało skuteczności mimo dość 
dobrych okazji do zdobycia gola. Do przerwy na tablicy 
mieliśmy wynik bezbramkowy, a kibice zastanawiali się czy 
nie powtórzy się sytuacji z półfinału kiedy to drużyna POKER 
TEAM wyprowadziła jedną akcję decydującą o losach meczu. 
Po gwizdu sędziego mecz wyglądał podobnie jak w pierwszej 
połowie tylko przewaga ekipy PRZYJACIELE SYDNEY nie 

była już tak wyraźna. Kiedy powoli na hali słychać było szepty 
o rzutach karnych, na 3 minuty przed końcem zobaczyliśmy 
akcję, która jak się potem okazało zdecydowała o losach 
finału. Troszkę w niej było przypadku, ale w końcowym 
efekcie zawodnik drużyny PRZYJACIELE SYDNEY 
Tomasz Sadowski stanął „oko w oko” z bramkarzem rywali i 
silnym strzałem zdobył upragnionego gola dla swojej 
drużyny. 

Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie i z końco-
wego zwycięstwa oraz tytułu najlepszej drużyny VIII Edycji 
Janowskiej Ligi Halowej mógł cieszyć się zespół 
PRZYJACIELE SYDNEY.

Po finałowym spotkaniu nadeszła tak radosna chwila dla 
zawodników jak ceremonia dekoracji drużyn oraz wręczenia 

nagród indywidualnych. Co jest już tradycją Janowskiej Ligi 
Halowej dla każdej z drużyn przewidziana była nagroda oraz 
pamiątkowy dyplom, które wręczał Burmistrz Janowa 
Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. Najlepsze zespoły otrzymały 
też puchary oraz medale dla każdego ze swoich zawodników.

Zwycięzca VIII Edycji Janowskiej Ligi Halowej – 
PRZYJACIELE SYDNEY

Organizatorzy przyznali też wiele wyróżnień indywidu-
alnych i tak wybrano najlepszych pięciu zawodników 
Janowskiej Ligi Halowej oraz najlepszego strzelca turnieju. 
Wśród bramkarzy zwyciężył Sebastian Janicki (ŚNIEGOW-
CY), wśród zawodników z pola wyróżniono Tomasza 
Sadowskiego (PRZYJACIELE SYDNEY), Wiktora 
Bodziucha (19PLUS ) i Sebastiana Daczkę (PRZYJACIELE 
SYDNEY), zaś tytuł najlepszego zawodnika turnieju 
powędrował w ręce Mariusza Pawełkiewicza (POKER 
TEAM ). Najlepszym strzelcem Ligi został zdobywca 6 goli 
Michał Kuźnicki (PRZYJACIELE SYDNEY ).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego 
piłkarskiego rozwoju. Wręczone zostały też wśród drużyn 
statuetki odkrycie turnieju oraz nagroda fair play. Pierwsza z 
nich trafiła w ręce absolutnego beniaminka zespołu 
FORTACO, drużyny składającej się z zawodników zakładu 
pracy. Druga trafiła do zespołu PKS JADWIGA, który był 
najmłodszą drużyną turnieju, a chłopcy na każdym meczu 
palili się do gry i było ich więcej niż mógł pomieścić protokół 
meczowy.

Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować tym, dzięki 
którym turniej może się odbyć. Jak co roku możemy tutaj 
liczyć na pana Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Urząd Gminy 
w Janowie Lubelskim sponsora strategicznego naszej Ligi, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej panią  Agnieszkę Trytek, która 
udostępniła nam Halę Sportową na czas trwania rozgrywek, 
pana Ryszarda Majkowskiego za przygotowanie hali do 
rozgrywek, pana Roberta Michałka przy prowadzeniu strony 
internetowej i wielu innych ludzi pomagających nam przy 
turnieju.

Raz jeszcze gorąco wszystkim dziękujemy, cieszymy się 
że tak wielu kibiców obserwowało i wspierało zawodników w 
czasie tych dwóch miesięcy zmagań. Zdajemy sobie sprawę, 
że wiele z tych osób to wierni kibice Janowskiej Ligi Halowej, 
którzy co roku śledzą rozgrywki.

Zarówno kibiców jak i zawodników zarówno tych, którzy 
występowali w tegorocznych rozgrywkach jak i tych, którzy 
jeszcze nie grali w Janowskiej Lidze Halowej serdecznie 
zapraszamy za rok. Rozgrywki 2019/2020 już dziś zapowia-
dają się niezwykle ciekawe ze względu na kilka zmian, które 
przygotowują organizatorzy . . . ale te są na dzień dzisiejszy 
objęte tajemnicą.

ZAPRASZAMY w grudniu 2019 roku.
Organizatorzy 

VIII Edycja Ligi w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego - Finały

Od lewej: Mariusz Pawełkiewicz (MVP turnieju), Sebastian Janicki (najlepszy bramkarz) Sebastian Daczka (piątka Ligi), 
Wiktor Bodziuch (piątka Ligi), Tomasz Sadowski z bratankiem (piątka Ligi), Michał Kuźnicki (najlepszy strzelec), 

Krzysztof Kołtyś (Burmistrz Janowa Lubelskiego)
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje projekt pn.:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ. 
Część nr 2: odc. realizacyjny  obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ - węzeł Jonaki 

obecnie Janów Lub. Południe z węzłami), długość ok. 7 km.

Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi ekspresowej 
S19 stanowi część inwestycji mającej na celu połączenie 
drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków przemysło-
wych,terenów atrakcyjnych krajobrazowo, które przyciągają 
potencjalnych inwestorów i turystówCelem projektu jest 
stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego 
wysoki komfort ruchu pojazdów.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana i 
wybudowana zostanie droga ekspresowa długości 6,433 km 
posiadająca po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, z możliwością 

przyszłej rozbudowy do 3 pasów ruchu. Powstaną 2 węzły 
drogowe: Kopce - obecnie Janów Lubelski Północ, Jonaki 
obecnie - Janów Lubelski Południe. Podróżujący projektowaną 
drogą będą mogli skorzystać z dwóch MOP, tj. Miejsc Obsługi 
Podróżnych, umiejscowionych w miejscowości Janów 
Lubelski, po prawej i po lewej stronie drogi ekspresowej. Celem 
zapewnienia bezkolizyjnego przebiegu projektowanej trasy, 
powstanie łącznie 5 obiektów mostowych. Wartość inwestycji 
to 148 543 963,51 zł brutto.

Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej 
S19 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 
polepszy komfort podróżowania. Przejęcie części ruchu z 
istniejących dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od 
obszarów zabudowanych zapewni skrócenie czasu podróży, 
zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących drogach, 
ograniczy emisję spalin, hałasu oraz zmniejszy zużycie paliwa, 
co w rezultacie znacząco obniży koszty podróży. Najistotniejszą 
korzyścią płynąca z budowy projektowanej drogi ekspresowej 
S19 jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia wypadków, zarówno dla osób podróżujących jak i 
dla mieszkańców okolicznych terenów. Stale rosnące natężenie 
krajowego ruchu ciężkiego, jak i ruchu tranzytowego przez 
Polskę, wymusza ciągłą rozbudowę i modernizację sieci dróg w 
Polsce, która po realizacji planowanej inwestycji zapewni 
skomunikowanie terenów we wschodniej części kraju na 
kierunku północ-południe. Realizacja umożliwi szybki i 
bezpieczny przejazd pojazdów oraz odciąży ulice miast, 
poprawiając bezpieczeństwo i warunki ekologiczne mieszkańc-
ów pobliskich terenów. Usprawnienie transportu znacząco 

wpłynie na rozwój regionu.
Firma Mota-Engil Cental Europe S.A. prowadzi obecnie, 

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

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

Rysunek 1. Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19

Rysunek 2. Stan istniejący drogi krajowej S19 Rysunek 3. Prezentacja geometrii węzła Janów Lubelski Północ

Zamawiający Konsultant Wykonawca Projektant

Pływanie należy do jednej z najpopularniejszych 
aktywności fizycznych uprawianych przez człowieka. Tak 
naprawdę każda aktywność sportowa ma zalety i 
korzyści, ale pływanie posiada ich zdecydowanie 
najwięcej. Regularne pływanie zapewnia prawidłowy 
rozwój ciała, jest przyjemną formą wypoczynku, 
alternatywą aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży oraz 
pasją dla wielu ludzi. Może również być doskonała formą 
rehabilitacji. Jakie korzyści dla człowieka posiada 
pływanie?

Do jednej z podstawowych zalet tej dziedziny sportu 
należy to, że można ją uprawiać przez cały rok. Nie tylko 
latem kiedy dopisuje pogoda, ale również  zimą.

Pływanie – korzyści zdrowotne

Jedną z korzyści pływania jest wzmacnianie układu 
odpornościowego organizmu oraz zapobieganie przed 
powstaniem różnego rodzaju infekcji. Zwykle temperatura 
wody jest niższa niż temperatura naszego ciała, przez co 
organizm poddawany jest wzmożonym procesom termoregu-
lacji. Pozytywne korzyści pływania wynikają przede 
wszystkim z oddziaływania wody na ciało, które jest w niej 
odciążone i ułożone w innej pozycji niż zwykle. Woda na ciało 
wywiera delikatny masaż i przekazuje bodźce, które odbie-
rane są przez centralne ośrodki mózgowe. To właśnie przez to 
po wyjściu z wody odczuwamy rozluźnienie i odprężenie 
mięśniowe.

Oddziaływanie wody na organizm pozytywnie wpływa na 
skórę i tkankę podskórną co ma szczególne znaczenie dla 
kobiet, bowiem pływanie jest bardzo dobrą metodą na walkę z 

defektem jakim jest cellulit. Podczas pływania mocno 
zaangażowane są kończyny górne i dolne, w których 
poprawia się przepływ krwi co prowadzi do polepszenia się 
metabolizmu. Dochodzi również do wzmocnienia układu 
nerwowego. Ponadto pływanie wspiera układ oddechowy 
prowadząc do wyraźnego polepszenia pracy mięśni wdecho-
wych i wydechowych.

Pływanie a rehabilitacja

Pływanie jest doskonałą formą rehabilitacji. Pomaga w 
usprawnieniu organizmu po przebyciu różnego rodzaju 
urazów np. kończyn czy kręgosłupa.  Rehabilitacja w wodzie
ma wiele zalet. Do jednej z nich należy przede wszystkim 
odciążenie, do drugiej stawianie przez nią oporu, a także 
zmniejszenie ryzyka upadku, który może być niebezpieczny u 
osób nie w pełni sprawnych. Wszystko zależy od doboru 
odpowiednich ćwiczeń w basenie. Temperatura wody, która 
zwykle jest niższa niż temperatura ciała może również 
zmniejszyć odczucia bólowe u niektórych osób.

Aerobik wodny jako aktywna forma wypoczynku

Aerobik wodny to świetna forma spędzania wolnego 
czasu dla osób, które lubią wodę, a nie potrafią dobrze pływać. 
Z takich rozrywek mogą korzystać również kobiety w ciąży. 
Są one alternatywą dla innych aktywności fizycznych, które 
nie są zalecane w zależności od zaawansowania ciąży. Osoby 
starsze, które boją się wdrożyć inne sporty w swoje życie lub 
dawno nie ćwiczyły mogą bardzo skorzystać z tego rodzaju 
ćwiczeń w wodzie.

Zajęcia na basenie często organizowane są w grupach i 

prowadzone przez wyszkolony personel co jest dodatkowym 
plusem, ponieważ ćwiczenia są odpowiednio dobrane do 
możliwości ćwiczących. Jest to także okazja do spędzonego w 
miłej atmosferze czasu z innymi oraz zawarcia nowych 
znajomości.

„Pierwsze kroki” w wodzie

Nie od  dziś można zauważyć jak rodzice przychodzą na 
basen ze swoimi maluszkami. To właśnie tam uczą się one 
nowych ruchów, poznają nowe środowisko, a także traktują to 
jako dobrą zabawę z mamą i tatą. Takie wycieczki warto 
organizować jednak po konsultacji lekarskiej. Jeśli lekarz 
pediatra nie widzi przeciwwskazań ku temu, warto zabierać 
swoje dziecko na basen i uczyć nowych wrażeń.

Badania wykazują, że pływanie od najmłodszych lat 
zmniejsza problem z koordynacją ruchową niemowlaka. 
Dziecko szybciej zaczyna raczkować i chodzić. Dużo rzadziej 
choruje, a więc zwiększa się odporność jego organizmu. 
Maluch staje się bardziej aktywny i otwarty na innych ludzi.

Pływanie to pasja

Pływanie jest pasją i formą życia wielu ludzi. Traktują tę 
aktywność jako swój sposób na życie i łączą przyjemne z 
pożytecznym. Ludzie zajmujący się pływaniem zawodowo 
widzą w nim nie tylko fizyczne kształtowanie organizmu, ale 
również rozwój psychiczny. Sport ten uczy odpowiedzialnoś-
ci, determinacji  i zdrowej rywalizacji – kształtuje charakter i 
sprawia jakim człowiek się staje.

Źródło: https://fizjoterapeuty.pl

Pływanie – korzyści i wpływ na zdrowie
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Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi ekspresowej 
S19 stanowi część inwestycji mającej na celu połączenie 
drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków 
przemysłowych, terenów atrakcyjnych krajobrazowo, które 
przyciągają potencjalnych inwestorów i turystów. Celem 
projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, 
zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej 
S19 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 
polepszy komfort podróżowania. Przejęcie części ruchu z 
istniejących dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu 
ciężkiego od obszarów zabudowanych zapewni skrócenie 
czasu podróży, zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących 
drogach, ograniczy emisję spalin, hałasu oraz zmniejszy 
zużycie paliwa, co w rezultacie znacząco obniży koszty 
podróży. Najistotniejszą korzyścią płynąca z budowy 
projektowanej drogi ekspresowej S19 jest poprawa 
bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
wypadków, zarówno dla osób podróżujących jak i dla 
mieszkańców okolicznych terenów. Stale rosnące natężenie 
krajowego ruchu ciężkiego, jak i ruchu tranzytowego przez 
Polskę, wymusza ciągłą rozbudowę i modernizację sieci 

dróg w Polsce, która po realizacji planowanej inwestycji 
zapewni skomunikowanie terenów we wschodniej części 
kraju na kierunku północ-południe. Realizacja umożliwi 
szybki i bezpieczny przejazd pojazdów oraz odciąży ulice 
miast, poprawiając bezpieczeństwo i warunki ekologiczne 
mieszkańców pobliskich terenów. Usprawnienie transportu 
znacząco wpłynie na rozwój regionu.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana i 
wybudo-wana zostanie droga ekspresowa długości 8,273 km 
posiadająca po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, z 
możliwością przyszłej rozbudowy do 3 pasów ruchu. 
Powstanie węzeł drogowy „Lasy Janowskie” – obecnie 
„Łążek Ordynacki”. Celem zapewnienia bezkolizyjnego 
przebiegu projektowanej trasy, powstanie łącznie 12 
obiektów mostowych. Wartość inwestycji to 183 549 848,37 
zł brutto.

Konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG 
Infrastruktura Południe Sp. z o.o. prowadzą obecnie, przy 
współpracy z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 
Pracownia projektowa w Warszawie, prace projektowe, 
które pozwoliły na złożenie do Wojewody Lubelskiego 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) na koniec sierpnia bieżącego 
roku. Decyzja ZRID obejmie teren, na którym zrealizowana 
zostanie droga ekspresowa S19 na odcinku realizacyjnym 
Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe 
– bez węzła) – węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy 

Janowskie (z węzłem), wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
tj.: skrzyżowaniami z drogami istniejącymi, rowami 
drogowymi,  skarpami,  drogami gospodarczymi, 
zbiornikami retencyjnymi oraz innymi elementami 
mającymi na celu zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
projektowanej drogi, jak i usprawnieniu ruchu lokalnego.

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

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje projekt pn.:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ.
Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe – bez węzła) – węzeł Łążek 

Ordynacki obecnie Lasy Janowskie (z węzłem), długości ok. 8 km.

Zamawiający Konsultant Wykonawca Projektant

Rys. 1. Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19

Rys.  2. Istniejący stan drogi krajowej nr 19

Rys. 3. Prezentacja geometrii węzła Lasy Janowskie

Nie daj się nabrać – Apel Policji
W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do oszustw metodą „na wnuczka”, gdzie starsze 

osoby straciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym bądź pozostawiając w parku pod 
ławką lub w koszu. Policja uczula zatem mieszkańców na oszustów podszywających się pod członków rodziny. Wciąż 
pojawiają się nowi naciągacze, którzy wykorzystują głównie osoby starsze. Podając się za członków rodziny, 
wprowadzają w błąd swoje ofiary, zyskują ich zaufanie i okradają. Wyłudzają ogromne kwoty pieniędzy. Apelujemy 
zatem do wszystkich aby zachowali ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Tylko rozsądek i rozwaga w tym 
przypadku mogą uchronić nas przed utratą oszczędności życia. Kiedy zadzwoni osoba podająca się za córkę, syna czy 
wnuczka, pamiętajmy aby upewnić się czy faktycznie był to telefon od kogoś z rodziny.  Zwracamy się z apelem do 
wszystkich aby wykazali się czujnością i rozsądkiem w kontaktach z nieznajomymi.

Apelujemy do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć 
wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o 
pożyczenie lub przekazanie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie wszystkim osobom starszym, o 
których wiemy, że mieszkają samotnie, aby świadomie mogły reagować kiedy znajdą się w podobnej sytuacji.

Przebiegłość i pomysłowość oszustów jest nieograniczona. W razie zauważenia czegoś niepokojącego prosimy o 
pilny kontakt z Policją. Gdy zauważymy obce auta i osoby w swojej okolicy  starajmy się zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów – np. numer rejestracyjny pojazdu i natychmiast zadzwońmy pod nr tel. 997 lub 112.

KPP w Janowie Lubelskim

Informacja Parku Rekreacji ZOOM NATURY 
dotycząca korzystania z Zoom Exit Roomu

Park Rekreacji Zoom Natury informuje, że korzys-
tanie z Zoom Exit Roomu jest bezpieczne.  5 stycznia 
2019 roku pozytywnie przeszedł kontrolę PSP i 
pomieszczenia spełniają aktualne wymagania 
prawne.
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