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Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 18 czerwca br. Burmistrz 
Krzysztof Kołtyś uzyskał wotum zaufania i 
absolutorium za wykonanie budżetu za rok 
2018. Zgodnie z nowymi przepisami o 
samorządzie głosowanie nad wotum zaufania 
poprzedziła prezentacja Raportu o stanie 
Gminy Janów Lubelski, który wcześniej 
dostępny był na stronie internetowej. 
Natomiast  przed  głosowaniem nad 
Absolutorium Radni Rady Miejskiej, 
zapoznali się z pozytywną opinią organu 
n a d z o r u j ą c e g o  R e g i o n a l n e j  I z b y 
Obrachunkowej  i  sprawozdaniami 
Burmistrza i Skarbnika Gminy. W głoso-
waniu nad obydwiema uchwałami, a w 
związku z tym za ich przyjęciem Radni byli 
jednogłośni. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 Radnych. Przypomnijmy, iż kluczowym 
wyzwaniem ubiegłego roku były rozpoczęte takie inwestycje 
jak: termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej, 
przebudowa budynku po byłym biurowcu PKS na potrzeby 
mieszkalnictwa socjalnego. Przebudowa ulicy Skorupki 
(inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Janowskim), 
projekt „Zoom Natury i Kultury” (zrealizowany wspólnie z 
Janowskim Nadleśnictwem), modernizacja stadionu miejskie-
go, boiska przy janowskiej podstawówce, kontynuowano 

inwestycje w zakresie budowy instalacji solarnych i pieców na 
biomasę. Ponadto zrealizowano kolejne projekty w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Krzysztof Kołtyś w swoim wystąpieniu podziękował za 
bardzo dobrą współpracę przy realizacji budżetu skarbnik 
Gminy Monice Machulak, Radzie Miejskiej, Sołtysom, 
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracow-
nikom Urzędu Miejskiego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

To pierwsza tej rangi uroczystość w Janowie Lubelskim. 
Dnia 7 lipca br., na Rynku w Janowie Lubelskim odbyła się 
uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy – ochotników 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora”. Przysięgę złożyło 83 żołnierzy-
ochotników. Uroczystość rozpoczęła się od Polowej Mszy 
Świętej w intencji żołnierzy na placu przed Janowskim 
Sanktuarium . Dalsze uroczystości odbyły się na Janowskim 
Rynku. Nim zebrani terytorialni wymówili słowa przysięgi  – 
„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie 
Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i 
granic…”, zostali uroczyście przywitani przez płk Tadeusza 
Nastrowicza – Dowódcę Lubelskiej Brygady.

W trakcie uroczystości odczytano list Ministra Obrony 
Narodowej. Szef resortu przypomniał żołnierzom, że 
zobowiązują się, by być „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. 
„Zawsze gotowi, zawsze blisko” to nie tylko słowa.(…) Od dziś 
Wy również deklarujecie gotowość do stanięcia w każdej chwili 
w obronie życia, zdrowia i mienia obywateli Waszej najbliższej 
okolicy. Jestem pewien, że wzorem swoich kolegów bez 
wahania wywiążecie się z tego zobowiązania, kiedy tylko 
nadejdzie potrzeba” – usłyszeliśmy w odczytanym liście.

Cd. na str. 11

Terytorialsi złożyli przysięgę w Janowie Lubelskim 

W lipcu obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji 
Państwowej. Dokładnie 24 lipca na ziemiach polskich 
powołano do życia Policję Państwową, której funkcjonar-
iusze stali na straży porządku i bezpieczeństwa obywateli 
odrodzonej Polski. Tegoroczne święto było szczególne dla 
funkcjonariuszy, ponieważ uzmysłowiło nam wszystkim 
role i rangę tej formacji nie tylko w historii naszego kraju, ale 
było również czasem refleksji i pamięci o janowskich 
funkcjonariuszach pomordowanych na Wschodzie. O czym 
mówi publikacja „W obronie prawa i porządku” Policja 
Janowska 1919-1939 – autorstwa Jozefa Łukasiewicza. 
Święto Policji także czas awansów, nominacji, odznaczeń 
oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i 
pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień 
współpracują. Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych 
słów i wyrazów uznania dla wszystkich Pań, które wstępują 
w szeregi Policji.

Cd. na str. 6 

W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej - obchody Święta Policji w Janowskiej Komendzie 

Od lewej: Józef Zbytniewski, Henryk Michałek, kom. Szymon Mroczek, Marcin Sulowski, insp. Radosław Bąchór, 
Leszek Nosal, podinsp. Stanisław Tyburski, Krzysztof Kołtyś, Jerzy Bielecki, Artur Pizoń
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Najmłodsi użytkownicy Parku Kreatywnego mają powód 
do radości i zaproszenie do zabawy. Latem bieżącego roku 
zostały zamontowane dodatkowe urządzenia zabawowe 
wchodzące w skład placu zabaw. W ramach zadania zostały 
zamontowane m.in. dwa dmuchane place zabaw, plac zabaw 
labirynt, mega klocki edukacyjne (105 elementów), klocki 
edukacyjne typu „puzzle” (440 elementów), Klocki edukacyjne 
typu „lego” (100 sztuk).

Dodajmy, że z Parku Kreatywnym mogą korzystać dzieci w 
wieku od 3 do 12 lat.

Plac  zabaw oferuje  liczne 
atrakcje. Dzieci mogą rozwijać zmysł 
równowagi, ćwiczyć na trampolinie, 
kolorowych dmuchańcach, olbrzy-
mich piłkach oraz konstrukcjach 
przestrzennych. Dziecięcą kreatywn-
ość do działania rozbudzają różnego 
rodzaju klocki w rozmiarze XXL oraz 
wielofunkcyjny labirynt. Dodatkowo 
w weekendy maluchy zabawiają 
olbrzymie maskotki: Bocian Dyzio i 
Mrówka Zuzia.

„Rozbudowa Parku Kreatywnego 
–  ZOOM  NATURY”  zosta ła 

dofinansowana  z Programu Operacyjnego „Rybactwo i 
Morze” 2014-2020, Priorytet „Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu Państwa.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rozbudowa Parku Kreatywnego 
w Parku Rekreacji ZOOM NATURY

W ramach Budżetu Obywatelskiego coraz więcej miejsc 
rekreacji zostaje rozbudowanych. Pisaliśmy wcześniej o placu 
zabaw na Zaolszyniu, piszemy również o placu zabaw na 
Osiedlu Wschód „Kolorowy Świat”. Na zadanie Gmina 
przeznaczyła przeszło 40 tys. zł. Zadanie zostało dofinanso-
wane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski kwotą 3,5 tys. zł.

W ramach złożonego zadania zostało zakupionych pięć 
elementów, m.in. jest to Sreet Workout (zestaw do ćwiczeń 
siłowych i treningowych na świeżym powietrzu).

Informujemy, że mieszkańcy Osiedla Wschód złożyli w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wniosek na dalszą 
rozbudowę placu zabaw oraz jego ukwiecenie. Jeżeli złożony 
projekt zyska odpowiednią ilość głosów, w przyszłym roku 
będziemy mogli zaobserwować dalsze prace dotyczące 
rozbudowy placu zabaw „Kolorowy Świat”.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Justyna Kuśmierczyk

Rozbudowa placu zabaw "Kolorowy 
świat" na Wichrowym Wzgórzu

Do 22 lipca br. (poniedziałek) zainteresowani mogli 
składać oferty na  dalsze prace remontowe, które będą 
prowadzone w budynku Publicznego Gimnazjum przy ulicy 
Ogrodowej. Projekt podzielony jest na trzy zadania.

Przedszkole

Zadanie pierwsze dotyczy przebudowy i rozbudowy 
budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola (segment C), 
które obejmuje: przebudowę piętra I – sal zajęciowych z 
przylegającymi łazienkami. W ramach pierwszego zadnia 
zostanie również wybudowana klatka schodowa z windą 
osobową obsługującą wszystkie kondygnacje (przedszkole i 
szkołę), przebudowany układ komunikacyjny i dostosowany 
do wymagań p.poż., przebudowanie wewnętrznych 
instalacji, wykonanie elewacji tylko w zakresie klatki 
schodowej z windą, montaż stolarki drzwiowej oraz 
okiennej, rolet p.poż. oraz wybudowanie parkingu od strony 
ul. Ogrodowej (w celu bezpiecznego doprowadzenia dzieci). 
W zakres zadania dotyczącego 
przedszkola jest budowa placu 
zabaw wraz z elementami małej 
architektury. Zadanie niniejsze 
będzie realizowane w ramach 
projektu „Rewitalizacja społeczno – 
gospodarcza Janowa Lubelskiego”.

Szkoła Podstawowa

Zadanie drugie, które również 
będzie realizowane w ramach 
projektu „Rewitalizacja społeczno – 
gospodarcza Janowa Lubelskiego” 
d o t y c z y  a d a p t a c j i  b u d y n k u 
Pub l i cznego  Gimnaz jum na 
potrzeby szkoły podstawowej. 
Będzie to etap dotyczący segmentu 
C parter. Szkoła pozostanie na 
parterze ze względu na dojście do 

sali gimnastycznej. Prace w szczególności obejmą: przeb-
udowę łazienek, wykonanie instalacji sanitarnych, wykon-
anie instalacji elektrycznych i oświetlenia, montaż i 
wymianę stolarki drzwiowej, remont korytarza, malowanie 
sal lekcyjnych.

W piwnicy zostanie umiejscowiona szatnia oraz 
pomieszczenia gospodarcze.

Dalsze prace 
termomodernizacyjne

W ramach zadnia trzeciego, które będzie realizowane z 
projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Janów Lubelski”, zostanie przebu-
dowana instalacja c.o. ( w całym budynku – segmenty A, B, 
C, D), przebudowany węzeł cieplny, wykonana instalacja 
solarna oraz wymieniona źródła światła na oświetlenie LED.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku 
Publicznego Gimnazjum na potrzeby przedszkola, szkoły 

podstawowej i dalsze prace termomodernizacyjne 

W związku z pierwszymi pracami dotyczącymi zadania, 
jakim jest Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa 
Lubelskiego – Etap I – Rewitalizacja Rynku i Dworca PKS, 
informujemy, że w lipcu br., został ogrodzony 
teren dworca PKS. Mieszkańcy ulicy Rynek 
zachowają dostęp do swoich domów, 
sklepów. Z niniejszego wjazdu będą mogły 
skorzystać również samochody dostawcze.

Tymczasowy dworzec  PKS jest 
przeniesiony tuż obok, tj. w miejsce postoju 
TAXI, jak również na niewielką część płyty 
Rynku. Postój TAXI znajduje się przy ulicy 
Świerdzowej (tuż obok dworca PKS). 
Dodajmy, że w pierwszej fazie zostanie 
rozebrany budynek dworca wraz z 
zadaszeniem i punkt gastronomiczny.

Prace są prowadzone w ramach „Rewitalizacji Społeczno-
Gospodarczej”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ogrodzono teren płyty dworca PKS – pierwsze rozbiórki

Trwają prace wykończeniowe związane z przebudową i 
rozbudową budynku po byłym PKS. Zakończenie robót 
planowane jest do końca 2019 roku.

10 mieszkań socjalnych, w tym 9 socjalnych i jedno tzw. 
chronione dla osoby niepełnosprawnej powstało w budynku 
po byłym biurowcu PKS przy ulicy Władysława Beliny-
Prażmowskiego w Janowie Lubelskim. Przypomnijmy, że 
mieszkania zostały wyposażone w nowe instalacje wod. - 
kan, c.o, elektryczne i gazowe. Dwa mieszkania będą mieć 
ponad 50m2 powierzchni, pozostałe od 30 do 40 m2.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i 
piętro). Po przebudowie i rozbudowie (jak widzimy na 
zamieszczonej fotografii) będzie to budynek piętrowy, 
niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z dachem 
dwuspadowym pokrytym blachą.

Przypomnijmy, że projekt „Przebudowa i rozbudowa 
budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby 
budownictwa socjalnego” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 
Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura 
Usług Społecznych RPO WL na lata 2014 - 2020.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Prace wykończeniowe - 
przebudowa i rozbudowa 

budynku po byłym PKS 
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Została wydana decyzja Zezwalająca na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZnRID) dotycząca 3 odcinków drogi 
ekspresowej S19 Kraśnik – Lasy Janowskie. Aktualnie trwa 
wycena nieruchomości i wypłata odszkodowań. W dalszym 
czasie będą prowadzone prace dotyczące wyburzenia 
budynków oraz wycinka drzew znajdujących się w pasie 
drogowym budowanej drogi S 19. Pierwsze działania 
możemy już zaobserwować, natomiast zaawansowane prace 
będą widoczne w przeciągu najbliższych miesięcy.

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z 
dwoma wiaduktami, dwoma mostami na rzece Trzebensz 
oraz przejściami dla zwierząt. Wykonawca ma też 
przebudować drogi gminne kolidujące z drogą ekspresową, 
jak również zbudować drogi dojazdowe dla obsługi ruchu 
lokalnego. Powstanie też węzeł drogowy „Łążek 
Ordynacki”.

Budowa wszystkich odcinków ma zostać zakończona w 
czasie 34 miesięcy, przy czym nie wlicza się w to okresów 
zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zgodnie z podpis-
anym kontraktem kierowcy skorzystają z nowej trasy 

wiosną 2021 roku.
Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie:
Po przekazaniu placu budowy wykonawca będzie mógł 

rozpocząć prace. Wcześniej biegli rzeczoznawcy pracujący 
na zlecenie wojewody przeprowadzą inwentaryzację 
nieruchomości i rozpoczną procedurę odszkodowawczą. 
Treść decyzji zostanie przekazana do publicznej wiadomości 
w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
oraz w urzędach gmin, przez które przebiega droga. 
Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzy-
mają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres 
wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od 
publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można 
będzie się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni.

Opracowano na podstawie materiałów GDDKiA

Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum

Rozpoczęto realizację drogi ekspresowej S19 Kraśnik – Lasy Janowskie

W związku z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi 
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bialskiej, jak również 
przebudową tejże ulicy prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności.

Obecne prace dotyczą położenia nowego asfaltu na 
odcinku od ulicy Kamiennej w stronę ulicy Zamoyskiego. 
Natomiast od strony ulicy Zamoyskiego – po lewej stronie w 
kierunku Białej wykonywane są prace związane z budową 
miejsc postojowych. Ponadto w ramach zadania pojawi się 
(o czym jest mowa wyżej) nowa nawierzchnia asfaltowa, 
oznakowanie pionowe i poziome, przejścia dla pieszych, 
zostaną również wymienione drzewa po obu stronach. Nowy 
wizerunek uzyskają również chodniki po obu stronach drogi 
(wymiana kostki i krawężników) od rynku do ul. ks. 
Skorupki.

Przebudowa ulicy Bialskiej – tą inwestycje prowadzi 
Zarząd Dróg Powiatowych. Długość przebudowywanej ul. 
Bialskiej wynosi 1 km 242 m. Przebudowa ul. Bialskiej to 
kwota 2 296 567, 29 zł brutto (45% Powiat Janowski, 55% 
Gmina Janów Lubelski). W tym pozyskano środki z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego - 770 335, 38 zł. Środki Powiatu Janowskiego - 

582 584, 31 zł. Środki Gminy Janów Lubelski - 943 647, 60 
zł.

Przebudowa chodników przy ul. Bialskiej - kwota łączna 
607 453, 14 zł, w tym środki Powiatu Janowskiego - 256 748, 
91, pomoc finansowa Gminy - 230 704, 23, pomoc rzeczowa 
- 120 000,00 zł. w ramach tej kwoty zostanie wykonana 
przebudowa chodników (zadanie wspólne z Powiatem). 
Natomiast Gmina wykona nasadzenie nowych drzew, 
budowę kanału technologicznego oraz przeniesienie 
kolidujących słupów elektrycznych.

Kolejnym zadaniem dotyczącym przebudowy ul. 
Bialskiej jest remont zatoki postojowej przy cmentarzu 
parafialnym. Wartość zadania to kwota 67 tys. Środki 
Powiatu Janowskiego wynoszą 30 150,00 zł, natomiast 
Gminy Janów Lubelski 36 850,60 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 
2019 roku.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Infrastruktura drogowa - trwają prace na ulicy Bialskiej 

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Biała Pierwsza to zadanie, 
które zostanie w najbliższym czasie zrealizowane.

Zakres robót będzie obejmował następujące zadania: 
roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryta, 
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne, wykonanie warstwy dolnej i górnej 
podbudowy z kruszywa łamanego, mechaniczne 
oczyszczanie nawierzchni drogowej oraz wykonanie 
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Zadanie zostało dofinansowane przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego kwotą 54 tys. zł. Łączny koszt 
zadania (w tym środki Gminy - przeszła 90 tys. zł)

Dorota Kozdra

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości 

Biała Pierwsza 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości 
Borownica – etap II w zakresie budowy odcinka drogi 
gminnej w ciągu ul. Inwestorskiej to temat zadania, na 
które gmina Janów Lubelski ogłosiła przetarg. Nowo 
budowana droga gminna będzie drogą, dwupasmową, 
dwukierunkową, szerokość jezdni 6,50 m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy 
publiczne na terenie działek przyległych.

Ponadto  wykonane zostanie oznakowanie 
pionowe i poziome, zamontowane zostaną urządzenia 
BRD, wykonane oświetlenie uliczne oraz zostanie 
wykonana kanalizacja teletechniczna.

Długość drogi – 465 m, długość chodnika – 438 m, 
długość poboczy – 885 m.

Wcześniej została wykonana sieć wodno-
kanalizacyjna przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim. 

Warto podkreślić, że budowa tej drogi jest 
strategicznym zadaniem Gminy który wpłynie na 
rozwój przedsiębiorczości i możliwość inwestowania 
w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej w Borownicy.

Na zamieszczonym zdjęciu prezentowany odcinek drogi.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: UM

Budowa odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Inwestorskiej
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Ważnym  akcentem podczas czerwcowej sesji było 
udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi 
Janowa Lubelskiego, jak również uroczyste wręczenie aktów 
nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”. 
Przypomnijmy, że do grona „Zasłużonych” dołączył: ks. kan. dr 
Jacek Beksiński , ks. k.an dr Jacek Staszak, Jerzy Bielecki – 
Poseł na Sejm RP, Henryk Rążewski – emerytowany 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski. Dla Proboszczów 
dwóch janowskich parafii  zbiegło się z szczególnym dla nich 
wydarzeniem. ks. kan. dr Jacek Beksiński przyjął świecenia 
kapłańskie 8 czerwca 1974 roku, natomiast ks. kan. dr Jacek 
Staszak 10 czerwca 1974 roku.

Przypomnijmy, że niniejszy tytuł wcześniej otrzymał: 
Władysław Belina-Prażmowski, Robert Emilian Bijasiewicz, 
Wincenty Sowa - „VIS”, Doktor Jeremiasz Sowiakowski, 
Ksiądz Kanonik Franciszek Trochonowicz, ks. Inf. Edmund 
Markiewicz, ks. kan. Jan Sobczak, Józef Łukasiewicz – 
(regionalista), Władysław Anasiewicz (lekarz), Krzysztof 
Adam Kołtyś (Burmistrz), Bogumiła Szewc (Skarbnik Gminy), 
Augustyn Zezuliński.

Akty zostały wręczone przez Burmistrza Krzysztofa 
Kołtysia, Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystynę Ćwiek i 
Wiceprzewodniczącego Henryka Jarosza. Zasłużeni nie 
ukrywali, że ten tytuł jest dla nich ogromnym zaszczytem i 
zobowiązuje do dalszej pracy.

W imieniu kapłanów głos zabrał ks. kan. dr Jacek Staszak, 
który zaznaczył, iż „wyraża wdzięczność, radość i podzię-
kowanie, że jego i ks. Beksińskiego praca kapłańska została 

uznana. Otrzymany tytuł zobowiązuje nas do dalszej pracy. Bo 
to, co materialne to bardzo łatwo widać, bo można dotknąć, 
zobaczyć, a to co duchowe to trudno zauważalne, ale bardzo 
konieczne” – podkreślił ks. Staszak, dodając – „My 
Proboszczowie staraliśmy się kłaść akcent na człowieka. Jeżeli 
jest mocny, dobrze ukształtowany duch moralny, to łatwo 
kierować taką parafią. Jedni budują to, co materialne, inni co 
duchowe, a wspólnie chodzi nam o dobro człowieka”.

Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki – złożył serdeczne 
podziękowania wnioskodawcom, a także kapitule. Jak 
zaznaczył Poseł na Sejm RP: „Mam 50 lat i 25 lat pracy. Przez 
15 lat pracowałem w Telekomunikacji, kolejno byłem Radnym, 
później tworzyłem wspólnotę 
samorządową i powiatową. 
Cieszę się, że mogłem mieć w 
tym wszystkim jakiś udział, w 
powstaniu nowych inwestycji, 
ale myślę, że jest to sukces i 
Panów Burmistrzów, Pani 
Sekretarz, Pani Skarbnik, 
Dyrektorów i Kierowników 
jednostek organizacyjnych 
gminy Janów Lubelski. To jest 
na pewno też sukces naszych 
Radnych Powiatowych, Pani 
Skarbnik. Wszyscy starają się 
budować tak piękną wspólnotę, 
która ma jeden cel – rozwijać 

powiat i za to wszystko chciałbym serdecznie podziękować”.
Henryk Rążewski  były Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów 

Lubelski nie ukrywał, ż jest dumny z otrzymanego tytułu 
Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski i serdecznie podzię-
kowania złożył kapitule. Pan Rążewski podkreślił, iż z 
Janowem Lubelskim „jest związany 43 lata”. Przypomniał o 
bardzo dobrej współpracy z gminą, zwracając szczególną 
uwagę na fakt, że tak jak Księża, tak i on jest osobą z zewnątrz 
(nie pochodzi z Janowa Lubelskiego, czy okolic) i jak podkreślił 
Henryk Rążewski „to szczególnie satysfakcjonuje, że takie 
osoby zostają również docenione”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Wręczenie aktów nadania „Zasłużonym” podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej

Od lewej: Bogdan Startek, Grzegorz Flis, Zenon Bielak, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Marian Grzegórski, Krystyna Ćwiek, Łukasz Piecyk, Henryk Rążewski, Henryk Jarosz, 
ks. kan. dr Jacek Beksiński, Tomasz Kaproń, Jerzy Bielecki, Krzysztof Kurasiewicz, ks. kan. dr Jacek Staszak, Andrzej Czaja, Grażyna Kuśmierczyk, Robert Kamiński, 

Waldemar Kuśmierczyk, Czesław Krzysztoń, Krzysztof Kołtyś.

Od lewej: Bożena Czajkowska, Eugeniusz Kiszka

Od lewej: Katarzyna Dzadz, Małgorzata Jasińska, Katarzyna Wrotkowska, 
Andrzej Majkowski, Beata Staszewska

Od lewej: Elżbieta Gil, Bożena Pałka, Katarzyna Dzadz, Stanisław Mucha, 
Zbigniew Kuźnicki

Od lewej: Krystyna Ciupak, Stanisław Skubik, Antonina Szczepanik, Jerzy Małek, 
Antoni Matysek

Od lewej: Tomasz Pietras, Łukasz Drewniak, Magdalena Kolasa, Jadwiga Olech, 
Krzysztof Deruś, Andrzej Molicki, Barbara Nazarewicz, Waldemar Futa, 

Jolanta Zezulińska, Zbigniew Flis

Monika Machulak
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Opaski elektroniczne ratujące życie otrzymali seniorzy z 
gminy Janów Lubelski. To element przedsięwzięcia realizowa-
nego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 roku – program „SOS 
Zdążyć z Pomocą”.

Na razie z opasek będzie korzystać 10 osób. Pierwszym 
osobom zostały już wręczone opaski przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Burmistrza Janowa Lubelskiego 
Krzysztofa Kołtysia.
- Opaska jest nowoczesną formą teleopieki. Łączy w sobie 
funkcję telefonu i funkcje ratunkowe. Do każdej opaski 
przypisany jest dany numer kontaktowy Seniora, z którym może 
łączyć się rodzina, czy znajomi – zaznacza Edyta Tchórz z 

janowskiego OPS.
- Po wciśnięciu przez seniora przycisku 
alarmowego kontaktuje się z nim dyspozytor 
z centrum operacyjnego z Krakowa, który 
ustala co się stało. Jeśli dana osoba nie 
odpowiada (po trzech próbach połączenia) 
wykonuje połączenie do osoby wskazanej 
przez seniora, która również jest włączona do 
programu, a następnie wzywa karetkę.  
Bransoletki zakładane są na ręce seniorów, 
które samoczynnie będą monitorowały tętno 
oraz automatycznie w razie potrzeby także 
wyślą sygnał alarmowy – wyjaśnia Michał 

Grzywacz z OPS.
- Dzięki temu urządzeniu Senior 
ma łączność z Centrum Zdalnej 
Opieki Medycznej, które po 
weryfikacji zgłoszenia realizuje 
odpowiednie procedury medyczne. 
Ponadto w przypadku kiedy użytkownik opaski 
elektrycznej straci przytomność bądź upadnie, 
opaska elektroniczna automatycznie wykryje upadek  
i wyśle informację do Centrum Zdalnej Opieki 
Medycznej. Użytkownik opaski elektronicznej 
znajduje się pod opieką 24  godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, także w dni świąteczne – informuje 
Magdalena Kolasa – Dyrektor Janowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma nadzieje, że program 
zostanie rozszerzony, a z pomocy skorzystają również inne 
potrzebujące osoby.

Przypomnijmy, że w ramach programu „SOS zdążyć z 
pomocą” zakupiono dla mieszkańców gminy Janów Lubelski 
100 sztuk pudełek życia, 100 sztuk opasek ratunkowych SOS i 
10 sztuk opasek elektronicznych.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Seniorzy z gminy Janów Lubelski otrzymali opaski ratujące życie

 „Kurier Lubelski” nagrodził najlepsze w regionie samorzą-
dy pod kątem sprawności w pozyskiwaniu i wykorzystaniu 
dotacji z Unii Europejskiej. Nasza gmina otrzymała wyróżni-
enie za realizacje projektu „Zoom Natury i Kultury”. 
W imieniu janowskiego samorządu wyróżnienie odebrała 
Katarzyna Dzadz – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 
UM.

Z Powiatu Janowskiego została nagrodzone oprócz naszej 
gminy: Gmina Godziszów, która otrzymała I miejsce za 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 
wyróżnienie otrzymała Gmina Potok Wielki.

Przypomnijmy, że ramach projektu „Zoom Natury i 
Kultury” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020(inwestycja została zrealizowana wspólnie z 
Nadleśnictwem Janów Lubelski). W ramach zadania wykonano 
następujące prace: doszczelnienie grobli zbiornika wodnego, 
wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu, remont 

mostków,  wykonanie  pomostu 
rekreacyjnego dla niepełnosprawnych, 
wykonanie promenady nad plażą, 
montaż lamp LED hybrydowych 
solarno – wiatrowych przy grobli, 
uzupełnienie urządzeń sanitarnych w 
rejonie Zalewu, uzupełnienie drobnej 
infrastruktury (ławki, kosze, kosze z 
segregacją odpadów, stojaki rowerow-
e), zakup i montaż urządzeń monitori-
ngu do zliczania ruchu pieszego i 
rowerowego – rejestratory – 3 szt., 
wykonanie ścieżki dendrologicznej w 
Parku Miejskim  wraz z tablicą 
informacyjną przedstawiającą plan 
ścieżki, wykona-nie aktualizacji i 
uzupełnienie aplikacji na urządzenia mobilne z przewodnikiem 
multimedialnym i pozycjonowaniem GPS, w tym dla ścieżki 
dendrologicznej w Parku Miejskim oraz wykonanie przewodn-

ika wirtualnego po atrakcjach turystycznych w miejscach 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Kurier Lubelski

Wyróżnienie dla gminy Janów Lubelski za 
realizację projektu „Zoom Natury i Kultury” 

Tegoroczne wybory sołtysów w gminie Janów Lubelski 
zakończyły się 3 lipca br. Ten stan rzeczy był spowodowany 
faktem powstania nowego sołectwa w Łążku Garncarskim. 
Utworzone sołectwo jest 12 sołectwem w gminie Janów 
Lubelski.

Pierwsze wybory Sołtysa w Łążku Garcarskim odbyły się 
23 czerwca. Zostały zgłoszone 3 kandydatury: Artura 
Stręciwilka, Adama Żelazko i Jana Jarmuziewicza. Najwięcej 
głosów, 34 zdobył Jan Jarmuziewicz, natomiast Adam Żelazko 
– 4 gł. i Artur Stręciwilk – 3 gł. Pierwszym Sołtysem Łążku 
Garncarskiego został Jan Jarmuziewicz – miłośnik turystyki i 
promocji regionu łążkowskiego. Ze względu na utworzenie 
sołectwa Łążek Garncarski, po raz drugi odbyły się wybory 
sołtysa w Łążku Ordynackim, które przeprowadzono 3 lipca.

Przypomnijmy, że w wyborach wiosennych Sołtysem 
został Zenon Powęzka, który tą funkcję pełnił również we 
wcześniejszych kadencjach. W nowych wyborach zgłoszono 
dwie kandydatury Zenona Powęzki i Krzysztofa Tomeckiego. 
Za kandydaturą Pana Tomeckiego głosowało 7 osób, 6 osób 
głosowało za kandydaturą Pana Powęzki. Nowy Sołtys 
Krzysztof Tomecki jest Leśniczym Leśnictwa Obrówka.

Przypomnijmy, że w skład gminy wchodzi 18 miejsco-
wości – w tym Janów Lubelski (miasto), 12 sołectw (Biała I, 
Biała II, Borownica, Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, 
Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia, 
Ujście, Zofianka Górna) i 5 wsi (Cegielnia, Jonaki, Kiszki, 
Kopce i Szewce). Obecne kadencje sołtysów i rad sołeckich 
trwają pięć lat, podobnie jak kadencje wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów i radnych.

Dorota Kozdra

Jan Jarmuziewicz - Sołtysem Łążku 
Garncarskiego, Krzysztof Tomecki – 

nowym Sołtysem Łążku Ordynackiego
20 tys. złotych - taką kwotę przeznaczy gmina Janów 

Lubelski dla gminy Modliborzyce na usuwanie skutków 
powodzi w ciągu drogowym  na odcinku Wierzchowiska I – 
Andrzejów, która w wyniku powodzi 19 czerwca br. została 
doszczętnie zniszczona. Uchwałę w tej sprawie podjęli 
Radni Rady Miejskiej na sesji 18 lipca br. Oprócz tego w 
Urzędzie Miejskim trwała zbiórka pieniężna. Za zebraną 
kwotę zakupiono pościel, koce i ręczniki, które zostały 
przekazane Caritasowi, a trafiły do poszkodowanych 
powodzią mieszkańców Wierzchowisk Pierwszych i 
Drugich oraz Pasieki.

Do pomoc finansowej i rzeczowej przyłączyły się także 
inne gminy z terenu Powiatu Janowskiego, czy sąsiednich 
gmin (gmina Szastarka) .  Powodzianie  z  gminy 
Modliborzyce otrzymali również pomoc od Wojewody 
Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. W 
gminie Batorz prowadzona była zbiórka nowych koców, 
kołder, pościeli i środków czystości. Mieszkańcy tej gminy 
przekazali sąsiadom także używane pralki, czy lodówki. 

Gmina Chrzanów przekazała pokarm dla właścicieli 
gospodarstw trzody chlewnej i bydła dotkniętych powodzią. 
W Gminie Dzwola trwała zbiórka rzeczowa. Zebrano bardzo 
duże ilości środków czystości, kompletów pościeli, kołder, 
ręczników, żywności długoterminowej. Był także sprzęt 
AGD. Dzięki pomocy strażaków z OSP w Krzemieniu 
Pierwszym wysłano trzy transporty darów do poszkodowa-
nych mieszkańców gminy Modliborzyce. O pomoc 
rzeczową i finansową zadbała także gmina Godziszów.

10 tys. złotych poszkodowanym przekazała gmina Potok 
Wielki. W potockim OPS zbierano także środki czystości, 
czy nowe kołdry i koce. 15 tys. złotych przekazane zostały 
poszkodowanym mieszkańcom gminy Modliborzyce przez 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. Zbiórkę 
potrzebnych rzeczy prowadziło również Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

Na ostatniej sesji Rady Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, która odbyła się 15 lipca br. została podjęta 
uchwała mówiąca o przekazaniu poszkodowanym mieszka-

ńcom Modliborzyc – 200 tys. złotych. O szybkie 
wsparcie dla poszkodowanych zabiegał Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard 
Majkowski.

Do pomocy poszkodowanych włączyło się wiele 
osób. Byli to nie tylko mieszkańcy sąsiednich gmin, 
ale również samorządowcy, którzy inicjowali różne 
przedsięwzięcia.

W ulewie która przeszła w połowie czerwca przez 
gminę Modliborzyce ucierpiało 115 rodzin. Zalaniu 
uległo 79 budynków z czego 13 nie nadaje się do 
ponownego zamieszkania. Zniszczone są drogi, mosty, 
chodniki. Straty oszacowano na blisko 12 mln zł.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Hubert Ryfiński 

Gmina Janów Lubelski pamięta o poszkodowanych mieszkańcach gminy Modliborzyce
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W janowskich obchodach z okazji 100-lecia powołania 
Policji Państwowej wziął udział Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radosław Bąchór, 
Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim kom. 
Szymon Mroczek, I Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji podinsp. Stanisław Tyburski, władze samorządowe 
powiatu, miast, gmin, kierownicy instytucji współpracujących 
z Policją, a także policjanci i pracownicy Policji. Podczas 
uroczystości nie zabrakło ciepłych słów i wyrazów uznania za 
dotychczasową pracę, poświęcenie oraz serdecznych życzeń.

Oprócz podziękowań za całoroczną pracę, awansowało na 
wyższe stopnie 14 janowskich policjantów. Za szczególne 
osiągnięcia w służbie Komendant Główny Policji wyróżnił 5 
policjantów i 2 pracowników Policji, Komendant 
Wojewódzki Policji w Lublinie wyróżnił 4 policjantów oraz 2 
pracowników Policji. Tegoroczne obchody przypomniały, iż 
na przestrzeniu minionych 100 lat z pewnością zaszły zmiany 
pod względem społecznym i technologicznych Policji. 
Jednakże to, co pozostało niezmienne i przyświeca 
Policjantom podczas codziennej służby to wypełnienie 
policyjnej roty, którą do dziś, każdy nowo wstępujący w 
szeregi jednostki zna i pamięta. Jak ważną rolę dla naszego 
społeczeństwa stanowi ta formacja – mówił Janowski Starosta 

Artur Pizoń – zwracając uwagę 
na rozwój tej formacji w 
ostatnich latach, do której 
coraz  częściej  wstępują 
kobiety.  Życzenia i podzię-
kowania za trud i wytrwałość 
w realizacji powierzonych 
obowiązków złożył insp. 
Radek Bąchór – Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
w Lublinie, Ks. kan dr Jacek 
Beksiński, Jerzy Bielecki – 
Poseł na Sejm RP, Burmistrz 
Janowa Lubelskiego Krzysztof 
Kołtyś, Małgorzata Moskal – 
Prokurator  Rejonowy w 
Janowie Lubelskim.

Burmis t r z  Krzysz to f 
Kołtyś podziękował za bardzo 

dobrą współpracę z gminą Janów Lubelski i wspólnie 
podejmowane działania dla dobra naszej Małej Ojczyzny. 
Mówił: „Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, sukcesów w 
wypełnianiu zadań, a przede wszystkim bezpiecznych 
powrotów do domu po wykonanej służbie. Niech pełniona 
przez Was służba przynosi Wam satysfakcję. Gratuluje 
otrzymanych odznaczeń i nominacji. Jestem przekonany, że 
będą dla Was zachętą do realizowania jeszcze lepszych 
wyników”.

Po zakończonej uroczystości nastąpiło uroczyste złożenie 
wiązanki i zapalenia znicza przed tablicą pamiątkową 
zamordowanego w Twerze komisarza Policji Państwowej 
Eugeniusza Krupowicza. Dodajmy, że janowscy policjanci 
uczcili powstania Polskiej Policji Państwowej posadzeniem 
jubileuszowego dębu przed budynkiem Komendy 
Powiatowej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej – obchody Święta Policji w Janowskiej Komendzie

Nadleśnictwo Janów Lubelski planuje w pierwszej 
połowie 2021 roku sprowadzić 8 – 10 żubrów.  Niniejsze 
przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki realizacji projektu do 
którego w czerwcu przystąpiło janowskie nadleśnictwo jako 
jedyne w województwie Lubelskim. Głównym celem 
projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy 
Państwowe” prowadzonego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest utrzymanie 
stabilności i bezpieczeństwa gatunku w naszym kraju.

Na początku zwierzęta zostaną przewiezione do zagrody 
adaptacyjnej w leśnictwie Bukowa o powierzchni ok. 1 ha, 
której będą przebywały jedynie w okresie aklimatyzacji. 
Powstanie ona na stosunkowo mało zaludnionym obszarze, z 
niewielką liczbą wiosek i terenów użytkowanych rolniczo. W 
dalszej kolejności żubry zostaną wypuszczone na wolność, 

gdzie prze dużą część roku same będą się zaopatrywały w 
pokarm, a lokalne rzeki zapewnią im źródło wody.

Jak informuje Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski W Lasach Janowskich 
dominują siedliska borowe, gdzie pokarmu jest mniej, dlatego 
też będziemy je okresowo dokarmiać np. sianem, burakami, 
owsem. Pożywienie będzie częściowo składowane w dwóch 
magazynopaśnikach, które także zostaną wybudowane w 
ramach dofinansowania z projektu. Nie są to jedyne kierunki 
działań janowskiego nadleśnictwa w celu realizacji projektu. 
Zostanie również odtworzone 32,5 ha śródleśnych polan, łąk i 
pastwisk. Dojdzie do tego 7,5 ha łąk zlokalizowanych w 
pobliżu zagrody, które będą dzierżawione od mieszkańców na 
potrzeby gatunku. Jeśli warunki pozwolą zwiększy się 
również liczebność stada w Lasach Janowskich do 30 – 40 

zwierząt. Niestety w projekcie nie jest przewidziana zagroda 
pokazowa żubrów.

Mając ten fakt na uwadze Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś wraz z Posłem Jerzym Bieleckim będzie 
zabiegał, aby w Lasach Janowskich powstała taka zagroda. 
Tego typu zagroda istnieje np. w Puszczy Białowieskiej. 
Zagroda pełniłaby nie tylko funkcję atrakcji turystycznej 
(miejsca w którym turyści mogą podglądać zwierzęta w 
środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do ich 
naturalnego), ale także funkcję edukacji przyrodniczej.

Obecnie w Polsce żyje 1873 żubry -  tak podają Lasy 
Państwowe – stan na 6 czerwca 2019 roku.

Dorota Kozdra

W Lasach Janowskich zamieszkają żubry 

Nowy plac zabaw już wkrótce powstanie na osiedlu 
Południe. Początkowo gmina planowała wybudować plac tylko 
z własnych środków finansowych, którego realizacja miała 
nastąpić wiosną br. Jednakże w  tym samym czasie 
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na doposa-
żenie placów zabaw w ramach zadania Otwartych Stref 
Aktywności. Do tego zadnia przystąpiło wiele gmin w Polsce, 
w tym nasza gmina Janów Lubelski.

 Gmina miała na uwadze, że zwiększona pula środków na 
realizacje budowy nowego placu pozwoli na jego udoskonale-
nie. Złożony wniosek został zaakceptowany, uzyskano kwotę 
dofinansowania, która stanowi połowę kwoty budowy nowego 
placu zabaw, czyli jest to 50 tys. złotych. Druga połowa, czyli 
50 tys. złotych pochodzi z budżetu gminy. Nowy plac zabaw na 
osiedlu Południe to suma rzędu 100 tys. złotych.

Kolejnym etapem zmierzającym do realizacji zadnia było 
ogłoszenie przetargu na montaż urządzeń, wybór wykonawcy i 
podpisanie z nim umowy na realizacje projektu. Zgodnie z 
umową zakończenie inwestycji planowane jest do końca 
sierpnia br. Jednakże do pierwszych prac wykonawca przystąpił 
już w drugiej połowie lipca br.

Na placu zabaw zostaną zamontowane 3 różne urządzenia 
zabawowe o charakterze sprawnościowym (tj. huśtawka 
metalowa podwójna, zestaw zabawowy z elementami wspina-

c z k o w y m i ,  k a r u z e l a  m e t a l o w a  k r z e s e ł k o w a ) . 
W strefie relaksu stanie stolik do gry w szachy, stół do tenisa 
stołowego, kosz na śmieci, ławeczka z oparciem tablica 
informacyjna o projekcie OSA oraz stojak na rowery (6. 
stanowisk).  Na terenie placu zabaw zostaną nasadzone krzewy 
ozdobne, zaś cały teren zostanie ogrodzony. Według projektu 
powstanie siłownia plenerowa w tym jedno urządzenie 
integracyjne (biegacz, wioślarz, ławeczka, orbit rek eliptyczny, 
motyl integracyjny, wyciskanie siedząc).

Dorota Kozdra

Rozpoczęły się prace związane z budową placu zabaw na osiedlu Południe
Podziękowanie

Sejmik Województwa Lubelskiego podjął 
uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla 
miejscowości dotkniętych nawałnicą. Sejmik 
Województwa Lubelsk iego wykazał  s ię 
solidarnością z poszkodowanymi mieszkańcami 
naszego Województwa. Decyzją radnych 
mieszkańcy Wierzchowisk Pierwszych i Drugich 
oraz Pasieki w gminie Modliborzyce już wkrótce 
otrzymają 200 tys. złotych. Uchwała w tej 
s p raw i e  p r ze sz ł a  j e d n o g ł o ś n i e .  R a d ny 
Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski 
s e r d e c z n i e  p o d z i ę k o w a ł  w  i m i e n i u 
poszkodowanych za pomoc finansową, a 
jednocześnie zaapelował do wszystkich ludzi 
dobrej woli o dalszą pomoc. Wyraził również 
słowa uznania do Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczym 
Strażom Pożarnym oraz Policji za profesjonalne 
zorganizowanie akcji ratunkowej.

Zdj. poglądowe
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Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 24 maja oraz 18 
czerwca 2019 r. rozpoczęta została procedura zmian 
niektórych z obowiązujących planów miejscowych na 
terenie miasta i gminy Janów Lubelski uchwalonych w 
latach 2012 - 2015. 

Plany stanowią prawo miejscowe i fakt ich uchwalenia 
jest ogromnym ułatwieniem procesu przygotowania 
inwestycji dla inwestorów (aktualnie pokrycie planami 
wynosi ok. 99 % powierzchni całej gminy). Dokumenty 
spełniają dobrze swoją funkcję, są dostępne na stronie 
internetowej a wypis i wyrys z planu do projektowania 
inwestycji można uzyskać w ciągu kilku dni, plan ułatwia 
również podziały  geodezyjne oraz czynności  związane z 
zakupem lub sprzedażą. 

Planowanie przestrzenne jest oczywiście procesem 
ciągłym, ponieważ musi odpowiadać na zmieniające się 
potrzeby w zagospodarowaniu terenów i uwarunkowania. Po 
dokonaniu analizy zgłoszonych wniosków w sprawie 

zmiany planów, uznano za zasadne przystąpienie do 
punktowych zmian niżej wymienionych planów.  Celem 
zmian jest korekta niektórych zapisów tekstowych, które 
wywołują problemy interpretacyjne przy zatwierdzaniu 
projektów budowlanych a także punktowe zmiany 
rozwiązań przestrzennych na rysunku planu. 

Zmiany dotyczą MPZP miasta Janowa Lubelskiego 
STARE CENTRUM ETAP 1 - zmiana tekstowa i rysunku, 
MPZP WSCHÓD - zmiana tekstowa, MPZP terenów 
turystyczno-rekreacyjnych nad ZALEWEM - zmiana 
tekstowa, zmiana MPZP GMINY ETAP 1 – zmiana tekstowa 
ustaleń dla strefy przedsiębiorczości w Borownicy, z 
doprecyzowaniem kwestii uciążliwych przedsięwzięć. 

Przystąpiono także do sporządzenia planu dla Centrum 
Handlowo-Usługowego przy ul. Jana Zamoyskiego (teren za 
Rejonem Energetycznym), który dostosuje ustalenia obecnie 
obowiązujących tam planów do potrzeb inwestora, a 
zarazem właściciela gruntów. Zakres zmian w sposób 

ramowy został  określony w uchwałach, które udostępniamy 
na stronie internetowej. 

Zmiana planu miejscowego jest dokonywana z 
zastosowaniem pełnej procedury, jak przy sporządzaniu 
planu, która będzie prowadzona w sposób ustalony w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Z uwagi na charakter punktowy zmian, jest szansa na 
dokonanie zmian w ciągu roku. 

Publikowane  ogłoszenia Burmistrza Janowa 
Lubelskiego informują o możliwości i terminie składania 
wniosków do planów miejscowych, zachęcamy zatem  do 
zainteresowania się procesem planistycznym, aby 
zoptymalizować nasze prawo miejscowe, tak ważne dla 
rozwoju przestrzennego naszego miasta i gminy. 

Jolanta Zezulińska
Referat Architektury i Nieruchomości

Przystępujemy do zmian punktowych planów zagospodarowania przestrzennego

Janów Lubelski, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Sygnatura: AN.6721.7.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz 
art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały nr VII/61/19 z dnia 24 maja 
2019 r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim.

Granice obszaru objętego zmianą tekstu planu miejscowego wskazuje się w załączniku 
graficznym do niniejszego ogłoszenia, tożsamym z załącznikiem do ww. uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski należy składać: w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski; ustnie do protokołu w Referacie 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 
59 (pok. nr 22) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
sekretariat@janowlubelski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy 
ul. Jana Zamoyskiego 59 w Referacie Architektury i Nieruchomości (pok. nr 22) albo ze 
strony internetowej: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce Planowanie 
przestrzenne.

Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie 
i n t e r n e t o w e j  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  J a n o w i e  L u b e l s k i m  p o d  a d r e s e m : 
umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Janów Lubelski, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Sygnatura: AN.6721.3.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Janów Lubelski „Centrum Handlowo – Usługowe przy ul. Jana Zamoyskiego”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz 
art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały nr VII/58/19 z dnia 24 maja 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Janów Lubelski „Centrum Handlowo – Usługowe przy ul. Jana Zamoyskiego”.

Granice obszaru objętego planem miejscowym wskazuje się w załączniku graficznym do 
niniejszego ogłoszenia, tożsamym z załącznikiem do ww. uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski należy składać: w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski; ustnie do protokołu w Referacie 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59 
(pok.  nr  22)  lub  za  pomocą środków komunikacji  elektronicznej  na  adres: 
sekretariat@janowlubelski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. 
Jana Zamoyskiego 59 w Referacie Architektury i Nieruchomości (pok. nr 22) albo ze strony 
internetowej: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod adresem: umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś
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Janów Lubelski, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Sygnatura: AN.6721.5.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz  
art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały nr VII/59/19 z dnia 24 maja 
2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD”. 

Granice obszaru objętego zmianą tekstu planu miejscowego wskazuje się w załączniku 
graficznym do niniejszego ogłoszenia, tożsamym z załącznikiem do ww. uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski należy składać: w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski; ustnie do protokołu w Referacie 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 
59 (pok. nr 22) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
sekretariat@janowlubelski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy 
ul. Jana Zamoyskiego 59 w Referacie Architektury i Nieruchomości (pok. nr 22) albo ze strony 
internetowej: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce Planowanie 
przestrzenne.

Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod adresem: umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Janów Lubelski, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Sygnatura: AN.6721.6.2.2019
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz  art. 39 pkt 1, art. 40 i 
art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały nr VII/60/19 z dnia 24 maja 
2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego „Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1”. 

Granice obszaru objętego zmianą tekstu planu miejscowego wskazuje się w załączniku 
graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia, tożsamym z załącznikiem do ww. uchwały.

Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego w zakresie rysunku planu wskazuje się w 
załącznikach graficznych od 2 do 3, do niniejszego ogłoszenia, tożsamych z załącznikami do ww. 
uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r .

Wnioski należy składać: w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski; ustnie do protokołu w Referacie 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 
nr 22) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@janowlubelski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy 
ul. Jana Zamoyskiego 59 w Referacie Architektury i Nieruchomości (pok. nr 22) albo ze strony 
internetowej: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod adresem: umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś
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Janów Lubelski, dnia 22 lipca 2019 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Sygnatura: AN.6721.4.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM” - ETAP 1

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 
i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim Uchwały nr VIII/71/19 z dnia 18 czerwca 
2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM” - ETAP 1. 

Granice obszaru objętego zmianą tekstu planu miejscowego wskazuje się w załączniku 
graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia, tożsamym z załącznikiem do ww. uchwały.

Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego w zakresie rysunku planu wskazuje 
się w załącznikach graficznych od 2 do 4, do niniejszego ogłoszenia, tożsamych z załącznikami do 
ww. uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być 
składane w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski należy składać: w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski; ustnie do protokołu w Referacie 
Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59 
(pok.  nr 22) lub  za pomocą środków komunikacj i  elektronicznej  na adres: 
sekretariat@janowlubelski.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. 
Jana Zamoyskiego 59 w Referacie Architektury i Nieruchomości (pok. nr 22) albo ze strony 
internetowej: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Janowie Lubelskim lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod adresem: umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach 
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących z 
tym związanych prawach:

 A d m i n i s t r a t o r e m  d a n y c h  o s o b o w y c h 
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Janowie 
Lubelskim jest Burmistrz Janowa Lubelskiego, ul. 

Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski. 
 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych udostępniono w Biuletynie Informacji 
P u b l i c z n e j  p o d  a d r e s e m  i n t e r n e t o w y m : 
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl, w zakładce 
R O D O ,  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
https://www.janowlubelski.pl/node/32010 oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
I n f o r m u j e m y  r ó w n i e ż ,  i ż  w  z w i ą z k u  z 
przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w 

toku prowadzenia postępowań  dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, o których mowa 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.), prawo, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo 
dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i 
wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
w postępowaniach dotyczących sporządzania aktów planistycznych
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Jest nam niezmiernie miło  przyjąć do wiadomości, iż 
podczas  uroczystych obchodów 20. rocznicy wizyty św. 
Jana Pawła II w Sandomierzu (9 czerwca br.),  Urszula 
Surma - lekarz z Janowa Lubelskiego otrzymała nagrodę 
Diecezji Sandomierskiej „Arbor Bona” – Dobrego Drzewa. 
Nagrodę przyznano w trzech kategoriach: ewangelizacji, 
społeczno-charytatywnej oraz świadectwa życia 
chrześcijańskiego.

Pani Urszuli przyznano nagrodę w kategorii „Świade-
ctwo życia chrześcijańskiego”, czyli za poświęcenie się na 
rzecz upowszechniania moralności chrześcijańskiej i pomoc 
ludziom chorym  poprzez wsparcie materialne  i  duchowe 
oraz towarzyszenie małżonkom będącym w kryzysie i ich 
rodzinom.

W kategorii „Ewangelizacja” została przyznana prof. dr. 
hab. Feliksowi Kirykowi za publikacje z zakresu historii 
Kościoła na Ziemi Sandomierskiej oraz za opracowanie 
materiałów archiwalnych kapituły sandomierskiej. 
Natomiast w kategorii „Działalność charytatywno-
społeczna” nagrodę przyznano Hospicjum św. o. Pio 
działającemu przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Tarnobrzegu za niesienie ulgi osobom samotnym, 
starszym oraz dotkniętym poważną chorobą.

Gala wręczenia nagrody Diecezji Sandomierskiej „Arbor 
Bona” – Dobrego Drzewa odbyła się po uroczystej  Mszy 
Świętej na sandomierskich Błoniach. Wyróżnienia laurea-
tom wręczył Ordynariusz Sandomierski bp Krzysztof 
Nitkiewicz.

Warto tu odnotować, iż w tym roku Nagroda Diecezji 
Sandomierskiej „Dobrego Drzewa” została przyznana po raz 
pierwszy.  Kandydaci zostali wyłonieni przez kapitułę 
spośród propozycji otrzymanych od osób i instytucji, które 
wskazały szczególnie zasłużone osoby w danej kategorii.

Nagroda ma formę umieszczonych obok siebie na 
bordowym tle dwóch medali z brązu. Pierwszy, z herbem 
diecezji sandomierskiej, nosi na obwodzie jej łacińską nazwę 
„Dioecesis Sandomiriensis”. Drugi, przedstawiający 
bazylikę katedralną w Sandomierzu, opisany jest cytatem z 
Ewangelii w języku łacińskim: „Arbor bona fructus bonos 
facit” (Dobre drzewo wydaje dobre owoce, por. Mt 7,17).

Gratulacje dla Pani Urszuli !!!

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Ks. Tomasz Lis

Urszula Surma - lekarz z Janowa Lubelskiego otrzymała nagrodę 
Diecezji Sandomierskiej „Arbor Bona” – Dobrego Drzewa

Bezkonkurencyjny okazał się chór parafii pw. św. Jadwigi 
Królowej  z  Janowa Lubelskiego,  podczas  XIII 
Międzydiecezjalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej. 
Trzydziestoosobowy skład pod batutą Diany Krzemińskiej 
zdeklasował 15 zespołów z trzech diecezji: lubelskiej, 
przemyskiej oraz sandomierskiej, zdobywając I miejsce i 
złoty medalion. Janowiacy reprezentowali nas 16 czerwca w 
Księżomierzu.

Chórzyści pokazali prawdziwy kunszt śpiewaczy oraz 
ekspresję wykonania. Na festiwal przygotowano kompozycję 
Ewy Żak „Matko o twarzy czarnej”. Ciężka  praca śpiewaków 
i dyrygenta zakończyła się ogromnym sukcesem. Po 
ogłoszeniu wygranej chór zaprezentował dodatkowo 2 
utwory: „Ad multos annos” oraz „Gwiazdo zaranna”

Ogromne brawa należą się wszystkim śpiewakom: 
sopranom, altom, tenorom i basom! Ten triumf jest efektem 
ich wielogodzinnej pracy, zaangażowania i ogromnej pasji, 

którą chcą się dzielić z coraz to większą publicznością. 
Z sukcesu dumny jest także ks. dr Jacek Beksiński, proboszcz 
parafii św. Jadwigi.

W repertuarze chóru dominuje głównie muzyka sakralna 
śpiewana a capella, bowiem podstawowym celem działal-
ności jest posługa liturgiczna podczas mszy świętej.

 - Cieszę się bardzo, że ludzie chcą śpiewać. To nie tylko 
ubogaca liturgię, ale i pomaga się modlić. Myślę, że pomocne 
w tworzeniu chóru jest to, że jego członkowie potrafią słuchać 
dyrygenta i nie boją się czasami żmudnej pracy przy nauce 
jakiegoś utworu -  Dziękuję  wszystkim za takie 
zaangażowanie – mówi prowadząca chóru,  mgr szt. muz. 
Diana Krzemińska, na co dzień właściciel Mobilnej Szkoły 
Muzycznej w Janowie Lubelskim.

Tekst: Diana Krzemińska
Foto: Dorota Kozdra

Wielki sukces chóru parafii 
pw. św. Jadwigi Królowej z Janowa Lubelskiego

Dokładnie 12 czerwca 1999 roku, Sandomierz miał 
przyjemności gościć Papieża Jana Pawła II. Podczas kolejnej 
pielgrzymki do Polski widać było na twarzy Papieża zmęczenie, 
ale i ogromną radość z wizyty w swym Ojczystym kraju.  Tego 
dnia Sandomierz przywitał Ojca Świętego piękną, wręcz 
słoneczną pogodą. Do Królewskiego Miasta przybyli rzesze 
pielgrzymów z różnych stron Polski oraz z zagranicy. Rangę 
uroczystości podkreślała rzesza wojska, rycerze, giermkowie i 
bardowie z całego kraju.

Papieski śmigłowiec wylądował o godzinie 9.42. Niedługo 
potem wierni w Sandomierzu zobaczyli na moście papamobile. 
Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10.30. W homilii, 
wygłoszonej w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii 
Panny, Ojciec Święty odniósł się zarówno do hasła całej 
pielgrzymki: „Bóg jest Miłością”, jak i do myśli, które 
towarzyszyły przygotowaniom do wizyty w Sandomierzu: 
„Błogosławieni czystego serca”.

Dnia 9 czerwca 2019 roku w Święto Zesłania Ducha 
Świętego, Sandomierz miał przyjemność obchodzić 20 rocznicę 
pobytu Św. Jana Pawła II. „Wspominając tamto wydarzenie, 
jedyne tego rodzaju w dziejach naszego miasta, chcemy, aby dar 
wówczas otrzymany zajaśniał nowym blaskiem” – mówił bp 
Krzysztof Nitkiewicz. Tak, jak tej pamiętnej soboty 12 czerwca 
1999 roku, tak i teraz w niedzielę 9 czerwca 2019 roku, na 
sandomierskich Błoniach zgromadzili się rzesze pielgrzymów, 
wśród nich zawsze obecna młodzież, do której często 
przemawiał Jan Paweł II. Tego dnia na sandomierskich 
Błoniach, gdy zabrakło obecności Papieża Jana Pawła II, na 
nowo odżyły Jego słowa: „Każdy z nas znajduje też w życiu 
jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi 
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się 
uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie - jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to 
Westerplatte, w sobie i wokół siebie”. Słowa jakże aktualne na 
ścieżkach naszego życia.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Archiwum DS

„Barkę, którą pozostawił na brzegu…” 
– 20 rocznica pobytu Św. Jana Pawła II 

w Sandomierzu
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W dniu 14 czerwca 1944 roku stoczono największą bitwę 
na Porytowym Wzgórzu, pomiędzy wojskiem niemieckim, a 
polskimi partyzantami Armii Krajowej, Batalionów 
Chłopskich i Armii Ludowej oraz radzieckimi partyzantami. 
Bitwa zakończyła się sukcesem polskich i radzieckich 
partyzantów, którym udało się wydostać z okrążenia. Do akcji 
Niemcom udało się zebrać siły liczące ponad 30000 żołnierzy. 
Po stronie partyzanckiej walczyło około 3400, żołnierzy.

Sama bitwa rozpoczęła się około godz. 5.00 rano od ataku 
niemieckiej piechoty, który został odparty przez partyzantów. 
Później do walki włączyły się niemieckie samoloty szturmowe 
Ju-87, których atak na szczęście nie był skuteczny. Po południu 
Niemcy podpalili krzaki, aby korzystając z zasłony dymnej 
zaatakować obrońców Porytowego Wzgórza. Dochodziło 
nawet do walk wręcz, ale ostatecznie partyzantom udało się 
odeprzeć wszystkie ataki Niemców i obronić swoje pozycje. W 
obrębie Porytowego Wzgórza znajduje się pomnik, cmentarz 
partyzancki, a także ślady okopów i stanowisk ogniowych 
upamiętniające wydarzenia z 1944 roku.

Dnia 9 czerwca br., obchodziliśmy 75. rocznicę tego 
wydarzenia. Uroczystości zostały przygotowane przez 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim (poprowadzone 
przez Roberta Kamińskiego), a rozpoczęły się od złożenia 
przyrzeczenia harcerskiego przez kilkudziesięciu harcerzy z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach. Kolejnym 
punktem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w 
wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bohaterów Porytowego Wzgórza 
pod kierunkiem nauczycieli: 
Mari i  Krzosek  i  Marzeny 
Jakubiec. Polowej Myszy Świętej 
przewodniczył ks. Jan Sobczak z 
Pa ra f i i  p .w.  Św.  Jadwig i 
Królowej.  Podniosła część 
uroczystości  nastąpiła  gdy 
odegrano Hymn Państwowy, 
odczytano Apel Poległych i 
oddano Salwę Honorową. W 
uroczystości udział wzięły liczne 
poczty sztandarowe reprezentu-
jące szkoły, instytucje, jednostki, 
stowarzyszenia z Gminy Janów 
Lubelski, ale również i naszego 
Powiatu. Kompanię honorową ze 
sztandarem 9 pułku piechoty 
Legionów Armii  Krajowej 
wystawił 25 batalion lekkiej 
piechoty z Zamościa, który 
wchodzi w struktury 2. Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. O 
muzyczną  oprawę zadbała 
Orkiestra Wojskowa z Lublina. 
Tego dnia, nie zabrakło również Grupy Rekonstrukcyjno- 
Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu 

Obleszcze.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Artur Pizoń – 

Starosta Janowski. Głos zabrali również zaproszenie goście: 
Bolesław Wołoszyn – uczestnik walk na Porytowym Wzgórzu, 
Zbigniew Markut z Niska – syn Jana Markuta Żołnierza AK, 
Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Ryszard Majkowski – 
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, jak również 
przedstawiciel Wojewody Lubelskiego.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Partyzantów.

Samorząd janowski reprezentował Burmistrz Krzysztof 
Kołtyś,  Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Krystyna Ćwiek. Poczet 
sztandarowy został wystawiony przez Katarzynę Wrotkowską, 
Katarzynę Radomską, Ewę Misztal, Joannę Drzazgę, Michała 
Flisa i Marcina Palenia.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Pamiętając wydarzenia z 1944 roku – Porytowe Wzgórze

Przypominane zostały także minione wydarzenia z 19 
czerwca br. w Wojciechowie i Wierzchowiskach, podczas 
których żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej brali udział w akcjach ratunkowych, niosąc 
pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez nawałnice i 

ulewy. Niezwykle podnio-
s ł y m  e l e m e n t e m  b y ł o 
zawieszenie Państwowej 
Flagi na Masz i odegranie 
H y m n u  P a ń s t w o w e g o . 
Usłyszeliśmy również pieśń 
Orkiestry Wojskowej „My 
pierwsza brygada”. Była to 
niezwykle podniosła uroczy-
stość nie tylko dla tych, którzy 
tego dnia złożyli uroczystą 
przysięgę, ale również dla ich 
rodzin i znajomych. Dla tych 
wszystkich, którzy podczas 
szkolenia zdobyli największe 
wyniki zostały wręczone 
Listy Gratulacyjne, najbliżsi 
otrzymali czerwone róże w 

dowód szacunku i uznania.
W uroczystości udział wzięli także mieszkańcy Janowa 

Lubelskiego i okolic, przedstawicieli środowisk kombat-
anckich, władze samorządowe gminy, powiatu. Obecny był 
Jerzy Bielecki – Poseł Na Sejm RP, Ryszard Majkowski – 

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Czesław 
Krzysztoń – Zastępca Burmistrza Janowa Lubeslkiego, 
Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radni 
Powiatowi i Radni Rady Miejskiej, wójtowie naszego 
powiatu, jak również Komendant Powiatowej Policji – 
Komisarz Szymon Mroczek, Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. inż. Grzegorz 
Pazdrak.

Ceremonia zakończyła się defiladą pododdziałów 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto uroczy-
stość uświetnił pokaz sprzętu służb mundurowych, w tym 
wyposażenia lubelskich Terytorialsów. Wszyscy mogli 
również skosztować wojskowej grochówki.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. 
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jest największą 
brygadą OT w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów 
lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach wojewó-
dztwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk 
Tadeusz Nastarowicz. Obecnie brygada liczy ponad 3300 
żołnierzy, średnia wieku żołnierza OT to 32 lata.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Cd. ze str.1

Terytorialsi złożyli przysięgę w Janowie Lubelskim 

Od lewej: Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Krzysztof Kołtyś - Burmistrz, Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza 
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Podczas tegorocznych Gryczaków gotować dla Państwa 
będzie Remigiusz Rączka - mistrz kuchni śląskiej. 
Restaurator, właściciel restauracji "Rączka gotuje" w 
Wodzisławiu Śląskim, felietonista "Nowin Wodzisławskich" 
i "Tygodnika Rybnickiego".

W telewizji TVP 3 KATOWICE prowadzi program 
kulinarny "Rączka gotuje".

W programie  "Rączka gotuje", prezentuje przepisy na 
ciekawe potrawy, nie tylko kuchni śląskiej. Dla 
zainteresowanych podajemy link do strony z odcinkami 
programów i kulinarnymi przepisami!!!

Link:
https://www.youtube.com/channel/UCovbVheg2ktFuz

KCL_xzmmQ/videos
Jakie niespodzianki przygotował dla nas Remigiusz 

Rączka? Przekonamy się podczas tegorocznych Gryczaków.
Pokaz kulinarny w drugi dzień Festiwalu Kaszy Gryczaki 

(11 sierpnia - niedziela - godz. 17.00). Zapraszamy !!!

Dorota Kozdra

Festiwal Kaszy Gryczaki 
- już 10 - 11 sierpnia !!! 

Remigiusz Rączka 
- mistrz kuchni śląskiej 
w Janowie Lubelskim 

Festiwal Kaszy Gryczaki jest imprezą o charakterze 
kulinarną, promocyjną, ale i muzyczną. Każdego roku smaki 
naszej Ziemi Janowskiej oferują Zagrody Stowarzyszeń, 
instytucji, czy gmin. W tym roku zapraszamy Państwa również 
do Zagrody Janowskiej. W drugi dzień gotować będzie dla nas 
mistrz kuchni śląskiej – Remigiusz Rączka. Natomiast w 
pierwszy dzień (10 sierpnia – sobotę), odbędzie się pokaz 
gotowania: niedoceniony „Jaglak”, miód w kuchni regional-
nej. W sobotę odbędą się Zawody Kaszowych Mocarzy, jak 
również konkursy etnograficzne. Odbędzie się także loso-
wanie nagród w konkursie „Z paszportem turystycznym po 
Ziemi Janowskiej”. Jeżeli jesteśmy już przy tematyce 
kulinarnej, to podkreślmy, że w drugi dzień odbędzie się 
ogłoszenie wyników konkursu na potrawę regionalną i 
nalewkę żurawinową. Po raz pierwszy odbędą się Zawody 
Drwali (11 sierpnia).

Muzycznym akcentem rozpoczniemy i zakończmy 
Festiwal Kaszy Gryczaki. W pierwszy dzień wystąpi dla 
Państwa zespół z klubu Rekreacji Ruchowej „Vitalni”. 
Odbędzie się koncert zespołu Capitol, zespołu Defis. Zaś 
wieczorną porą usłyszymy Krzysztofa Cugowskiego z 

Zespołem Mistrzów.
Drugiego dnia towarzyszyć nam będzie Olek Orkiestra pod 

batutą Aleksandra Krzosa, która oprowadzi nas wraz z 
Królową Żurawiną i Królem Gryczaków po zagrodach 
wiejskich. Odbędzie się koncert zespołu Kalina oraz koncert 
zespołu POWER PLAY.

W drugi dzień Festiwalu zostaną wręczone również 
wyróżnienia „Anetek Roku”.

Imprezami towarzyszącymi będzie kiermasz produktów 
regionalnych i rękodzieła ludowego, warsztaty ginących 
zawodów, a dla najmłodszych wesołe miasteczko.

Głównym sponsorem Festiwalu Kaszy Gryczaki jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX, sponsor 
oficjalny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ESKA”, 
Nadleśnictwo Janów Lubelski oraz Hotel Królewski, Bank 
Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, Sklep Meblowy JAWOR.

Na tegoroczny Festiwal Kaszy Gryczaki serdecznie 
zapraszają organizatorzy Gmina Janów Lubelski, Janowski 
Ośrodek Kultury i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Dorota Kozdra

Kto wystąpi na tegorocznych Gryczkach? Krzysztof 
Cugowski z Zespołem Mistrzów, Defis, Power Play, Capitol

Drugi dzień Festiwalu Kaszy „GRYCZAKI”
godzina 17.00
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Tegoroczny już XV Festiwal Artystów Filmu i Telewizji 
miał trochę inna odsłonę, ponieważ weekend poprzedzający 
filmowy tydzień rozpoczął się od różnorodnych koncertów 
adresowanych dla dzieci, młodzieży, czy dorosłych. W sobotę 
29 czerwca rozpoczęliśmy od Baśniowej podróży klaunów – 
widowisko teatralne, które jak zauważyliśmy zyskało 
szczególną uwagę dzieci. Barwni, mimiczni klauni chodzący 
na szczudłach, czy opowiadający ciekawe historie z 
pewnością jeszcze nie raz powrócą do Janowa Lubelskiego.  
Tego dnia nie mogło zabraknąć również muzyki i tańca. 
Widowisko muzyczne „Gdzie się podziały tamte prywatki” to 
polskie i zagraniczne przeboje w wykonaniu uczniów 
Agnieszki Wiechnik. Na scenie słyszeliśmy piosenki Urszuli, 
Haliny Frąckowiak, Wojciecha Gąsowskiego, natomaist przed 
sceną zaprezentowali się uczniowie Łukasza Kurzyny z Klubu 
Tańca Towarzyskiego „JUMP”. Na nowo odżyły wspomnien-
ia nie tylko jak słyszeliśmy znane polskie przeboje z lat 70 
–tych czy 80–tych, ale gdy na scenie pojawiała się Majka 
Jeżowska z zespołem. Wspólnie z Majką Jeżowską tańczyli i 
śpiewały nie tylko dzieci, ale i rodzice. Dla tych starszych 

wieczorną porą przewidziano Recital Kacpra Kuszewskiego. 
W niedzielę 30 czerwca, Festiwal rozpoczęliśmy koncertem 
Olek Orkiestry. Na scenie zaprezentowały się dzieci z 
zespołów prowadzonych przez Edytę Zimak, jak również 
Darii Góra. Wieczorną porą wystąpił Zbigniew Zamachowski 
oraz Hanna Śleszyńska.

Od poniedziałku tj. od 1 lipca do 4 lipca w Janowskim 
Ośrodku Kultury odbywały się projekcje filmów. Tradycyjnie 
przed południe było „zarezerwowane”  dla najmłodszych, 
popołudnie dla dorosłej widowni.

Przypomnijmy, że w pierwszy dzień Festiwalu (29 
czerwca w sobotę) w Parku Miejskim, a po raz pierwszy w 
Janowie Lubelskim odbył się Holi Festival.

Organizatorem Festiwali Artystów Filmu i Telewizji był 
Janowski Ośrodek Kultury. Sponsorzy Nadleśnictwo Janów 
Lubelski, Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim oraz Hotel 
Duo SPA. Festiwal został zrealizowany ze środków finanso-
wych gminy Janów Lubelski.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Dorota Kozdra, Olga Krzysztoń (JOK)

Majka Jeżowska, Zbigniew Zamachowski, Kacper  Kuszewski, 
Hanna Śleszyńska gwiazdami tegorocznego FART

Zbigniew Zamachowski

Hanna Śleszyńska

Od lewej: Majka Jeżowska, Agnieszka Wiechnik

Od lewej: Matylda Michałek, 
Łukasz Drewniak - Dyrektor JOK, Kacper Kuszewski



14.

Czerwiec - Lipiec  2019

Jest nie do pokonania – Julia Drozd z Janowskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego, która już po raz trzeci z rzędu zdobyła 
Puchar Polski. XIX Ogólnopolski Puchar Dzieci w 
Tradycyjnym Karate-do odbył się w sobotę, 15 czerwca we 
Wrocławiu. Udział w turnieju wzięło około 1500 dzieci z około 
60 klubów w wieku od 6 do 13 lat.

Organizatorem zawodów był Klub Karate Tradycyjnego 
„KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie. Patronat nad imprezą 
objął: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, 
Wiceminister Sportu Jan Widera oraz Ambasada Japonii w 
Polsce i Polski Związek Karate Tradycyjnego.

Puchar Polski czyli złoto w karate tradycyjnym wywalczyła 
po raz trzeci Julia Drozd. Zawodnik startujący po raz pierwszy 
na Pucharze Polski  Patryk Mazur  zdobył również imponujący 
wynik - brązowy medal w konkurencji Kata indywidualne.

Bardzo dobre starty zaliczyli również: Igor Kwiatek, Igor 
Grzegrzuliński, Zuzanna Grzegrzulińska, Nikodem Kania, 
Maja Rawska, Maciej Wojciechowski, Karol Serwatka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum JKKT

Julia Drozd zdobyła Puchar Polski

Zawodnicy Janowskiego Olimpu Jakub Wach i Kacper 
Łukasik reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy w 
Zapasach Styl Klasyczny U-15. Jest to ogromny sukces 
naszych zapaśników. Mistrzostwa Europy odbyły się w 
dniach  28-30.06.2019 w Tauron Arenie w Krakowie. 
Startowało 250 zawodników z 30 państw.

Polska wygrała rywalizację o prawo organizacji 
Mistrzostw w Zapasach Styl Klasyczny U-15  z Grecją i 
Macedonią. Mistrzostwa Europy U-15 rozgrywane są 
dopiero po raz 3, w 2017 roku odbyły się w Belgradzie a w 
2018 roku w węgierskim Gyor.

Nasi zapaśnicy są aktualnie najlepszymi zawodnikami w 
kraju rocznik 2005 - jedynymi czternastolatkami w kadrze 
Polski U-15. Na Mistrzostwach Europy walczyć będą:

- Jakub Wach w kat. wag. 38 kg
-  Kacper Łukasik w kat. wag. 41 kg
Walki naszych zawodników na żywo będzie można oglądać 

na stronie internetowej:  . https://unitedworldwrestling.org/
Jakub i Kacper codziennie bardzo solidnie trenują aby jak 

najlepiej zaprezentować nasze Miasto i Polskę na 
Mistrzostwach Europy U-15.

Tadeusz Kuśmierczyk

Jakub Wach i Kacper Łukasik 
na Mistrzostwach Europy U-15

Po udanym starcie w półfinale wojewódzkim nasi 
dwuboiści 12.06.2019r. w Kraśniku Fabrycznym  stanęli  do  
walki  w  Finale   Wojewódzkim   Igrzysk     Młodzieży   
Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym (drużyna składa się z 
dwóch dziewcząt i dwóch chłopców , każdy  płynie 100m 
następnie biegnie 1000m czasy są przeliczane na punkty, 
których suma daje wynik drużyny).

Nasi dwuboiści ponownie nie zawiedli i po bardzo 
zaciętej rywalizacji pomimo absencji najlepszego zawodn-
ika Patryka Tylusa., którego godnie zastąpił Michał Kaproń  
zajęli III miejsce w województwie. Zawody odbyły się w 
ogromnym upale a nasi zawodnicy wykrzesali za siebie 
maksimum możliwości i minimalnie wyprzedzili drużynę ze 
Świdnika.

Naszą drużynę do podium poprowadziła najmłodsza w 
składzie Ola Wydra, która poprawiła dwa rekordy szkoły w 
dwuboju – pływanie na 100m i łączna suma zdobytych 
punktów co zaowocowało indywidualnie drugim miejscem 
w województwie. Pozostali nasi dwuboiści także zajęli 
bardzo dobre miejsca w indywidualnej punktacji. Julia Ożóg 
VI miejsce, Michał Kaproń VIII miejsce,  Jakub Paryś IX 
miejsce.

Brązowe medale i okazały puchar dla naszej szkoły 
wywalczyli: Aleksandra Wydra  kl. 7d, Julia Ożóg  kl. 8d, 
Michał Kaproń  kl. 3b, Jakub Paryś  kl. 3f, Wiktoria 
Szymończyk kl 8c –rezerwowa.

Opiekun drużyny: Grzegorz Sowa

Podium w finale dwuboju janowskiej podstawówki 

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zaprasza na 
interaktywną wystawę - „Wszystko jest liczbą”. Na wszyst-
kich odwiedzających czeka wiele interesujących ekspery-
mentów z różnych dziedzin naukowych!

Interaktywna wystawa „Wszystko jest liczbą” w inspiru-
jący i angażujący zmysły sposób dowodzi obecności mate-
matyki w codziennym życiu oraz wyjaśnia wiele z zasad 
panujących w otaczającym nas świecie. Pokazuje, że liczby i 
figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, 
geografii czy przyrodzie.

Ekspozycja składa się z 35 modeli umożliwiających 
wykonanie ponad 60 doświadczeń. Zwiedzający mogą poznać 
dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się, co to jest 
trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy, bez potrzeby 
„wkuwania” regułek, ale przeprowadzając fascynujące 
eksperymenty.

Wystawa, przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, będzie dostępna do 31.10.2019 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w Domu 
Nauczyciela ul. Ogrodowa 16.

Serdecznie zapraszamy
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Muzeum Regionalne w Janowie 
Lubelskim zaprasza na interaktywną 

wystawę - „Wszystko jest liczbą”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim wraz z pracownikami

serdecznie zaprasza na
Piknik Rodzinny „Mama, Tata i Ja”

Który odbędzie się na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury
w Janowie Lubelskim

dnia 4 sierpnia 2019 r. godz. 13.00
W programie przewidziano m.in.: mecz piłki siatkowej;

 dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci; pokaz „Tornado baniek”;
 trójbój rodzinny; pokazy taneczne i karate; poczęstunek,

 nagrody.
Gry, zabawy, konkursy i wiele innych atrakcji dla dzieci i

 rodziców.
Serdecznie zapraszamy

OPS w Janowie Lubelskim 

Julia Drozd Patryk Mazur
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Uczestniczył w VI pielgrzymkach rowerowych. W 2013 
roku pielgrzymował do Włoch do Isola del Gran Sasso, w 
2014 roku były to również Włochy, a miejscem San Govanni 
Rotondo – w 2015 roku na rowerową pielgrzymkę wybrał sie 
do Francji, do La Salatte, w kolejnym roku- 2016 było to 
Lourdes we Francji, w 2017 roku trasą Warszawa – Gdańsk, 
Szczecin, Warszawa, w roku minionym 2018 dookoła Polski. 
W tym roku Andrzej Łukasik postanowił wybrać się już na 
VII Pielgrzymkę Rowerową, tym razem do Mariazell 
(Austrii). Tak, jak w poprzednich latach, tak i w tym roku 
Andrzej pielgrzymuje z Pielgrzymami „Wkręceni w radość” 
na czele z ks. Danielem Szfarzem. Z gminy Janów Lubelski 
na rowerową pielgrzymkę wybrał się również Andrzej 
Czapla z Rudy. Dokładnie 2 lipca wyruszyli z Warszawy, 9 
lipca dojechali do Mariazell.

Przeszło tygodniowa rowerowa pielgrzymka to nie tylko 
ilość przebytych kilometrów, to nie tylko czas na modlitwę, 
rozmowę, integrację, to ilość odwiedzonych miejsc i 
miejscowości. Dla Andrzeja Łukasika i Andrzeja Czapli było 
to kolejne wyzwanie. Na zapisanej mapie życia pozostaną 
wspomnienia. Nie zapomina się miejsc i ludzi. Nie zapomina 
się tych chwil radosnych, ale i tych, w których brakuje sił. 
Andrzej Łukasik nie ukrywa, że każda rowerowa piel-
grzymka (tym bardziej gdy do pokonania ma się teren 
górzysty) jest doświadczeniem trudu i wymaga ogromnego 
wysiłku.  Przypomnijmy, że Andrzej Łukasik był jedyną 
osobą niepełno-sprawną z całej ekipy. Przejechał 610 km. 
Łącznie w VII pielgrzymkach ma już przejechane 11 042 km. 

Obecna trasa pielgrzymki wiodła przez takie miasta jak – 
wyjazd z Warszawy, kolejno Opoczno, Częstochowa, 
Głubczyce, Rychtarov, Hollabrun, Lilienfeld i Mariazell.

Gdy przeglądam zdjęcia z rowerowej pielgrzymki naszą 
uwagę zwracają fotografie ukazujące tereny górzyste, 
charak-terystyczne dla Austrii. „Każda nowa górka” – 
podkreśla w rozmowie Andrzej Łukasik wiązała się nie tylko 

z wysiłkiem fizycznym, ale była również pewnym etapem w 
moim życiu, które pomimo trudu udowodniłem, że można 
pokonać i pokonałem”. „Niezwykle miło – kontynuuje 
Andrzej wspominam grupę z którą miałem przyjemność 
jechać. To ludzie o wielkim sercu i życzliwości”.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum Andrzeja Łukasika

Rowerowa pielgrzymka „Radośnie zakręconych” do Austrii. 
Wśród nich Andrzej Łukasik z Białej Pierwszej i Andrzej Czapla z Rudy

Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 23 
czerwca 2019 r. na boisku sportowym przy Zoom Natury. 
Wzięło w nich udział łącznie 6 drużyn OSP: Biała, Janów 
Lubelski, Łążek Ordynacki, Momoty Górne, Ujście i 
Zofianka Górna oraz jedna Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza której opiekunem jest dh Krzysztof Kurasiewicz.

Celem zawodów było sprawdzenie gotowości bojowej 
drużyny jej wyszkolenia i będącego w jej posiadaniu 
podstawowego sprzętu. Takie zawody przypominają 
również wszystkim, że są pośród nas osoby, które w razie 
potrzeby są gotowe ratować ludzkie życie, dobytek, a także 
udzielić pomocy podczas kataklizmów i wypadków. 
Wszystkie drużyny wykazały się dużymi umiejętnościami, 
rywalizowały w biegu sztafetowym 7 x 50 z przeszkodami i 
części bojowej. Zaznaczyć trzeba, że oprócz szybkości w 
wykonywaniu zadań liczyła się również precyzja, gdyż za 
błędne wykonania naliczane 
były punkty karne.

Nad przes t rzeganiem 
regulaminu zawodów czuwał 
skład sędziowski złożony z 
przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Janowie 
Lubelskim: mł.bryg. Piotr 
D r z y m a ł a ,  k p t .  Wi k t o r 
Albiniak i sekcyjny Artur 
Daśko. Nie zawiodła też 
p u b l i c z n o ś ć ,  k t ó r a 
z g r o m a d z i ł a  s i ę ,  a b y 
kibicować swoim drużynom 
startującym w zawodach.

K o l e j n o ś ć  m i e j s c 
przedstawia się następująco: I 
miejsce OSP Biała, II miejsce 
OSP Momoty Górne, III 

miejsce OSP Janów Lubelski, IV miejsce OSP Ujście, V 
miejsce OSP Zofianka Górna, VI miejsce OSP Łążek 
Ordynacki.

Po zakończeniu zawodów Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh 
Krzysztof Kołtyś oraz Komendant Gminny dh. Grzegorz 
Kwiecień podziękowali wszystkim jednostkom OSP za 
udział w zawodach. Następnie uczestnikom zawodów 
zostały wręczone puchary, dyplomy oraz nagrody.

Podczas  powia towych zawodów spor towo – 
pożarniczych, które odbyły się 14 lipca br. w Krzemieniu 
Drugim w rywalizacji męskich drużyn trzecie miejsce zajęła 
OSP Biała.

Tekst: Marzena Szostek
Foto: K.K.

Zawody sportowo-pożarnicze

Tegoroczne „Gryczaki 2019”, impreza organizowana od 
wielu lat i ciesząca się niesłabnącym powodzeniem zyskają 
dodatkową atrakcję w postaci konkursu drwali. W ten sposób 
Nadleśnictwo Janów Lubelski - Leśny Kompleks Promocyjny 
Lasy Janowskie zamierza przybliżyć uczestnikom „Grycza-
ków” jeden z istotnych elementów gospodarki leśnej, jaką jest 
pozyskiwanie drewna. Sztuka ścinania drzew i operowanie piłą 
motorową wymaga sprawności, uwagi i dokładności i jak się 
okaże może być niezwykle widowiskową.

W niedzielę 11 sierpnia będzie można się o tym przekonać 
obserwując zmagania uczniów Technikum Leśnego z Biłgoraja 
podczas I Zawodów Drwali 2019. Będą oni rywalizowali w 
konkurencji polegającej na tzw. „przerzynce” leżącej kłody 
drewna, gdzie punktowana jest dokładność przecięcia, które 
powinno być idealnie prostopadłe do osi kłody i wykonane w 
jak najkrótszym czasie. Druga konkurencja to tzw. 
„okrzesywanie”, operacja szybkiego i dokładnego usunięcia 
gałęzi z leżącego drzewa.

Do udziału w tych konkurencjach organizatorzy zapraszają 
także wszystkich chętnych spośród  publiczności, z tą tylko 
różnicą, że zamiast piłą motorową zawodnicy „amatorzy” będą 
musieli posłużyć się piłą ręczną, co  zapewne będzie mniej 
widowiskowe, ale na pewno nie mniej emocjonujące.

Podczas „Gryczaków” odbędzie się  uroczystość wręczenia 
nagród zawodnikom, biorącym udział w „zawodowym” 
konkursie drwali, który będzie miał miejsce 27 lipca na terenie 
Nadleśnictwa Janów Lubelski. Uczestniczyć w nim będą 
pracownicy Zakładów Usług Leśnych wykonujący prace leśne 
na terenie Nadleśnictwa. Przewidziano dla nich, obok „prze-
rzynki” i „okrzesywania” konkurencję polegającą na ścince 
drzew stojących, gdzie ocenie podlega dokładność, czas ścięcia 
i powalenie drzewa w określonym kierunku.

Nadleśnictwo Janów Lubelski serdecznie zaprasza 
wszystkich 11 sierpnia na I Konkurs Drwali w Janowie 
Lubelskim. Liczymy także na Państwa udział w części 
„amatorskiej” Konkursu, w ramach której przygotowaliśmy dla 
uczestników kilka ciekawych  konkurencji oraz nagrody 
„niespodzianki” .

Zapraszamy!!!
Nadleśnictwo Janów Lubelski

I Zawody Drwali 2019 podczas 
tegorocznych Gryczaków!!! 
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Dokładnie 75 lat temu, 14 czerwca 1944 roku na 
Porytowym Wzgórzu stoczono największą bitwę partyzan-
cką w czasie drugiej wojny światowej. Samo miejsce to 
punkt kulminacyjny niemieckiej operacji „Sturmwind” 
(Wicher”). Temu zagadnieniu jest poświecona wystawa 
plenerowa zaprezentowana na Rynku Starego Miasta, której 
otwarcie miało miejsce 14 czerwca.

Jak możemy się domyśleć, niniejszą datę wybrano nie 
przypadkowo. Wiążę się z nią jedno z ważniejszych 
wydarzeń historycznych wyróżniających nasz region na tle 
historycznej mapy okupowanej Polski. Wyróżnia ją również 

skala samej walki. W okrążeniu znalazło się ponad 25 
polskich i radzieckich oddziałów i zgrupowań partyzanc-
kich. Oprócz przeważających liczbowo oddziałów sowiec-
kich w okrążeniu znaleźli się także AL -owcy i partyzanci AK 
z oddziałem „Ojca Jana” – „Konara” na czele. W całodnio-
wej bitwie partyzanci odparli wszystkie ataki wroga.

Autorem prezentowanej ekspozycji jest Piotr  Widz – 
pracownik Muzeum Regionalnego, który podczas otwarcia 
zaprezentował tematykę przygotowanej wystawy, zwracając 
szczególną uwagę na rolę przebiegu bitwy i wydarzeń ją 
poprzedzających.

Powitania, wszystkich uczestniczących w otwarciu 
wystawy dokonała Barbara Nazarewicz – Dyrektor 
Muzeum.

Dodajmy, że wystawa została zrealizowana przy 
finansowej współpracy Banku Spółdzielczego w Janowie 
Lubelskim i Banku PKO BP Oddział w Janowie Lubelskim.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną wystawą 
pn „STURMWIND I” Niemieckie działania przeciwpar-
tyzanckie w Lasach Janowskich, 11- 15 czerwca 1944 roku”.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Niemieckie działania przeciwpartyzanckie w Lasach Janowskich w wizualnej odsłonie 

W sobotę 8 czerwca 2019r. odbyła się kolejna edycja 
Biegu Partyzantów. 67 biegaczy ukończyło wyścig pomimo 
słońca i bardzo wysokiej temperatury, a niektórzy nawet 
zdołali poprawić swoje wyniki z wcześniejszych startów. 
Najszybciej na metę przybiegł Damian Łukasik z Janowa 
Lubelskiego z czasem 00:45:51, drugie miejsce zajął Karol 
Gąbka, uczeń LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, z 
czasem 00:46:39, a trzecie  Robert Jargiło z Jastowic z 
czasem 00:47:48.

Wśród kobiet najszybsza była pani Barbara Skrzypczak z 
czasem 00:54:32, druga na metę przybiegła Monika 
Rychlak-Bożek z czasem 00:59:20, a trzecia Ewa Jacniak z 
Lublina z czasem 01:00:28.

W biegu udział wzięło 20 osób z Janowa Lubelskiego, 
najszybszą Janowianką okazała się Dorota Osiewicz, tego-
roczna maturzystka z LO im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza, a puchar dla najszybszego Janowiaka trafił do 
Damiana Łukasika -  zwycięzcy biegu.

Wszystkim biegaczom gratulujemy i przypominamy, że 
wszystkie wyniki można pobrać ze strony   http://time2go.pl
Mamy nadzieję, że pamiątkowe medale i wywalczone 
puchary pięknie prezentują się wśród Waszych biegowych 
trofeów, a ósemka szczęśliwców, do których w losowaniu 

trafiły bony na zakupy długo 
będzie się cieszyć nowymi 
nabytkami.

Dziękujemy wszystkim, 
bez których organizacja tak 
dużego przedsięwzięcia 
byłaby niemożliwa: naszemu 
pa r tne rowi  Mie j sk iemu 
O ś r o d k o w i  S p o r t u  i 
R e k r e a c j i ,  R e s t a u r a c j i 
„Myśl iwska”  za  pyszną 
g r o c h ó w k ę  n a  m e c i e , 
internetowemu sklepowi 
Natural Born Runners za 
ufundowanie dwóch bonów w 
wysokości 200zł. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni Starostwu 
Powiatowemu za zapew-
nienie środków na zakup statuetek, którymi nagrodziliśmy 
zwycięzców. Dziękujemy również naszym uczniom - 
wolontariuszom, którzy pomagali w zabezpieczaniu trasy. 
Do zobaczenia na biegu za rok!

Galeria zdjęć na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Janowie Lubelskim. Zdjęcia pod linkiem: 
http://www.mosirjanow.pl/galerie_w/biegpart19/index.html

Magdalena Wójtowicz – opiekun SU

IX Bieg Partyzantów za nami

Barbara Nazarewicz 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
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Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Las i 
mokradła”, organizowanym w ramach projektu LIFE-Lasy 
Janowskie PL! Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych województw lubelskiego i podkarpackiego, 
którzy mogą zgłosić samodzielnie wykonane zdjęcia zwierząt, 
roślin, siedlisk lub krajobrazów obszarów leśnych i/lub 
mokradłowych z regionu. Na zwycięzców czekają nagrody 
rzeczowe. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie fotografii i uhonorowane publikacją w wydawnictw-
ach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – 
kalendarzach i plakatach na 2020 rok.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r. 
Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin i formularze 
zgłoszeniowe, dostępne są w sekcji Konkurs fotograficzny „Las 
i mokradła” w zakładce Edukacja. Już dziś gorąco zachęcamy 
do udziału w konkursie!

LIFE-Lasy Janowskie

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym 
„Las i mokradła”, organizowanym w ramach projektu 

LIFE-Lasy Janowskie PL

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
zaprasza do wzięcia udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie”.

Do konkursu mogą przystąpić zarówno profesjonaliści 
zajmujący się fotografią artystyczną i reportażową, jak i 
osoby fotografujące amatorsko.

Organizatorzy zachęcają do pokazania regionu 
lubelskiego w dwóch kategoriach konkursowych: fotografii 
artystycznej i reportażowej.

W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu wzięło 
udział ponad 400 autorów z całego kraju. Najciekawsze 
zdjęcia zostały prezentowane na pokonkursowych 
wystawach oraz w różnych publikacjach promujących 

Region Lubelski.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia znajdą się w katalogu, 

wydanym w formie kalendarza regionu lubelskiego na 2020 
rok, będą też eksponowane na pokonkursowej wystawie.

Nagrodami w konkursie, w każdej z dwóch kategorii, 
są karty zakupowe o wartości 750, 650 oraz 550 zł oraz 
zestawy wydawnictw regionu.

P r a c e  o c e n i  j u r y  z ł o ż o n e  z  f o t o g r a f i k ó w 
reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze oraz ze 
specjalistów promocji Urzędu Marszałkowskiego.

Termin nadsyłania prac mija 31 października.
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie; 

https://www.lubelskie.pl/konkurs-fotograficzny/

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„Lubelskie. Smakuj życie”

Warsztaty ceramiki tradycyjnej, wypał cerami siwej to 
jedne z wielu elementów spotkań w Łążku Garncarskim, 
które zorganizowane były przez Muzeum Regionalne w 
Janowie Lubelskim. XIII Ogólnopolskie Spotkania 
Garncarskie trwały od 4 do 6 lipca. Warsztaty odbywały się w 
pracowni Adama Żelazko. Spotkania prowadzone były przez 
garncarzy łążkowskich, jak również przez garncarzy z 
innych ośrodków garncarskich w Polsce m.in.: Bolimowa, 
Pawłowa, Urzędowa, Medyni Głogowskiej, Czarnej Wsi 
Kościelnej, Węgorzewa.

Każdego roku uczestnicy mają niecodzienną okazję, aby 
prześledzić cały proces powstawania ceramiki począwszy od 
przygotowania gliny, poprzez toczenie na kole, suszenie, 
malowanie, szkliwienie po wypał w piecu. Jak zaznacza w 
rozmowie Barbara Nazarewicz – Dyrektor Muzeum 
Regionalnego „Głównym zamierzeniem spotkań jest 
ochrona, ożywienie i zachowanie ciągłości tradycji garncars-

kich ośrodka garncarskiego w Łążku, głównie przez 
bezpośredni przekaz umiejętności toczenia na kole i 
zdobienia z zachowaniem tradycyjnych technik i metod”.

W tym roku, jedną z głównych atrakcji Spotkań 
Garncarskich był wypał ceramiki siwej, który był przygoto-
wany specjalnie na tę okazję w piecu ziemnym. Z wyrobu 
tzw. „siwaków” znane są zwłaszcza ośrodki w Pawłowie 
oraz Czarnej Wsi Kościelnej. Wypał „siwaków” przepro-
wadził Paweł Piechowski garncarz z Czarnej Wsi 
Kościelnej, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, autor wystawy ceramiki siwej prezentowanej 
w białostockiej Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury.

Udział w spotkaniu był bezpłatny. Ogólnopolskie 
Spotkania garncarskie zostały dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Na spotkaniu z garncarzami w Łążku Garncarskim

Cele konkursu:
1. Pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie fotografii.
2. Formowanie właściwej postawy wobec środowiska 
naturalnego, wzbudzanie zainteresowania tematyką 
przyrodniczą.
3. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na piękno 
otaczającej nas przyrody.
4. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania 
wolnego czasu w lesie.

Uczestnicy Konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkujących Gminę Janów Lubelski w 5 grupach:
I.   Szkoła Podstawowa - Klasy I-III,
II.  Szkoła Podstawowa - Klasy IV-VI,
III. Szkoła Podstawowa - Klasy VII-VIII,
IV. Szkoły średnie,
V.  Osoby dorosłe.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu!
Konkurs trwa do 13 września 2019 roku!

Materiały do pobrania na stronie:
http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-
/asset_publisher/5VzB/content/uwaga-konkur-1

Nadleśnictwo Janów Lubelski oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
ogłasza Konkurs Fotograficzny pn. „Lasy Janowskie w obiektywie”

Od lewej: Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum Regionalnego, Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy 
Janów Lubelski, Monika Machulak - Skarbnik Gminy, Katarzyna Dzadz - Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju UM
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W sobotę 8 czerwca br., w Maciejowicach odbył się 
XXVI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów 
Nadwiślańskich „POWIŚLAKI”. W tegorocznych 
„POWIŚLAKACH” udział wzięło 7 kapel, 3 solistów 
instrumentalistów, 16 solistów śpiewaków oraz 8 zespołów 
śpiewaczych. Tak, jak w zeszłym roku, jak również w 
obecnym w konkursie wystąpili artyści ludowi, którzy 
zaprezentowali się w pięciu kategoriach: kapele ludowe, 
soliści i śpiewacy, soliści instrumentaliści, zespoły 
śpiewacze i młodzi u źródeł.

Nasza reprezentacja zaprezentowała się znakomicie. 
Statuetka Złote Basy powędrowała do Zespołu Śpiewaczego 
„Janowianki”(kategoria zespoły śpiewacze) oraz do Aliny 
Myszak (kategoria solistka). Pierwszą nagrodę otrzymała 
(również w kategorii soliści) Janina Chmiel jako solistka.
Artystów oceniła komisja konkursowa w składzie: dr Agata 
Kusto, mgr Anna Michalec, oraz dr hab Tomasz Rokosz.

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów!!!

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum JOK

Złote Basy dla Zespołu Śpiewaczego „Janowianki” i Aliny Myszak

Jak rodzą się związki literatury z muzyką? Na niniejsze 
pytanie mogliśmy uzyskać odpowiedź podczas wieczoru 
autorskiego, który 27 czerwca br., odbył w Janowskim Ośrodku 
Kultury połączonego z promocją książek autorstwa Zdzisława 
Sałdana „Trzecia ucieczka” i Sylwestra Bernaciaka „Elemen-
tarz małego pianisty”. To, co łączy te niniejsze publikacje to 
ludzie, których pasją jest literatura i muzyka.

Zdzisław Sałdan z zawodu jest lekarzem, kierownikiem 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim. 
Sylwester Bernaciak  jest muzykiem, kompozytorem, nauczy-
cielem, prowadzi wraz z żoną Agnieszką Prywatną Szkołę 
Muzyczną w Janowie Lubelskim pn. „As Andante”.

Podczas spotkania autorzy zaprezentowali swoje książki. 
Przypomnijmy, że książka Zdzisława Sałdana „Trzecia 
ucieczka” jest kontynuacją pierwszej powieści „Zawrócić”, 
która ukazała się w 2014 roku.  Obecną powieść Zdzisław 
Sałdan pisał 5 lat, akcja powieści toczy się w Lublinie i 
Międzyszewiu. Książka opowiada historię lekarza Andrzeja 
Biernatowskiego – internisty, który od niedawna mieszka i 
pracuje w Lublinie. Jak pisaliśmy już wcześniej „nową powieść 
z pewnością czyta się lekko, z wielką ciekawością. Historia 
opowiedziana jest z humorem, groteską, a przy tym wtopiona w 
realia współczesności sprawia, że my czytelnicy jesteśmy 
obserwatorami tej rzeczywistości”. Podczas spotkania Zdzisław 
Sałdan zaprezentował również swoje wiersze, które podobnie 
jak powieść emanują poczuciem humoru i literackim talentem.

W innej osłonie została zaprezentowana książka autorstwa 
Sylwestra Bernaciaka pt. „Elementarz małego pianisty”, który 
rozpoczął utwór „Pocztówka z Janowa Lubelskiego”, napisany 
i zaprezentowany przez Pana Bernaciaka. Elementarz jest 

podręcznikiem skierowanym dla ucznia, który rozpoczyna 
naukę gry na fortepianie. Książka zawiera 101 autorskich 
ćwiczeń i utworów ułożonych stopniem trudności. Podręcznik  
z pewnością zainteresuje tych wszystkich, którzy rozpoczynają 
swoją naukę gry na fortepianie. Podczas spotkania mogliśmy 
usłyszeć wspaniała grę na pianinie uczniów Sylwestra 
Bernaciaka, czyli Muzycznej Szkoły As Andante, którzy 
zaprezentowali utwory z prezentowanego podręcznika. 
Wystąpiła Julia Drozd, Dominika Moskal, Izabela Strąk oraz 
usłyszeliśmy utwór „Pocztówka z 
Janowa Lubelskiego” w aranżacji 
m u z y c z n e j  S e b a s t i a n a 
Waberskiego.

Z pewnością prezento-wane 
publikacje pełnią formę tzw. 
pocztówki z naszego miasta, 
ponieważ zostały napisane przez 
osoby mieszkające w Janowie 
Lubelskim i z pewnością znajdą 
odbiorcę w każdym zakątku Polski. 
Są również interesującą pozycją na 
wakacje. Powieść Pana Sałdana 
„zabierze” nas do Lublina, zaś 
podręcznik Pana Bernaciaka w 
świat muzyki, nauki, ale i pasji.

Spotkanie zostało poprowadz-
one przez Elżbietę Iwankiewicz z 
Referatu Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego oraz Łukasza 
D r e w n i a k a  –  D y r e k t o r a 

Janowskiego Ośrodka Kultury. W wieczorze autorskim 
uczestniczyli znajomi, rodzina Sylwestra Bernaciaka i 
Zdzisława Sałdana, jak również Burmistrz Janowa Lubelskiego 
Krzysztof Kołtyś, Zastępca Czesław Krzysztoń, Sekretarz 
Gminy Bożena Czajkowska oraz Michał Komacki – 
Wicestarosta Janowski. 

Promocja książek odbyła się przy finansowym wsparciu 
Gminy Janów Lubelskim (współorganizator).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

„Pocztówka z Janowa Lubelskiego” - spotkanie autorskie 
z Sylwestrem Bernaciakiem i Zdzisławem Sałdanem 

Do Janowa Lubelskiego Festiwal Śladami Singera zawitał 
już po raz trzeci. Były występy cyrkowe, muzyczne i taneczne, 
koncerty, przedstawiania. Isaac Bashewis Singer jak wiemy 
napisał wiele opowiadań, których akcja toczy się w Janowie 
Lubelskim. W swoich opowiadaniach przypomina nam jak 
wyglądały małe przedwojenne miasteczka Lubelszczyzny, np. 
takie jak nasze. Jak rozbrzmiewały w nich języki, jak ubrani 
byli ludzie. Już w swojej pierwszej powieści „Szatan w 
Goraju”, której akcja dzieje się w połowie XVII w. Singer 
wspomina Janów Lubelski. To tutaj w Janowie, miejscowy 

Rabin rozwiązał problem małżeński „Gimpel Głupek”. 
Natomiast w opowiadaniu „Pan z Karkowa” Janów opisany jest 
jako miejsce, do którego należy udać się po zakup różnorakich 
materiałów. Wiele opowiadań dzieje się w samym Janowie 
Lubelskim. Wspomnieć należy, że z naszego miasta pochodził 
Jentł – młoda dziewczyna, która nie godząc się na z góry 
narzuconą rolę kobiety, w przebraniu chłopca udaje się po nauki 
do jesziwy. Opowiadanie zostało zekranizowane, a tytułową 
rolę zagrała Barbara Streisand. Janów Lubelski został „odnot-
owany” także w takich opowiadaniach Singera, jak: „Żebrak, 
tak powiedział”, „W drodze do przytułku”.

Festiwal trwał od 17 do 18 lipca. W drugi dzień festiwalu 
wystawiono spektakl plenerowy „Przyjaciele Sztukmistrza” w 
Parku Miejskim. Dla zgromadzonej publiczności wystąpił - 
Krzysztof Kostyra, absolwent Szkoły Sztuki Cyrkowej w 
Julinku, Nicol Lewicka znana z  akrobatyki sportowej. 
Zainteresowanie wśród publiczności zyskała Lital Natanzon 
taniec z ogniem, czy Aude Cattin, artystka cyrkowa z Francji i 
jej występ z metalową obręczą i żonglerką. Dla publiczności 
wystąpiła również Sofię Popovą z Ukrainy.

Przypomnijmy, że Izaak Baszewis Singer to laureat 
literackiej Nagrody Nobla. Duża część jego twórczości jest 
związana ze wspomnieniami z Polski, która opuścił przed 
wybuchem II wojny światowej. Festiwal Śladami Singera 
przywołuje ten dawny żydowski świat miasteczek i miasta 
Lubelszczyzny. Jest to o tyle interesujące, gdyż spotkanie jest 
odtworzeniem wydarzeń z czasów przedwojennych, znanych 
nam przeważnie z fotografii.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Śladami Singera w Janowie Lubelskim
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Dnia 30 maja 2019 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbył 
się koncert charytatywny, przygotowany przez rodziców, 
uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Celem 
koncertu była zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Oli, 
uczennicy naszej szkoły we współpracy z Fundacją Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”.

Pomaganie jest dobre, pomaganie jest ważne, pomaganie 
jest oczywiste - wiedzą o tym doskonale uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice naszej szkoły, którzy zorganizowali koncert - 
zaznacza Agnieszka Trytek - Dyrektor szkoły.

Podczas koncertu, wystąpili uczniowie, prezentując 
piosenki, których mottem były słowa: „Być radosnym, dobrze 

czynić i darować uśmiech - to najlepszy przepis na życie”.
„Szczęście zaczyna się na dnie twojego serca, a ty możesz 

je wciąż powiększać, tańcząc dla innych” - piękne występy 
zaprezentowały dziecięce grupy taneczne: ,,MyArt”, 
,,Cheerleaderki”, ,,Zumba Kids” ,,Little Stars, Blue Stars i 
Cool Crew”, grupa z klas gimnazjalnych oraz nasze mamy i 
nauczycielki z Formacji Latino Dance i Zumba.

Muzyka to najkrótsza droga do serca drugiego człowieka. 
Nie potrzebuje słów, żeby wyrazić najpiękniejsze uczucia, 
dlatego też gorącymi brawami widzowie nagrodzili grę na 
akordeonie, występ zespołu ,,Kleszcze” i mini koncert grupy 
,,TechBand” z Zespołu Szkół Technicznych.

Podczas koncertu przeprowadzona była aukcja obrazów i 

prac plastycznych uczniów. W przygotowaniu koncertu z 
dużym zaangażowaniem pomagały wolontariuszki ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom i wszyst-
kim osobom, którzy udzielili wsparcia i przyczynili się do 
zbiórki funduszy dla naszej uczennicy - wszak otwarte i 
wrażliwe serca potrafią zmieniać świat!

Cała kwota, zebrana podczas koncertu, została przeka-
zana na konto Fundacji, która sfinansuje leczenie i rehabi-
litację Oli.

Tekst: Organizatorzy koncertu
Foto: Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Warto pomagać. Koncert charytatywny dla Oli

Uczestnicy  corocznej Gali Młodych Talentów, organizo-
wanej przez Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza,  która odbyła się w Janowskim 
Ośrodku Kultury wykazali się właśnie taką odwagą.  
Począwszy od najmłodszej, rozśpiewanej 7-letniej uczest-
niczki, a skończywszy na roztańczonych absolwentkach 
naszej szkoły.

 Dzięki szanownemu Patronatowi wydarzenia - Panu 
Staroście Arturowi Pizoniowi oraz Burmistrzowi Janowa 
Lubelskiego, Panu Krzysztofowi Kołtysiowi oraz dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy Janów Lubelski w ramach 
projektu Talent Roku 2019 mogliśmy obejrzeć, wysłuchać i 
docenić wielu uczestników, którzy prezentowali swoje 
talenty.

Zgromadzeni widzowie mieli możliwość zapoznania się 
z talentami wokalnymi, recytatorskimi, muzycznymi i 
tanecznymi naszych uczestników ze szkół podstawowych w 
Janowie Lubelskim, Wólce Ratajskiej, Stojeszynie, Białej i 
w  Potoku, a także z naszego Liceum.

Wszyscy wykonawcy, Ci bardzo mali, średni i całkiem 
już duzi złożyli  swoje autografy w specjalnej Księdze 
Młodych Talentów. Mamy nadzieję, że składanie autografów 
stanie się ich codzienną miłą czynnością, gdy w dorosłym już 
życiu będą mogli cieszyć się uznaniem szerokiej publicz-
ności!

Cieszymy się, że mogliśmy nagrodzić wszystkich 
wykonawców dyplomami, nagrodami książkowymi, a także 
umilić im czas słodkim poczęstunkiem.

Życzymy wszystkim naszym  Diamentom wytrwałości, 
entuzjazmu i nieustającej odwagi w dążeniu do szlifowania 
swoich talentów oraz uszczęśliwiania nimi odbiorców.

Dziękujemy Pani  Bożenie  Łacie  „Cukiernia 
Tradycyjna”, Pani Beacie Prus Kwiaciarnia „Casablanca” za 
wsparcie naszego przedsięwzięcia. Galę przygotowały 
Bożena Czapla, Marzena Jakubiec, Beata Mrozowska, 
Agnieszka Wołoszyn i siostra Maksymilia.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję naszego  
wydarzenia już za rok!

Tekst: Beata Mrozowska
Foto: Iwona Kramska

„Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać”- Paulo Coelho

 „LJA każdy to zna, tak to Janów wita was….” – śpiewa 
Wojciech Tutka w piosence o charakterystycznym tytule 
„LJA”. Dokładnie rok temu, w sierpniu po raz pierwszy 
usłyszeliśmy niniejszy przebój. Dzisiaj prezentujemy 
Państwu kolejną piosenkę Wojciecha Tutki również o Janowie 
Lubelskim. Tym razem zaprezentowany jest Janów Lubelski 
nocą,zaś tytuł piosenki brzmi „Janów dwudziesta zero pięć”.

Piosenka jest udostępniona na kanale Wojciecha Tutki na 
You Tube. Mamy nadzieję, że tak jak poprzednia piosenka 
zyska szerokie grono zainteresowanych. „Janów dwudziesta 
zero pięć” wpisuje się w listę przebojów promujących nasze 
miasto.

Zapraszamy Państwa w podróż muzyczną w wykonaniu 
Wojciecha Tutki z zespołu Graffiti.

Dorota Kozdra

Kolejna piosenka o Janowie 
Lubelskim w wykonaniu Wojciecha 

Tutki z zespołu Graffiti - 
„Janów dwudziesta zero pięć”

 Z  p e w n o ś c i ą 
pamiętamy piosenkę 
„ D o  J a n o w a ” 
Sylwestra Bernaciaka, 
która swoją premierę 
m i a ł a  p o d c z a s 
F e s t i w a l u  K a s z y 
Gryczaki w 2017 roku. 
Pan  Sylwes ter  n ie 

poprzestał na tym utworze muzycznym. Jak pamiętamy 
prezentowaliśmy również piosenkę „Dla Mamy”, czy z 
okazji „Dnia Babci i Dzidka”. W zeszłym roku towarzyszył 
nam utwór muzyczny „Od stu lat…”. Piosenka napisana z 
okaz j i  100 .  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę 
Niepodległości, a nawiązująca do naszego miasta Janowa 
Lubelskiego.

W tym roku został zaprezentowany kolejny utwór, 
troszeczkę w innej aranżacji muzycznej niż poprzednie, a 
zatytułowany jest „Pocztówka z Janowa Lubelskiego”. 

Niniejszy utwór został zaprezentowany podczas wieczoru 
autorskiego promującego „Elementarz małego pianisty” 
autorstwa Pana Bernaciaka. Dodajmy, że „Pocztówka z 
Janowa Lubelskiego” jest ćwiczeniem nr 82 z elementarza.

Autorem muzyki jest Sylwester Bernaciak, aranżacja – 
Sebastian Waberski.

Słuchając niniejszego utworu przed oczami widzimy 
Janów Lubelski o wschodzie słońca. Zegar na Janowskim 
Sanktuarium wybija godz. 5.30. Jest jeszcze cisza, delikatna 
mgła otula miasto. Za moment, dosłownie za moment 
usłyszymy kroki, przejeżdżające samochody i szelest 
pierwszych jesiennych liści… Przypominamy wczorajszy 
dzień. Wspomnienia zamknięte w szkatułkę minionych lat. 
Po chwili widzimy Rynek Starego Miasta, skrzyżowanie 
ulic, słyszy coraz bardziej odgłosy dnia. Wrześniowy wiatr 
plącze myśli, ktoś czyjąś obecność skradł… Przy miejskiej 
fontannie zatrzymuje nas czas i słowa zapisane na kartce 
pocztowej – „Pozdrawiam Was”.

Dorota Kozdra

Z muzyczną "Pocztówką z Janowa Lubelskiego" Sylwestra Bernaciaka
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Na zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu z okazji 
50-lecia matury abiturientów janowskiego LO rocznik 1969 
odpowiedziało 33 byłych maturzystów i jedna z naszych 
ówczesnych Profesorek, która bawiła się z nami do późnych 
godzin nocnych.

Było radośnie i nostalgicznie zarazem, rozmowom i 
wspomnieniom nie było końca, a powitania po latach były 
naprawdę wzruszające. Odwiedziliśmy też groby naszych 
Profesorów gdzie zapalone zostały symboliczne znicze 
wiecznej pamięci o Nich.

Mimo upływu półwiecza,  nasze szkolne wspomnienia z 
tamtych lat są wciąż żywe, a matura kojarzy się nam z 
pięknym czasem, który nie zatarł się w pamięci.

Tekst i zdjęcia:
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Spotkania

Maria-Katarzyna Szymańska

… Ale to już było ! 50 Matury 
abiturientów janowskiego LO

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” 
jest niekomercyjnym przedsięwzięciem organizowanym 
wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo 
Finansów. Głównymi celami konkursu są: tworzenie 
przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a 
przedsiębiorcami, tworzenie atmosfery wzajemnej życzli-
wości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowią-
zków obu stron, upublicznianie i promocja wysokich 
standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione 
placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach 
skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozyt-
ywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników. 
Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest 
wyróżnieniem od przedsiębiorców dla najlepiej funkcjonu-
jących urzędów skarbowych i ich pracowników.

W tegorocznej edycji konkursu przedsiębiorcy po raz 17. 
wybrali najbardziej przyjazne urzędy skarbowe. Oceniali 
jakość obsługi podatnika oraz łatwość komunikacji i 
kompetencje pracowników.

Przedstawiciele biznesu wyróżnili 65 urzędów w kraju, 
którym na okres roku przyznany został tytuł „Urzędu 
Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy".  W wojewódz-
twie lubelskim wyróżnionych zostało 5 urzędów, a wśród 
laureatów znalazł się Urząd Skarbowy w Janowie 
Lubelskim.

Gala finałowa konkursu odbyła się 25 czerwca 2019 r. w 
siedzibie BCC w Warszawie. Certyfikat „Urzędu 
Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" z rąk 
Wiceministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej nadinsp. Piotra Walczaka oraz Prezesa Zarządu 

Business Centre Club Marka Goliszewskiego odebrała Pani 
Izabela Smalisz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie 
Lubelskim.

Gratulując naczelnikom wszystkich nagrodzonych 
urzędów Szef KAS podkreślił znaczenie dobrych relacji 
pomiędzy administracją skarbową i przedsiębiorcami, a 
także rangę konkursu. Zaznaczył również, że celem KAS jest 
wspólny sukces administracji skarbowej i wszystkich 
legalnie działających przedsiębiorców.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wraz z pracownikami 
składają podziękowania za wyrazy uznania naszych 
przedsiębiorców dla jakości pracy urzędu wyrażone w 
złożonych ankietach, życząc udanej współpracy.

Joanna Żołynia
Kierownik Referatu

Referat Wsparcia i Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim laureatem ogólnopolskiego 
konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Dnia 27 czerwca zainaugurowano nad Zalewem 
janowskim czwartkowe wieczorki taneczne na terenie Parku 
ZOOM NATURY. Przypomnijmy, że zeszłoroczne spotka-
nia cieszyły się szczególną popularnością. Zabawy integ-
racyjne, taniec i poczęstunek na świeżym powietrzu, a 
dodajmy do tego tuż obok miejsca rekreacyjne jest szczegól-
nym punktem  do tego typu imprez. Seniorzy z naszej gminy 
udowodnili, że wiek nie jest przeszkodą, aby wspólnie się 
spotkać, porozmawiać, odpocząć, zintegrować się.

Tegorocznego otwarcia sezonu tanecznego dla starszego 
pokolenia Janowa Lubelskiego i okolicznej społeczności 
dokonała w czwartek  (27 czerwca) Przewodnicząca 
Zarządu Rejonowego PZERi I w Janowie Lubelskim  Zofia 
Widz – Baryła wraz z koordynatorem projektu Katarzyną  
Szymańską.

Projekt „Rekreacja ruchowa seniorów poprzez taniec, 
ruch, zabawę i zdrowie odżywianie”  w działaniu „wiec-
zorków tanecznych” potrwa do końca wakacji. Zapraszamy 

na potańcówki, jak również na kolejną cześć spotkań . I tutaj 
również interesująca propozycja, ponieważ w części -  
zdrowego odżywiania, które to spotkania  odbędą się 
jesienią br., seniorzy będą uczestniczyć w  wykładach 
popartych prezentacją i degustacją potraw.

Inauguracja projektu , która miała miejsce w czwartek tj. 
27 czerwca odbywała się z udziałem gości z Białegostoku, 
Lublina i Krakowa, którzy w integracji z naszymi seniorami 
odtańczyli 3 tańce integracy-
jne. W spotkaniu uczestnic-
zyło  około  100 osób!! ! 
Nagranie wideo z tańców 
integracyjnych zostanie 
zamieszczone na stronie 
i n t e r n e t o w e j  U r z ę d u 

Miejskiego na zakończenie projektu.
Pani Zofia Widz – Baryła zaprasza na czwartkowe 

spotkania również średnie pokolenie janowskiej społeczno-
ści. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Janów 
Lubelski z zadania publicznego: Promocja zdrowia.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Lucyna Szabłowska

Wieczorki taneczne nad zalewem 
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Z uwagi, iż coraz częściej otrzymujemy pytania 
dotyczących Bezpłatnych Porad Prawnych informujemy, że 
na terenie Powiatu Janowskiego w 2019 r. kontynuowana 
jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyzna-
czonych punktach.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z 
późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana 
osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą 

uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępo-
waniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 
skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio 
przez Starostwo Powiatowe, od 1 stycznia 2019 r. znajduje 
się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. 
J. Zamoyskiego 59.

Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest w godz.:
Poniedziałek:             9.00 – 14.00
Wtorek:                      9.00 – 14.00

Czwartek:                   9.00 – 14.00
Piątek:                        9.00 – 14.00

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie 
nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach 
gmin:

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

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń 
dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru punktu pod 
numerem telefonu: 669 774 300

Powyżej podany numer telefonu dotyczy zgłoszeń we 
wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie 
Powiatu Janowskiego.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawo-
we może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z 
punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszka-
nia.

Źródło: www.powiatjanowski.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna !!!

Zdobądź środki na poprawę bezpieczeństwa pracy

Można zdobyć tysiące złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. W lipcu rusza konkurs dla 
pracodawców, organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W tej edycji konkursu wnioski można składać od 15 lipca do 16 sierpnia. Instytucja wybierze projekty, które zmniejszą 
zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na 
działania zmniejszające nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który ograniczy obciążenie 
układu mięśniowo-szkieletowego pracowników. Lista możliwości jest długa, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej 
zus.pl/prewencja.

Poziom dofinansowania zależy od wartości projektu i liczby zatrudnionych. Zakłady, które ubezpieczają do 9 osób, mogą 
uzyskać do 90 proc. szacowanej wartości projektu, nawet do 140 tys. zł. Im większy zakład pracy, tym wyższe może być 
dofinansowanie – najwięksi mogą się starać nawet o 0,5 mln zł. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę 
bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 50 mln zł. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego 
przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków. Złożone wnioski 
ZUS sprawdzi najpierw pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie dokumenty trafią do zewnętrznych 
ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, którzy odpowiadają za merytoryczną ocenę projektów.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów są na www.zus.pl. Dodatkowe pytania można kierować pod adres konkurs@zus.pl 
(do 11 sierpnia).

Małgorzata Korba - rzecznik ZUS
w województwie lubelskim

Dyżury Aptek w Janowie Lubelskim:  sierpień - wrzesień

29.07-4.08.2019
Apteka ZDROWIE, 
wł. Jolanta Tondel, 

ul. Rynek 2
15 872 21 47

05-11.08.2019
Apteka Janowska, 

wł. Katarzyna Sawicka, 
ul. Bialska 28

15 872 20 57

12-18.08.2019
Apteka, 

wł. Joanna  Startek,
ul. Jana Pawła II 5

15 872 24 99

19-25.08.2019  

Apteka, 
wł. Maria Frania, 

Teresa Popielec Sp. J.,
ul. Kilińskiego 3

15 872 19 87

26.08-01.09.2019

Apteka MEDIQ, 
wł. Maria Kałuża-Tyra 

Sp. z o.o.,
ul. Zamoyskiego 149

15 872 02 10



22.

Czerwiec - Lipiec  2019



Czerwiec - Lipiec  2019

23.



24.

Czerwiec - Lipiec  2019


