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Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu 
z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i 
poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne 
założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury 
Programu budowy 100 obwodnic 
na lata 2020-2030. W ramach 
rządowego programu powstanie 
100 obwodnic na sieci dróg 
krajowych o łącznej długości ok. 
8 2 0  k m .  B ę d ą  t o  t r a s y  o 
n a j w y ż s z y c h  p a r a m e t r a c h 
technicznych – czytamy na 
s t r o n i e  M i n i s t e r s t w a 
Infrastruktury.
Program budowy 100 obwodnic 
na lata 2020 – 2030 obejmuje 
również nasz Powiat Janowski, w 
tym gmina Janów Lubelski i 
Gmina Dzwola. Ogólnie na 
terenie województwa lubelskiego 
będzie to siedem obwodnic, które 
b ę d ą  „ p r z e b i e g a ć ”  p r z e z : 
D z w o l ę ,  G o r a j e c ,  J a n ó w 
Lube lsk i ,  Łęczną ,  Łuków, 
Szczebrzeszyn i Zamość. Aż pięć 
obwodnic powstanie wzdłuż 

drogi krajowej nr 74. Mowa Janowie Lubelskim, Dzwoli, 
Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu.

cd. na str. 11

Obwodnica Janowa Lubelskiego 
w ciągu drogi krajowej nr 74 

Na lutowej sesji Rady Miejskiej zdominował temat 
szkolnictwa. Radni przyjęli uchwałę o likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku Ordynackim, 
uchwałę dotyczącą utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Janowie Lubelskim oraz uchwałę 
w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych 
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie 
Lubelskim w Publiczne Przedszkole nr 4.  Likwidacja 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza 
w Łążku Ordynackim nastąpi z dniem 31 sierpnia 
2020 roku.

Panie Burmistrzu, jakie są powody tych zmian?
Oświata jest jednym z poważniejszych wyzwań w budżetach 
większości gmin. W naszej gminie budżet oświaty wynosi 
ponad 21 mln zł. Prognozowana subwencja oświatowa, którą 
dostaniemy z Ministerstwa Finansów to ok. 10,5 mln zł. Jak 
widać z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć około 11 mln zł,  
gdyż subwencja otrzymywana z budżetu państwa wystarcza 
jedynie na 72% kwoty potrzebnej na wynagrodzenia 
nauczyciel i .  Zmusza  to  gminę  do  racjonalnego 
wykorzystywania dysponowanych środków finansowych.

cd. na str. 4

Zmiany w sieci szkół i przedszkoli w gminie Janów 
Lubelski – wywiad z Czesławem Krzysztoniem 

Zastępcą Burmistrza Janowa Lubelskiego
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Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, 
Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Janów Lubelski na 
2020 rok.

W 2020 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na 
kwotę , a wydatki na . 71 295 450, 34 zł 75 957 010, 34 zł
Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski w roku 
bieżącym to suma rzędu .  W tym pomoc przeszło 13 mln zł
finansowa dla Powiatu Janowskiego - .936 562, 76 zł

Inwestycje Gminy Janów Lubelski

Termomodernizacja

W 2020 r. kontynuowana będzie realizacja dwóch inwes-
tycji z udziałem środków UE tj. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej oraz Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza Janowa Lubelskiego. Mówiąc o termomoderniz-
acji należy przypomnieć, że w ubiegłym roku zostały zakońc-
zone prace w 4 budynkach użyteczności publicznej tj. Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Publicznej Szkole Podstawowej w Łążku 
Ordynackim, Publicznej Szkole Podstawowej z Momotach 
Górnych, Publicznej Szkole Podstawowej w Białej. W tym 
roku prace będą kontynuowane w budynku byłego Gimnazjum 
oraz w Domu Nauczyciela, Publicznej Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Rewitalizacja

Prace związane z Rewitalizacją społeczno – gospodarczą 

dotyczą przebudowy budynku 
po byłym gimnazjum oraz 
przebudowy rynku i budowy 
nowego budynku dworca PKS. 
Ponadto Gmina pozyskała 
dofinansowanie (pochodzące 
ze śr. UE) na zadania dotyczące 
infrastruktury drogowej. Są to 
drogi gminne - przebudowa 
ciągu pieszo-rowerowego (ul. 
Prusa, Wałowa, Świerdzowa).

Uzbrojenie terenów inwes-
tycyjnych

Gmina pozyskała także 
środki  z  Funduszu Dróg 
Samorządowych na uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Borownicy – jest to drugi etap w 
zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej 
drogi ul. Inwestorskiej wraz z budową obustronnego włączenia 
do drogi krajowej. Kolejną inwestycją realizowaną ze środków 
FDS będzie przebudowa dróg gminnych ul. Fredry, ul. 
Lechnickiego, ul. Szymanowskiego, przebudowa ul. Bocznej - 
Okopowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej.

Inwestycje realizowane ze środków własnych

Dodatkowo realizowane będą wydatki inwestycyjne ze 

środków własnych m.in. na przebudowę dróg gminnych, 
opracowanie dokumentacji na drogę krajową (budowa ścieżki 
pieszo- rowerowej Janów Lubelski – Zofianka), modernizację 
obiektów Parku Rekreacji Zoom Natury, oświetlenie uliczne, 
budowę remizy w Ujściu, budowę i rozbudowę placów zabaw 
(szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony w tabeli na 
sąsiedniej stronie).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet na 2020 rok 

Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Henryk Jarosz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Monika Machulak - Skarbnik Gminy

Radni - od lewej: Andrzej Łukasik, Waldemar Kuśmierczyk

Radni - od lewej: Grzegorz Flis, Krzysztof Kurasiewicz, Łukasz Piecyk

Radni - od lewej: Robert Kamiński, Tomasz Kaproń Radni - od lewej: Andrzej Czaja, Grażyna Kuśmierczyk

Radni - od lewej: Anna Mazur, Bogdan Startek, Marian Grzegórski

Bożena Czajkowska - Sekretarz Radny Zenon Bielak

Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza, Anna Abram - Radca Prawny, 
Robert Kamiński - Radny
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Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok to 71 295 450, 34 zł

Podatki i opłaty – 12 873 730, 00 zł (podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z 
opłaty skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu; opłaty za odpady komunalne; wpływy z różnych opłat)
Dochody z majątku gminy – 1 335 452, 00 zł (wpływy za zarząd; 
wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i 
dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych)
Subwencje – 16 712 487, 00 zł (część oświatowa – 10 538 719, 00 
zł; część wyrównawcza i równoważąca – 6 173 688, 00 zł)
Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa - 
12 709 374, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek 
dochodowy od osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie – 18 385 422, 00 zł

Dotacje na zadania własne gminy – 2 556 889, 00 zł

Środki finansowane z Unii Europejskiej – 5 213 515, 78 zł

Pozostałe dochody – 565 091, 56 zł

Pozostałe dofinansowanie – 943 489, 00 zł 

Nazwa Plan roku 2020

Wydatki razem 12 266 504, 97 zł

Transport i łączność 2 766 337, 92 zł 

Przebudowa dróg gminnych ul. Fredry, ul. Lechnickiego , ul. 
Szymanowskiego 

814 601, 17 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica – 
etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu 
istniejącej drogi ul. Inwestorskiej wraz z budową obustronnego 
włączenia się do drogi krajowej nr 19/74 w km 382+150 cz. II

1 210 000, 00 zł

Modernizacja dróg gminnych – ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. 
Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo – 
rowerowych. Etap II – przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w 
ul. Prusa

92 350, 00 zł

Przebudowa dróg gminnych – ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. 
Świerkowa 

80 000, 00 zł

Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Kołłątaja, a ul. Ulanowską 40 000, 00 zł

Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Bialską, a ul. Krótką         40 000, 00 zł 

Przebudowa dróg gminnych na os. Rozwój – ul. Gen. Maczka, ul. 
Ojca Jana 

         5 000, 00 zł

Przebudowa drogi gminnej – ul. Kamienna    3 000, 00 zł

Przebudowa dróg gminnych – ul. Boczna - Okopowa       224 108, 31 zł

Przebudowa  drogi  gminnej  –  ul. Piaskowa       227 278, 44 zł

Dokumentacja projektowa drogi gminnej bocznej ul. Inwestorskiej 
w miejscowości Borownica 

15 000, 00 zł 

Zakup i montaż wiat przystankowych 10 000, 00 zł

Przebudowa mostu w Białej II 5 000, 00 zł 

Turystyka 50 000, 00zł 

Modernizacja obiektów Parku Rekreacji Zoom Natury 50 000, 00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 167 800, 00 zł

Scalenia ul. Sienkiewicza, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. 
Modrzewiowa, os. Wschód, os. Przyborowie, Zaolszynie 

102 800, 00 zł 

Odszkodowania, regulacja gruntów 65 000,  00  zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    119 507, 68 zł

Budowa remizy OPS w miejscowości  Ujście       119 507, 68 zł 

Oświata i wychowanie 5 000, 00 zł

PT wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły 
podstawowej w Łążku Ordynackim 

5 000, 00 zł 

Ochrona zdrowia 50 000, 00 zł 

Plac zabaw 50 000, 00 zł 

Nazwa Plan roku 2020

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 982 013, 84 zł

Budowa oświetlenia w Białej Drugiej (1 lampa) 7 000, 00 zł 

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

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

30 000, 00 zł 

Projekt oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej/Fundusz 
sołecki Ruda/

19 493, 88 zł 

Przygotowanie dokumentacji i wykonanie projektu oświetlenia na 
odcinku Zagóra – Nowa Wieś/Fundusz Sołecki Łążek Ordynacki/

   6 300, 00 zł 

Projekt i montaż lamp oświetleniowych ul. Okopowa i ul. Podlipie 10 000, 00 zł 

Budowa oświetlenia w Łążku Przymiarki 56 000, 00 zł 

Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej w gminie 
Janów Lubelski 

300 000, 00 zł  

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego 419 219, 96 zł 

Wykonanie wiaty zadaszeniowej przy parkingu obok cmentarza/ 
fundusz sołecki Momoty Górne 

10 000, 00 zł 

Uzupełnienie placu zabaw na Osiedlu Wschód oraz nasadzenie 
kwiatowe/Budżet Obywatelski/

44 000, 00 zł  

Przygotowanie planu zagospodarowania janowskich źródlisk 30 000, 00 zł  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 627, 31 zł 

Wyłożenie kostką brukową placu wokół świetlicy 
wiejskiej/fundusz sołecki Momoty Dolne 

15 627, 31 zł  

Ocieplenie dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Łążek Ordynacki 

10 000, 00 zł 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8 100 218, 22 zł

Transport i łączność 252 708, 20 zł 

Modernizacja dróg gminnych – ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. 
Świerdzowa polegająca na przebudowie ciągów pieszo – 
rowerowych. Etap I – przebudowa ciągu pieszo – rowerowych ul. 
Wałowej 

252 708,  20  zł 

Turystyka 442 800, 00 zł 

Zoom Natury i Kultury 442 800, 00 zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 404 710, 02 zł 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 
Janów Lubelski 

2 510 909, 61 zł  

Rewitalizacja społeczno – gospodarcza 4 893 800, 41 zł  

Pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego na realizację zadań         936 562, 76 zł 

Hala  sportowa  przy  Zespole  Szkół  im.W incentego W itosa 500  000,  00  zł 

Przebudowa chodników wraz z zatoką postojową przy ul. Bialskej 436 562,  76 zł

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet na 2020 rok

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski – 2020 roku 
(stan na 31 grudnia 2019 r.)

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020  to  75 957 010, 34 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 14 614 930, 65 zł (w tym: wydatki na 
realizację inwestycji  8 386 723, 86 zł; gospodarka odpadami – 3 323 000, 00 zł, oczyszczanie miasta i 
wsi – 737 300, 00 zł, utrzymanie zieleni – 280 000, 00 zł, oświetlenie w gminie – 829 500, 00 zł, 
pozostałe wydatki – 1 058 406, 79 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  630 104, 68 zł

Wydatki na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 3 059 800, 00 zł

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

Wydatki na drogi – 4 026 396, 99 zł

Wydatki związane z obsługą długu –  1 159 215, 65 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opiekę wychowawczą – 20 509 730, 00 zł

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania 
przestrzennego – 640 135, 00 zł

Administracja publiczna – 6 541 066, 05 zł

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 428 627, 31zł

Wydatki na pomoc społeczną – 9 717 062, 01 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program 500+ – 13 175 200, 00 zł

Pozostałe wydatki – 134 741, 00 zł
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Informujemy Państwa, że każda osoba, która 
będzie chciała zamieścić materiał fotograficzny 
na stronie , Facabooku www.janowlubelski.pl
Janów Lubelski oraz na łamach Gazety 
Janowskiej zobowiązana jest przesłać wypeł-
nione „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 
praw autorskiej materiału przeładowanego do publikacji” oraz 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku”.

Oświadczenia są dostępne do pobrania na stronie www.j-
anowlubelski.pl w zakładce RODO WIZERUNEK

Bez wymaganych oświadczeń informacje nie będą 
publikowane. Podpisane oświadczenia zeskanowane wraz z 
nadesłanym materiałem proszę przesłać na adres meilowy 
gazetajanowska@janowlubelski.pl lub dostarczyć osobiście 
wraz z materiałem do publikacji Urząd Miejski w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój 13 (parter).

Oświadczenia obowiązują z dniem 29 stycznia 2020 roku.

Informacja dotycząca zamieszczenia 
i publikacji zdjęć na stronie Janowa 

Lubelskiego, Gazety Janowskiej i 
Facebooku Gminy Janów Lubelski

Informacje dotyczące zasad rekrutacji dzieci do 
publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021oraz 
zasad rekrutacji dzieci do pierwszej klasy szkoły podstaw-
owej w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są na stronie 
www.janowlubelski.pl

Na stronie do pobrania deklaracja kontynuowania 
edukacji przedszkolnej, wzory oświadczeń, klauzula 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych 
przedszkoli/oddziałów 

przedszkolnych, pierwszej klasy 
szkoły podstawowej

Co jest powodem likwidacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łążku Ordynackim?
Obecnie koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w Łążku to 
36 000 zł. Koszt przypadający na ucznia w szkole w Janowie 
to niespełna 9 000 zł. Szkoła w Łążku ucząc 12 uczniów 
zatrudnia 10 nauczycieli, w tym 3 na pełny etat. Chciałbym 
zaznaczyć, że z problemem funkcjonowania małych szkół 
wiejskich borykają się gminy w całej Polsce, ale jak do tej pory 
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma pomysłu na 
finansowanie takich szkół.
Czy to jedyny powód likwidacji tej szkoły?
Drugim problemem jest demografia. Do szkoły w Łążku 
Ordynackim obecnie uczęszcza 12 uczniów. Do klasy I – 2 
uczniów, do klasy II - 0, do klasy III - 0, do klasy IV - 1, do 
klasy V - 4, do klasy VI - 5, do klasy VII – 0 i do klasy VIII - 0. 
Oddział przedszkolny liczy zaś 4 dzieci. Do szkoły 
podstawowej w Janowie Lubelskim dojeżdża 18 uczniów, zaś 
do szkoły w Domostawie 12 uczniów. Trzeba jeszcze 
wspomnieć o 15 uczniach nauczania domowego, którzy 
mieszkają poza granicami kraju, a należą do obwodu szkoły w 
Łążku. Analiza demograficzna na następne lata też nie napawa 
optymizmem.
Biorąc to wszystko pod uwagę podjęliśmy decyzję o przys-
tąpieniu do likwidacji szkoły. Pierwszym krokiem było 
podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Miejską, następnie o 

tym zamiarze zostali powiadomieni rodzice uczniów. Zgodnie 
z procedurą wystąpiliśmy o wydanie opinii do Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły,  a także do 
Lubelskiego  Kuratorium Oświaty.  Opinie  Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców były negatywne. Kuratorium 
Oświaty, którego opinia jest wiążąca, wydało opinię 
pozytywną. Mając wszystkie wymagane dokumenty Rada 
Miejska na ostatniej sesji podjęła uchwałę o likwidacji szkoły 
w Łążku Ordynackim.
Gdzie będą się uczyć dzieci z Łążka?
Od 1 września 2020 r. uczniowie będą mogli kontynuować 
naukę w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim. 
Przedszkolaki będą mogły uczęszczać do Publicznego 
Samorządowego Przedszkola nr 1 w Janowie Lubelskim bądź 
do nowo tworzonego przedszkola w budynku byłego 
Gimnazjum. Gmina zapewni uczniom i przedszkolakom 
bezpłatny dowóz do szkoły i przedszkola oraz opiekę podczas 
dowozu. Dowóz zorganizujemy tak, by uczniowie mogli 
korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć na hali gimnastycznej 
czy basenie. Dzieci będą mogły też korzystać z zajęć na 
świetlicy, której praca będzie dostosowana do godzin dowozu.
Co stanie się z budynkiem szkoły w Łązku?
W tym momencie za wcześnie jest mówić o tym jak będzie 
zagospodarowany budynek szkoły w Łążku. Na pewno będzie 

służył użyteczności publicznej, 
będziemy chcieli, by plac 
zabaw,  siłownia,  boisko 
sportowe czy świetlica były 
dostępne dla mieszkańców.
Panie Burmistrzu, jakie 
zmiany czekają nas natom-
iast w Janowie?
Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
miała w programie jeszcze 
dwie uchwały oświatowe. 
Jedna mówiła o utworzeniu 
Publicznego Przedszkola nr 4, 
a druga dotyczyła utworzenia 
Z e s p o ł u  S z k o l n o -
Przedszkolnego.
Niepubliczne Przedszkole przy 
ul.  Świerdzowej musi być 

zamknięte ze względu na zły stan techniczny budynku. Mając 
możliwość uzyskania dofinansowania na przebudowę części 
budynku gimnazjum pod potrzeby przedszkola podjęliśmy 
decyzję o złożeniu  stosownego wniosku w ramach projektu 
pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa 
Lubelskiego”. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego i obecnie trwa remont budynku. Zakres 
prac jest tak zaprojektowany, by w przyszłości (jeśli będzie 
taka potrzeba) można było utworzyć tam szkołę.
Chciałbym trochę cofnąć się w czasie i przypomnieć dylematy 
związane z likwidacją Gimnazjum im. Jana Pawła II. Został 
powołany zespół w skład, którego wchodzili dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele Rad Pedagogicznych,  Rad Rodziców, 
wszystkich związków zawodowych oraz zainteresowani 
Radni Rady Miejskiej. Długo zastanawialiśmy się jakie 
rozwiązanie przyjąć. Na koniec jednogłośnie podjęliśmy 
decyzję, że najlepiej będzie utworzyć jedną szkołę 
podstawową. W późniejszym czasie, jeszcze kilkukrotnie 
zostały ponawiane konsultacje, które potwierdziły 
wcześniejszą decyzję.
Zatem w budynku byłego Gimnazjum, powstanie?
Na dzień dzisiejszy, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, 
dyrekcjami przedszkoli została podjęta decyzja, iż w budynku 
byłego gimnazjum umieszczone będzie przedszkole oraz 
klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej. Przemawia za 
tym powstanie bezpiecznego parkingu, placu zabaw i 
przeświadczenie, że małe dzieci w tym obiekcie będą 
bezpieczne. Zdecydowano również, że dzieci sześcioletnie 
(zerówki) zostaną w przedszkolach. Nabór dzieci do 
przedszkoli będzie wyglądał w ten sposób, iż dzieci trzyletnie 
będą przyjmowane do nowo utworzonego Przedszkola nr 4. 
Do tego przedszkola, bez naboru przeniesione będą też dzieci z 
Niepublicznego Przedszkola przy ul. Świerdzowej 
zamieszkujące na terenie gminy Janów Lubelski.
Chciałbym zaznaczyć, że uchwała o utworzeniu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego spowodowana była względami 
ekonomicznymi. Przy tak dużym dofinansowaniu oświaty z 
budżetu własnego gminy Radni Rady Miejskiej, ale również 
mieszkańcy zobowiązują nas do szukania oszczędności w 
oświacie. Po analizie uważamy, że jedna dyrekcja, jedna 
administracja będzie rozwiązaniem korzystniejszym i 
tańszym.
Dziękuję za rozmowę.

cd. ze str. 1

Zmiany w sieci szkół i przedszkoli w gminie Janów Lubelski – 
wywiad z Czesławem Krzysztoniem Zastępcą Burmistrza Janowa Lubelskiego

PGE Obrót uruchomiła mobilny punkt obsługi, w 
którym można zrealizować wszelkie kwestie związane z 
energią elektryczną i gazem.

Od 19.02.2020 r.  Janów Lubelski będzie stałym 
punktem harmonogramu mobilnego Biura Obsługi 
Klienta. Pracownicy  PGE Obrót będą do Państwa 
dyspozycji w każdą środę w godzinach 10.00-14.00, przy 
ul. Zamoyskiego 96.

Mobilne Biuro Obsługi Klienta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie LubelskimBudynek po byłym gimnazjum
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Informacja dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski 
w sprawie odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Informacja o zmianie zasad ubiegania się o przyznanie 
Patronatu Burmistrza Janowa Lubelskiego 

oraz dofinansowanie wydarzeń objętych Patronatem
Informujemy, że z dniem 20 grudnia 2019 r. zmieniły się zasady ubiegania się o przyznanie Patronatu 

Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz dofinansowanie wydarzeń objętych Patronatem.
Aby ubiegać się o przyznanie Patronatu i dofinansowanie, należy złożyć stosowany wniosek co 

najmniej 14 dni przed planowanym wydarzeniem, imprezą, zawodami itp.
Regulamin oraz formularze wniosku i sprawozdania dostępne są poniżej lub na stronie 

www.janowlubelski.pl w zakładce Patronat Burmistrza (na lewym pasku).
Inna forma (pismo, rozmowa) ubiegania się o przyznanie Patronatu Burmistrza Janowa Lubelskiego 

nie będzie uwzględniana.
Do kontaktu w tej sprawie jest Pani Katarzyna Dzadz, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju, tel. 15/ 

87 24 313, e-mail: promocja@janowlubelski.pl

Fotopułapki. Informacja 
o monitoringu punktów 

odbioru odpadów

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Janowie 
Lubelskim zgłaszane są problemy związane z podrzucaniem 
odpadów do punktów ich gromadzenia w zabudowie 
wielorodzinnej.

W związku z tym, aby wyeliminować takie sytuacje na 
terenie miasta w różnych punktach instalowane są urządz-
enia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej 
rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami, które 
umożliwią wychwycenie niewłaściwych zachowań.

Informacja o wykorzystywaniu fotopułapek znajduje się 
w miejscu jej zainstalowania. Oznakowanie w terenie zawiera 
stosowny piktogram wraz z informacją o administratorze 
systemu.

Szanowni Mieszkańcy!
Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, organizacja i zarządzanie systemem gospod-
arowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminie.  
Aktualnie w ramach tych  zadań  prowadzenie selekt-
ywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje jest 
obowiązkowe.

W związku z nowym  rozstrzygniętym przetargiem na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
istotnie wzrósł koszt  tej usługi na terenie naszej gminy. W 
pierwszym przetargu najtańsza oferta była droższa od 
dotychczas obowiązującej o 1,7 mln zł, co skutkowałoby 
podwyższeniem opłat o 11 zł dla mieszkańca. Gmina ten 
przetarg unieważniła. W drugim przetargu uzyskaliśmy cenę 
niższą, ale pomimo tego cena na jednego mieszkańca  
wzrosła o 7 zł miesięcznie. Wzrost cen za odpady obserwuje-
my w całym kraju, gdyż jest to problem  ogólnopolski.

Należy podkreślić, iż średnio  mieszkaniec naszej 
gminy  produkuje ok. 300 kg odpadów  rocznie.  Jest to 
dużo więcej niż  w gminach sąsiednich z terenów wiejsk-
ich, gdzie średnia wynosi ok. 100 kg na osobę, ale podobnie 
jak w gminach miejsko-wiejskich, czy miejskich naszego 
województwa. Jednak taka  ilość odpadów generuje wyższe 
koszty, co przedkłada się  na zwiększone  opłaty  ponoszone 
przez mieszkańców.

W celu wykonania zadań ustawowych związanych z 
gospodarką odpadami komunalnymi, Gmina  jest zobowi-
ązana pobrać opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, by 
wystarczyły one na pokrycie całkowitych kosztów  realizacji 
tego zadania.   Dlatego z dniem 1 lutego 2020 r. zmieniła 
się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w celu sfinansowania systemu.  Opłata dla 
mieszkańców z terenu miejskiego wynosić będzie 25 zł od 
osoby, zaś  z terenu wiejskiego opłata będzie wynosiła 
21,50 zł. W miesiącu styczniu zapłacimy  po starych 

stawkach. Zmiana wysokości opłaty nie powoduje 
konieczności złożenia nowej deklaracji.

Dlaczego stawki  za odpady wzrosły? Zmiana stawki 
wynika głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie  i 
odbiór odpadów. Ma to związek przede wszystkim ze 
zwiększeniem stawki opłaty za korzystanie ze środowiska 
ustalonej przez Radę Ministrów (ze 170 zł od tony do 270 zł 
od tony), wzrostem kosztów pracy, energii,  i innych usług. 
Ponadto pojawiła się inne koszty m. in. konieczność 
montowania  kamer i całodobowego monitoringu terenów 
składowania odpadów, wzrosły też koszty  zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i ubezpieczenia. Równocześnie 
znacznie wzrosły  ceny  za niesegregowane odpady 
komunalne dostarczane do instalacji komunalnej z kwoty  
319 zł  za tonę  w roku 2018 do 540 zł w roku 2020.

Kolejnym ważnym  czynnikiem wpływającym na  
wzrost  opłaty na jednego mieszkańca jest rzeczywista liczba 
mieszkańców zgłoszonych do systemu. Co roku ubywa nam 
mieszkańców w systemie, a ilości odpadów nie ulegają 
zmniejszeniu.  Dlatego rozpoczęliśmy kontrole w terenie w 
zakresie  liczby osób zamieszkujących  nieruchomości.  
Planujemy również uruchomienie  specjalnego programu , 
który porównuje informacje z różnych baz z danymi z 
informacjami o zameldowaniu. Dzięki temu wychwytywane 
będą  osoby, które powinny płacić za śmieci, ale tego nie 
robią.

Kontrolujemy  również jakość  segregacji  odpadów 
przez naszych mieszkańców.  Kontrolę prawidłowości 
segregacji prowadzą zarówno pracownicy firmy odbierają-
cej odpady komunalne, jak również pracownicy Urzędu 
Miejskiego  w Janowie Lubelskim. Dlatego prosimy 
Państwa o wyrozumiałość, jeżeli będziemy zapraszać  
Państwa do Urzędu w celu weryfikacji  danych zawartych w 
deklaracji oraz prawidłowości segregacji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na 

właściciela nieruchomości  może być nałożona kara w 
wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara 
zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

Nieustannie prowadzimy również kontrole  przedsięb-
iorców  w celu sprawdzenia czy posiadają zawarte umowy 
na odbiór odpadów komunalnych oraz rozpoczęliśmy 
monitoring śmietnisk miejskich, w celu wyeliminowania 
negatywnego  zjawiska jakim jest podrzucanie odpadów.

Przypominamy, iż zmiany deklaracji należy dokony-
wać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby 
osób zamieszkałych nieruchomość tj.: narodziny 
dziecka, przeprowadzki, zgonu, wynajmu mieszkania.

Zwracamy uwagę, iż Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  ( PSZOK) mieszczący się w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza nr 46/48 służy,  bezpłatnie tylko dla mieszkańców. 
Pozostałe podmioty powinny mieć pozawierane umowy na 
odbiór odpadów segregowanych z firmami świadczącymi 
tego typu usługi. Odpady przyjmowane są zgodnie z 
obowiązującym regulaminem.

Informujemy, że  od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienił się 
numer rachunku bankowego, na który należy dokony-
wać  tylko opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Nowy umer rachunku bankowego:
56 9410 0000 2001 1019 9010 0025

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 53 A, 23-300 Janów Lubelski

Wspólnym naszym celem jest prawidłowa segregacja 
odpadów komunalnych oraz uszczelnienie systemu w 
celu zmniejszenia ilości odpadów, bo to nam pozwoli  
zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu, a tym 
samym nie zwiększać opłat od  mieszkańców. 

Na te ren ie  Powia tu  Janowskiego  w 2020 r. 
kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna.

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.

Źródło: 
www.powiatjanowski.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna !!!

W 2018 roku, we wrześniu ruszył nabór wniosków o 
dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację domów 
jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz 
kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowolta-
iczne – w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, który 
obejmie też nowe domy. W związku z zaistniałą sytuacją, w 
Starostwie Powiatowym zostało otwarte biuro. Informacje na 
temat programu udziela Daniel Rawski – ekspert 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Lublinie dla Powiatu Janowskiego. 
Biuro mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59, na II piętrze, pokój 222. 
Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 
13.30.

Przypomnijmy, że o dotacje, czy o niskoprocentowe 
pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, 
wymianę pieca oraz kolektory słoneczne i przydomowe 
mikroinstalacje fotowoltaiczne można ubiegać się do 2027 
roku.

Dorota Kozdra

Program „Czyste powietrze”. 
W Starostwie Powiatowym funkcjonuje biuro 

dla mieszkańców Powiatu Janowskiego
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Po raz kolejny mieszkańcy terenów wiejskich przeznaczają środki z Funduszu Sołeckiego na realizację zadań w swoich miejscowościach. 

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Sołtysi, od lewej: Zbigniew Kużnicki, Jan Jarmuziewicz, Józef Łukasik, Bożena Kiszka, Antoni Matysek, Antonina Szczepanik, Stanisław Mucha, Dariusz Wołoszyn, 
Stanisław Skubik, Jerzy Małek
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Pierwszy etap rewitalizacji Janowa Lubelskiego związany 
z przebudową Rynku i budową nowego budynku dworca PKS 
rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku. Budynek dworca został 
ogrodzony i rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe płyty 
dworca wraz z zadaszeniem i budynkiem gastronomicznym. 
Według założenia prace budowlane w 2019 roku zostały 
wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finans-
owym wykonawcy, a mamy na myśli prace rozbiórkowe i 
przygotowanie terenu do dalszych robót budowlanych. Firma 
FLISBUD w 2019 roku miała wykonać tylko część robót 
rozbiórkowych tj. 2 % założonego planu.

W roku bieżącym prace są kontynuowane i planowane jest 
wykonanie następujących zadań: budowy budynku dworca 
wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarny-
mi oraz elektrycznymi. Kolejnym zadaniem planowanym w 
tym roku będzie wykonanie peronów dla autobusów i busów. 
Planowane są również zadania związane z przebudową 
infrastruktury technicznej. W tym roku będą to częściowe 
prace, podobnie z robotami drogowymi (wjazdy i wyjazdy) 
oraz robotami drogowymi w pasie drogi krajowej nr 74. 
Kolejnym zadaniem będzie także przebudowa istniejącej 
fontanny, która znajduję się po prawej stronie Rynku.

Przypomnijmy, że nowy budynek dworca będzie obiektem 
o nowoczesnej bryle z przeszkleniami. We wnętrzu znajdować 
się będzie min. poczekalnia, kawiarnia, toalety. Ponadto 
Rynek zyska nową nawierzchnię z fontanną posadzkową, 
ławki. Zostaną nasadzone kwiaty i drzewa.

Prezentowane zdjęcia przedstawiają płytę dworca 
przed remontem oraz  aktualny stan prac związanych z 
budową nowego budynku PKS (zdjęcia zostały wykonane 

18 lutego br).
 Ostatnie fotografie to wizualizacja Rynku i dworca PKS.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Trwają prace związane z przebudową Rynku 
i budową nowego budynku dworca PKS

W zeszłym roku obserwowaliśmy prace związane z 
termomodernizacją budynku gimnazjum. Budynek zyskał 
nowy wizerunek. W tym roku prace są kontynuowane, a 
równocześnie rozpoczęły się prace związane w ramach 
kolejnego projektu, jakim jest „Rewitalizacja społeczno – 
gospodarcza gminy Janów Lubelski”. Mowa o przebudowie i 
rozbudowie budynku gimnazjum przy ul. Ogrodowej na 
potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.  Prace termom-
odernizacyjne i rewitalizacyjne wykonuje firma PABAX z 
Jastkowic.

Na parterze budynku zostanie umiejscowiona szkoła 
podstawowa, natomiast na pierwszym piętrze będzie również 
mieścić się przedszkole przeniesione z ulicy Świerdzowej. 
Przy budynku powstanie także nowy plac zabaw. Nowym 
elementem wchodzącym w zakres zadania będzie budowa 
windy, czy poprawa układu komunikacyjnego.

Przedszkole

Obecny stan prac prowadzonych na I piętrze związany jest 
z przebudową wewnętrznego układu funkcjonalnego, czyli sal 
zajęciowych z przylegającymi łazienkami na potrzeby 
nowego przedszkola. Ponadto zostaną przebudowane 

pomieszczenia gospodarcze wraz z rozdzielnią posiłków do 
obsługi sal przedszkolnych oraz pomieszczenia pomocnicze 
na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć. Na parterze 
powstanie także zaplecze socjalno – sanitarne dla pracownik-
ów oraz pomieszczenia administracyjne. Piwnica zostanie 
przebudowana na zespół szatniowy. W piwnicy będzie też 
umieszczona nowa kotłownia gazowa do podgrzewania 
ciepłej wody, która będzie synchronizowania z instalacją 
solarną.

Ponadto w budynku zostanie wybudowana klatka 
schodowa z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie 
kondygnacje, przebudowany układ komunikacyjny, który 
dostosowany zostanie do wymagań p.poż. Przebudowana 
zostanie wewnętrzna instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, 
hydrantowa, wentylacji, elektryczna. Zamontowane zostanie  
LED – owe oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne. 
Przypomnijmy,  że instalacja c.o. zostanie wykonana w 
ramach projektu termomodernizacji.  Zostanie także wykon-
ana elewacja w zakresie klatki schodowej z windą (pozostała 
elewacja została wykonana w ramach projektu termomod-
ernizacji), montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, rolet 

p.poż. W ramach prac zaplanowano budowę układu komun-
ikacyjnego oraz wykonanie dwóch wjazdów publicznych 
(wjazd/wyjazd) z drogi gminnej ul. Ogrodowej, jak również 
budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury.

Szkoła podstawowa

Na parterze budynku gimnazjum zostanie umiejscowiona 
szkoła podstawowa. W obecnym czasie trwa przebudowa 
łazienek oraz zostanie wykonana instalacja sanitarna (wod-
kan., hydrantowa, wentylacyjna), instalacja elektryczna i 
oświetlenia (część źródeł światła została zamontowana w 
ramach projektu termomodernizacji). Zostanie wykonany 
montaż i wymiana stolarki drzwiowej, remont korytarza, jak 
również malowanie sal lekcyjnych.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to koniec 
lipca 2020 roku.

Przedstawione zdjęcia obrazują obecny stan prac. 
Fotografie zostały wykonane 27 i 28 stycznia br.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Termomodernizacja i rewitalizacja. Przebudowa i rozbudowa 
budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej

Przed rozpoczęciem prac W trakcie prac W trakcie prac
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Dnia 8 stycznia br. Janów Lubelski był gospodarzem 
spotkania Związku Gmin Lubelszczyzny.

W spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z trzech 
Powiatów: janowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego. W 
czterogodzinnym spotkaniu poruszono bardzo ważne kwestie, z 
którymi w ostatnim czasie borykają się wszystkie samorządy. 
Po pierwsze rozmawiano o pogarszającej się sytuacji finans-
owej samorządów, która związana jest z oświatą. Problem w 
oświacie występuje zarówno w samorządach, jak również w 
organach szkół.

Poruszono także kwestię rosnących kosztów zbiórki i 
zagospodarowania odpadów komunalnych, a co się z tym wiąże 
z wysokością opłat dla mieszkańców.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Krzysztofa Kołtysia 
– Burmistrza Janowa Lubelskiego, który pełni funkcję 
Przewodniczącego Związku Gmin Lubelszczyzny.

W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrzowie i 
Wójtowie z naszego Powiatu: Henryk Michałek – Wójt Gminy 
Batorz, Marcin Sulowski – Wójt Gminy Chrzanów, Wiesław 
Dyjach – Wójt Gminy Dzwola, Józef Zbytniewski – Wójt 
Gminy Godziszów, Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janów Lubelski gospodarzem spotkania Związku Gmin Lubelszczyzny

Od stycznia br. w Janowie Lubelskim funkcjonuje 
Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie. Siedziba Biura mieści się 
w Starostwie Powiatowym przy ulicy Zamoyskiego 59, piętro 
II. Stosowane porozumienie w tej kwestii Marszałek 

Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał na 
początku stycznia br. ze starostami i wicestarostami dziesięciu 
powiatów województwa lubelskiego (biłgorajskiego, hrub-
ieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, 

lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, świdnickiego i 
włodawskiego). Z ramienia Janowskiego Starostwa porozumi-
enie podpisał Artur Pizoń – Starosta Janowski. Biuro prowad-
zone jest przez Tomasza Krzysztonia.

Celem Powiatowych Biur Biznes Lubelskie, czyli wspóln-
ego projektu Marszałka Województwa Lubelskiego i Starostów  
jest wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora 
MŚP (mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw). Zakres 
działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy 
realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą 
inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębi-
orczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego. Biura mają udzielać przedsiębiorcom informacji, 
w tym o możliwości promocji działalności gospodarczej i 
uzyskania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz 
zwiększania eksportu.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

w Lublinie

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie w Janowskim Starostwie

Gdy rozpoczynała pracę w Urzędzie  Miejskim, Janów 
Lubelski inaczej wyglądał. Nie tylko budynki, uliczki, również 
zmieniły się miejsca. Z pewnością połączenie wizerunku 
naszego miasta sprzed 20 lat, a obecnie to nie tylko upływ 
czasu, ale również spotkani ludzie na drodze zawodowej Pani 
Jolanty Zezulińskiej, która 23 stycznia br., oficjalnie przeszła na 
emeryturę. W Urzędzie Miejskim przepracowała 20 lat, 
początkowo na stanowisku Kierownika Referatu Architektury i 
Planowania, a następnie jako Kierownik Referatu Architektury i 
Nieruchomości. Jako Architekt Miejski czuwała  i koordy-
nowała prace dotyczące Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego, jak również rewitalizacji naszego miasta m.in. 
jest to: Rynek Starego Miasta, Park Miejski, Park Rekreacji 
ZOOM NATURY, jak również te inwestycje, które związane 
były z przebudową Janowskiego Ośrodka Kultury, Urzędu 
Miejskiego i te obecnie rozpoczęte, a które będą kontynuowane 
w najbliższym czasie, jak: Park Misztalec, czy przebudowa 
dworca PKS. Rezultaty tych prac będziemy mieli możliwość 
zobaczyć w latach 2020/2021.

Dwadzieścia lat to także czas bogaty we współpracę z 
ludźmi, których w tym okresie Pani Jolanta Zezulińska miała 
możliwość spotkać. Podczas spotkania wspomniała również o 
Śp. Janie Machulaku, a także o tych, którzy jako pracownicy 
urzędu są obecnie już na emeryturze.

Podczas pożegnania nie mogło zabraknąć życzeń bogatych 
i pięknych jak, wiązanka kwiatów, którą wręczył Pani Joli 
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś i złożonych 
przez Bożenę Czajkowską – Sekretarz Gminy. W każdym z 
wypowiedzianych słów jest inny kolor życia, tych przebytych 
dróg, dróżek i ścieżek. Każda z nich zapisała w życiu Pani 
Jolanty Zezulińskiej piękne wspomnienia. To właśnie one będą 
tworzyć kolejne dni i rzeczywistość.

„Niech dzisiejszy dzień będzie dla Ciebie miłym wspo-
mnieniem zapisanym złotymi czcionkami w Księdze Życia. 
Twoja osoba będzie u nas zawsze mile widzianym gościem. Z 
pewnością taka okazja nadarzy się jeszcze nie raz, aby się 
spotkać, porozmawiać..” – podkreśliła Sekretarz Gminy.

„Dziękujemy Pani za te wszystkie lata, za trud włożony w 
wykonywaną pracę, którego efektem jest nasze piękne miasto i 
niepowtarzalny urok. Swoją kreatywnością inspirowała nas 
Pani do wielu działań i przedsięwzięć.” – zwrócił się Burmistrz 
Janowa Lubelskiego do odchodzącej na emeryturę Jolanty 
Zezulińskiej.

Obecnie Referat Architektury i Nieruchomości pod 

kierunkiem Pani Joli tworzył: Waldemar Futa - Gł. specjalista 
ds. architektury i planowania przestrzennego, Krzysztof Zbiżek 
- Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego, 
Andrzej Molicki - Gł. specjalista ds. gospodarki nieruchom-
ościami, Marcin Paleń - Referent ds. nieruchomości, Michał 
Nizioł - Referent ds. architektury i planowania przestrzennego.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Z okazji przejścia na emeryturę Jolancie Zezulińskiej… najserdeczniejsze życzenia

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Jolanta Zezulińska
Od lewej: Monika Machulak, Czasław Krzysztoń, 

Bożena Czajkowska

Od lewej: Michał Nizioł, Krzysztof Zbiżek, Waldemar Futa, Jolanta Zezulińska, Andrzej Molicki, Marcin Paleń
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 „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż 
wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – te optymis-
tyczne słowa Jana Pawła II są dla nas zaproszeniem, a jednocz-
eśnie drogowskazem na drodze naszego życia. Przecież jak 
mówił Papież: „Każdy z nas znajduje 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 może zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i 
wartości, które trzeba utrzymać i obronić... dla siebie i dla 
innych”.

Ile radości towarzyszyło tym, którzy byli świadkami 

wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Ten dzień zapisał się złotą 
czcionką na kartach historii naszego kraju, jak również 
pierwsza i ostatnia Jego pielgrzymka do Ojczyzny… do Polski.  
Każdego roku, dnia 2 kwietnia (w rocznicę śmierci Jana Pawła 
II) o godzinie 21.37, „swoją barkę pozostawimy na brzegu…”

Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 
130 krajów. Ponadto odbył 145 podróży po Włoszech. Jako 
Papież dziewięciokrotnie odwiedził Polskę. Ostatni raz w 2002 
roku.

Rok 2020... to rok Jana Pawła II. Dnia 18 maja 2020 roku 
będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły. Jak głosi 
uchwała przyjęta przez Sejm w czerwcu 2019 roku: „Święty 

Jan Paweł II był człowiekiem 
pokoju i nadziei. Z niespot-
ykaną pogodą i miłością, ale i 
niezwykłą siłą i pewnością 
wskazywał całemu światu, 
każdej wspólnocie, wszystkim 
ludziom, każdemu człowie-
kowi, jak życie czynić bardziej 
l u d z k i m .  W s p o m i n a m y 
wspaniałe  chwile ,  jakie 
przeżywaliśmy w czasie 
niezapomnianych pielgrzymek 
Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Polski, z którą, jak powtarzał 
Papież: nigdy nie mogło rozstać 
się  moje  serce.  Było  to 
wyrazem ogromnej miłości, 

jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas”.
Jeszcze pamiętamy słowa Św. Jana Pawła II: „O jakże 

bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam 
polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem 
silna. Ażeby przezwyciężyła wszystko, co ją osłabia i rozbija – 
wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem 
życia i miłości…”.

Przywołując dziś Jego osobę, wspominamy jego obecność  
zapisaną, czy też zachowaną również poprzez Jego słowa, jakże 
w dalszym ciągu aktualne. Jak podkreślał Św. Jan Paweł II: 
„Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest 
twoje”.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum

"Każdy z nas jest ziarenkiem piasku na wielkiej pustyni życia..."
Rok 2020 - Rokiem Jana Pawła II 

Historia	to	świadek	dziejów,
źródło	prawdy,	życia,

pamięci,	mistrzyni	życia,
piastunka	przeszłości

i			zwiastunka	przyszłości
																																																										 Tytus Liwiusz

Szanowni	Państwo!

Drodzy	Mieszkańcy	Gminy	Janów	Lubelski!

W	 	2020	roku	świętujemy	wyjątkowy	Jubileusz	 	380	-lecia	nadania	praw	miejskich	 	dla	
Janowa	Lubelskiego.

Przywilej	lokacyjny	został	wystawiony	przez	kancelarię	króla	Władysława	IV	w	Warszawie,	dnia	
21	 lipca	 1640	 roku.	 Dokumentem	 lokacyjnym	 król	 zezwolił	 Katarzynie	 z	 Ostroga	 –	 „Jaśnie	
Wielmożnego	 niegdyś	 Tomasza	 na	 Zamościu	 Zamoyskiego	 Kanclerza	 Wielkiego	 Koronnego	
Małżonki	 pozostałej	 wdowy,	 czyniąc	 zadość	 jej	 prośbom,	 na	 założenie	 miasteczka	 Biała	
w	województwie	lubelskim.”	Powodem	utworzenia	miasta	było	dążenie	do	stworzenia	centrum	dla	
okolicznych	dóbr	Ordynacji	Zamojskiej,	a	także	rozwój	gospodarki	folwarczno-gospodarczej.

Powstające	miasto	otrzymało	herb	przedstawiający	Najświętszą	Pannę	Maryję	oraz	przywilej	
organizowania	ośmiu	jarmarków	w	roku	oraz	targów	tygodniowych	w	Poniedziałek.

	

Drodzy	Mieszkańcy!

Każdy	jubileusz,	czy	rocznica,	to	czas	podsumowań	i	 	wspomnień,	a	także	 	pochylenie	się	nad	
upływem	wieków	 i	 lat,	 ale	 też	możliwość	 sięgnięcia	 do	 historii,	 z	 której	 przecież	wynika	 nasza	
przeszłość,		teraźniejszość	I	przyszłość.

Historia	Janowa	Lubelskiego		splata	w	sobie	różne	okresy.	Był	czas	budowania,	czas	wzlotów,	ale	
również	klęsk,	zaborów,	 	wojen,	pożarów	i	biedy.	Nigdy	jednak	nasi	przodkowie	nie	tracili	wiary,	
ducha	i	nadziei,	które	towarzyszyły	im	szczególnie	w	ciężkich	czasach.

W	ciągu	prawie	4	wieków		w	naszym	mieście	żyło	wiele	pokoleń.	Wspominamy	je	dzisiaj	i	jesteśmy	
wdzięczni	za	to,	co	dla	nas	zrobili.	Każdy	swoim	dobrym	działaniem	dokładał	cegiełkę	do	wspólnego	
domu	i	dobra	jakim	jest	dla	nas	nasze	Miasto,	nasza	mała	ojczyzna	-	Janów	Lubelski.

Pragniemy,	aby	ten	rok	jubileuszowy	był	 	pełen	historycznych	odniesień,	ciekawych	wydarzeń,	
doniosłych	 uroczystości	 i	 nowych	 wyzwań	 związanych	 z	 życiem	 patriotycznym,	 	 religijnym,	
kulturalno-artystycznym,	sportowo-rekreacyjnym,		promującym		nasze			miasto	i	gminę.

Zapraszamy	wszystkich	mieszkańców	do	podzielenia	się	z	nami	propozycjami	i	pomysłami,	do	
czynnego	włączenia	się	w	uświetnienie	tego	Jubileuszu	i	wspólnego	świętowania.

O	zbliżających	się	wydarzeniach	będziemy	Państwa	informować	na	bieżąco.

Z	poważaniem

Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	
Krystyna	Ćwiek

Burmistrz	Janowa	Lubelskiego
Krzysztof	Kołtyś
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W dniu 5 stycznia 2020 r. w Restauracji Hetmańska w 
Janowie Lubelskim odbyło się noworoczne spotkanie 
członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. W 
spotkaniu wzięło udział około 130 osób, w tym członkowie 
Rady Powiatu Janowskiego, przedstawiciele gmin 
wchodzących w skład Powiatu Janowskiego, liczni Radni 
gminni oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Głównym gospodarzem, jak i inicjatorem noworocznego 
spotkania był Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, który 
serdecznie witając wszystkich zebranych, raz jeszcze 
podziękował wszystkim zaangażowanym w ubiegłoroczne 
wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i 
Senatu RP, a także Galę VI edycji Funduszu Stypendialnego 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich na której mieliśmy 
przyjemność gościć Premiera Mateusza Morawieckiego.

W swoim wystąpieniu poseł Jerzy Bielecki podsumował 
rok ubiegły, omówił kwestie związane z obniżeniem 
podatków, a także przedstawił aktualną sytuację 

gospodarczą i polityczną w kraju. Na 
zakończenie wszystkim zebranym złożył 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz dalszych sukcesów w 
2020 r. Wśród zaproszonych gości warto 
podkreślić obecność Pana Grzegorza 
Czeleja – Senatora RP, który przybliżył 
aktualne wydarzenia na scenie politycznej 
w kraju, a także licznych przedstawicieli 
wszystkich szczebli samorządowych w 
tym Pana Ryszarda Majkowskiego – 
R a d n e g o  S e j m i k u  Wo j e w ó d z t w a 
Lubelskiego, Pana Artura Pizonia – 
S t a r o s t ę  J a n o w s k i e g o  o r a z  P a n a 
Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza Janowa 
L u b e l s k i e g o ,  k t ó r z y  w  s w o i c h 
przemówieniach podsumowali ubiegły rok, a także 
przedstawili zadania bieżące, jak i nowe wyzwania jakie 

stawia rok 2020 m.in. w zakresie społecznym i 
inwestycyjnym.

Tekst i foto: Robert Kamiński

Spotkanie noworoczne Prawa i Sprawiedliwości

Dnia 10 stycznia 2020 r. została zorganizowana 
wycieczka edukacyjna do Izby Pamięci Pożarniczej w 
Kraśniku dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi  należących do  Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Janowie Lubelskim.

 Młodzi adepci sztuki pożarniczej mieli możliwość 
zapoznania się ze zbiorami obrazującymi historię pożarnic-
twa województwa lubelskiego w okresie od XVIII do XXI 
wieku. W drugiej części wycieczki strażacy pełniący służbę 
w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku przybliżyli 
zakres działań, z jakimi na co dzień muszą się zmagać. 
Pokazali uczniom wyposażenie sprzętowe i ochronne.

Organizatorzy wycieczki składają serdecznie podzięko-
wania Dyrektorowi  ZOSiP Panu Zbigniewowi Flisowi, Pani 
Dyrektor szkoły Agnieszce Trytek oraz Panu Mariuszowi 
Widzowi za przychylność i pomoc przy organizacji 
wycieczki.

Opiekun MDP Krzysztof Kurasiewicz

Młodzieżowa drużyna 
pożarnicza w Izbie Pamięci 

Pożarniczej 

Tradycyjnie, w Święto Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli, 6 stycznia 2020 r. w Janowie Lubelskim odbyło się 
spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia 
Porozumienie Inicjatyw Samorządowych oraz członków i 
sympatyków Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi na 
czele z jego Prezesem Prof. Mirosławem Piotrowskim 
wieloletnim Posłem do Parlamentu Europejskiego. Wzięło w 
nim udział prawie sto osób, nie tylko z województwa lubels-
kiego ale i województw ościennych.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez ks. kan. dr 

Jacka Staszaka Proboszcza 
P a r a f i i  p . w.  ś w.  J a n a 
C h r z c i c i e l a  f r a g m e n t u 
Ewangelii o Narodzeniu Jezusa 
Chrystusa, a następnie przy 
dźwiękach kolęd uczestnicy 
dzieląc się opłatkiem złożyli 
sobie  życzenia.  Podczas 
spotkania był także czas na 
dyskusje, rozmowy i wymianę 

doświadczeń.
Możliwość podzielenia się 

opłatkiem z mieszkańcami 
regionu jest dla mnie bardzo 
w a ż n y m  w y d a r z e n i e m 
podkreślił Prof. Piotrowski. Jest 
to okazja nie tylko do złożenia 
sobie życzeń ale także do 
rozmów o problemach, które 

nurtują społeczeństwo. Nie da się dobrze pełnić funkcji 
publicznych bez słuchania ludzi.

Takie spotkania, to już nasza kilkunastoletnia tradycja – 
mówił Grzegorz Flis Prezes Stowarzyszenia Porozumienie 
Inicjatyw Samorządowych. Jesteśmy wielką rodziną i przekaz-
ujemy sobie radość. Po złożeniu sobie życzeń zgromadzeni 
mieli możliwość posilić się potrawami wigilijnymi przygot-
owanymi przez restaurację Hetmańska.

Tekst i foto: Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie świąteczno – noworoczne
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„Euroregion Roztocze – szansą na rozwój pogranicza 
polsko – ukraińskiego” – to temat konferencji w Tomaszowie 
Lubelskim, jaka odbyła się 7 lutego br. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Instytut Rozwoju Samorządu 
Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenie 
Samorządów Powiatu Tomaszewskiego, Miasto Tomaszów 
Lubelski i Powiat Tomaszów Lubelski. Głównym celem 
konferencji było uzyskanie opinii samorządów terytori-
alnych oraz instytucji działających w obszarze rozwoju 
regionalnego, na temat utworzenia „Euroregionu Roztocze”, 
jak i zakreślenie zakresu przyszłej współpracy. W tym celu 
wójtowie, burmistrzowie i starostowie podpisali List 
Intencyjny dotyczący utworzenia Euroregionu Roztocze. 

Nasz Powiat reprezentował Starosta Artur Pizoń, zaś Janów 
Lubelski Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń.  List 
Intencyjni podpisał również Burmistrz Modliborzyc Witold 
Kowalik, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, Wójt 
Gminy Godziszów Józef Zbytniewski.

„Powołanie Euroregionu Roztocze będzie impulsem dla 
rozwoju turystyczno – przyrodniczych walorów polsko – 
ukraińskiego Roztocza. Dzięki temu nastąpi wzrost rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej i wsparcie rozwoju poszczeg-
ólnych samorządów” – czytamy w Liście Intencyjnym.

Oprócz rozwoju turystyki zostanie położony nacisk na 
rozbudowę infrastruktury drogi wojewódzkiej, ochronę 
środowiska naturalnego przygranicznych terenów, certyfik-

ację obiektów turystycznych i 
regionalnych produktów.

D z i a ł a n i e m  E u r o r e g i o n u 
Roztocze będzie również modern-
izacja przejść granicznych.

Dodajmy, iż podczas konferencji 
omówiono również możliwości 
pozyskania środków rozwojowych 
przez  cz łonków Euroregionu 
Roztocze w nowej perspektywie 
finansowej Regionalnego Programu 
Ope racy jnego  Wojewódz twa 
Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

Do koordynowania procesu 
z w i ą z a n e g o  z  p o w o ł a n i e m 
Euroregionu Roztocze zostało 
upoważnione Miasto Tomaszów 
Lubelski.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Archiwum UMWL
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Informacja Zarządu Powiatu 
w Janowie Lubelskim

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, iż na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 oraz przy ul. 
Wiejskiej 3 w dniach od 03 lutego 2020 r. do 24 lutego 
2020 r. został wywieszony wykaz sporządzony dla 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Janowskiego przeznaczonej do oddania w najem, tj.  
pomieszczenia biurowego w budynku na działce nr 
2179/1 przy ul. Zamoyskiego 59 w Janowie Lubelskim 
o łącznej powierzchni użytkowej 15 m2 .

Planowane  wydatki w 
r a m a c h  B u d ż e t u 
Obywatelskiego w 2020 
roku wyniosą 96 400,00 zł 
(w tym wydatki majątkowe 
stanowią  kwotę 44 000,00 
zł) i  kwota ta została 
p r z e z n a c z o n a  n a 
następujące zadania:
-  Uzupełnienie placu 
zabaw na Osiedlu Wschód oraz nasadzenia kwiatowe - 
44 000,00 zł
- Kastracja, sterylizacja i czipowanie właścicielskich 
zwierząt (psy i koty) z terenu  miasta Janowa Lubelskiego - 
25 000,00 zł
- Nie bądź obojętny, Ratuj Życie - 27 400,00 zł

Dorota Kozdra

Janów Lubelski sygnatariuszem powstania Euroregionu Roztocze Budżet Obywatelski

Obwodnica Janowa Lubelskiego powstanie w ciągu 
drogi krajowej nr 74. Obecnie zostały zabezpieczone środki 
z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych 

na obejście miejscowości. Podstawowym celem budowy 
obwodnicy Janowa Lubelskiego, tak jak i innych będzie 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i 

będzie przejeżdżać przez tę miejscowość w związku 
zrealizowaną obecnie drogą ekspresową S19. Dzięki 
realizacji tej obwodnicy samochody zjeżdżające z 
S19 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości.
Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze 
krajowej nr 74 na odcinku od S19 aż do Hrubieszowa, 
przyczyni się do odciążenia układu drogowego 
prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia 
granicznego Zosin-Uściług. Planowana data 
ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r. Obwodnica 
pozwoli ominąć miasto od północy, jej długość na 
terenie gminy Janów Lubelski to 8,9 km. Obwodnica  
Dzwoli (długość 2,8 km), Gorajca (długość 6,7 km), 
Szczebrzeszyna (długość 4 km), Zamościa (długość 
19 km) oraz Łęcznej (4,5 km) i Łukówa (3,7 km).

Natomiast stan prac przygotowawczych obwodnicy 
Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74 to także zabezpieczenie 
środków na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu 
państwa. Podkreślmy, że oprócz obejścia miejscowości, 
realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 
74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace 
projektowe są obecnie na ukończeniu.  Planowana data 
ogłoszenia przetargu dla obwodnicy Dzwola to II kwartał  
2021 r.

Dodajmy, iż pierwsze odcinki drogi mają być już gotowe 
w 2023 roku. Pierwszy przetarg (o czym była mowa wyżej) 
zostanie ogłoszony na budowę obwodnicy Dzwoli i Goraja. 
Koszt budowy siedmiu obwodnic na terenie województwa 
lubelskiego to suma rzędu 1,5 mld zł. wszystkie Inwestycje 
mają być zrealizowane do końca 2030 roku.

Dorota Kozdra
[Opracowano na podstawie 

materiałów Ministerstwa Infrastruktury]

cd. ze str. 1

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74

Na początku października 2019 roku Burmistrz Krzysztof 
Kołtyś oraz Skarbnik Gminy Monika Machulak podpisali 
projekt porozumienia w sprawie budowy ścieżki pieszo – 
rowerowej (od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej) z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Lublinie. Dokument został przesłany do Lublina. Inwestycja 
została zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury, 
porozumienie zostało podpisane przez GDDKiA Oddział w 
Lublinie. Kolejno - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad ogłosiła przetarg na zadanie „Wykonanie 
Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia 
pn. Budowa ciągu  pieszo – rowerowego przy drodze krajowej 
nr 74 od 210 + 045 do km 211+ 665 w miejscowości Zofianka 
Górna”. Do przetargu zostały zgłoszone cztery oferty.

Wybrano wykonawcę, którym została firma Drogowiec 
Biuro Usług Projektowych Roberta Pulińskiego z Lublina. 

Umowa z wykonawcą została podpisana 4 
lutego br. Czas realizacji zadania to 9 
mie s i ęcy.  J ak  i n fo rmu je  Ju s tyna 
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa 
Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim 
„My jako gmina będziemy brać czynny 
udział  w  procesie  dokumentacj i” . 
Przypomnijmy, że Gmina Janów Lubelski 
zapewniła sfinansowanie dokumentacji 
technicznej w kwocie 150 tys. złotych.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od 
Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej to 
inwestycja, która zostanie zrealizowana w 
latach 2020 – 2021. Chodzi dokładnie o 
wybudowanie odcinka ścieżki pieszo – 
rowerowej o długości 1620 m. Szacunkowy koszt zadania to suma rzędu około 3 mln złotych.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej
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 „W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” – to temat 
wystawy zaprezentowanej w Muzeum Regionalnym 4 lutego 
br. Pod tym tytułem kryje się 16 portretów, postaci różnych 
epok związanych z Ziemią Janowską, naszkicowanych przez 
Olgę Krzysztoń – utalentowaną mieszkankę Janowa 
Lubelskiego. Każda z tych szesnastu postaci to osobna historia 
opowiadająca o dziejach naszego miasta. To m.in. : fundatorka 
miasta Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska, Jan Sabiepan 
Zamoyski, Stanisław Kostka Zamoyski, Marcin Maciej 
Borelowski ps. „Lelewel”, Wincenty Sowa ps. „Vis”, Andrzej 
Kiszka ps. „Dąb”. Są wśród nich wojskowi, duchowni, 
fundatorzy, przedstawiciele różnych zwodów. Każda postać 
odegrała znaczącą rolę w historii Ziemi Janowskiej. Bez 
wątpienia warto jest o nich wspomnieć i przypomnieć w roku, 
w którym obchodzimy jubileusz 380. rocznicy lokacji Janowa 
Lubelskiego.

Prezentowana wystawa narodziła się z pomysłu Eryka 

Widomskiego – pracownika Muzeum Regionalnego, zaś 
same szkice jak pisaliśmy wyżej wyszły spod ręki Olgi 

Krzysztoń. Przypomnieć należy, że pierwszym przewodni-
kiem duchowym w świecie rysunku był dla Olgi jej dziadek 
Bogdan. Następnie uczęszczała na zajęcia plastyczne 
prowadzone przez Leszka Waberskiego w Janowskim 
Ośrodku Kultury. Od ponad dwóch lat rysuje na zamówienie. 
Jest autorką kilkudziesięciu portretów życzeniowych. „W 
kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” jest jej pierwszą 
autorską oficjalną wystawą.

Dodajmy, że uroczystego otwarcia wernisażu wystawy, 
jak również nowej siedziby Muzeum (przy ulicy 
Zamoyskiego 52) dokonała Barbara Nazarewicz – Dyrektor 
Muzeum Regionalnego.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w 
godz. 9:00 – 14:00.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Jubileusz 380. rocznicy lokacji Janowa Lubelskiego. 
Historia naszego miasta zapisana w portretach Olgi Krzysztoń 

Do końca marca mamy przyjemność i możliwość 
zapoznać się z interesującą wystawą w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej Lasy Janowskie. Autorzy prezentowanych 
fotografii to osoby, które potrafią zobrazować najpiękniejsze 
momenty życia lasu, flory i fauny. Ta otaczająca nas przyroda 
czasem nie widoczna okiem, czasem ukryta w zakamarkach 
szelestu traw, szumu leśnego strumyka, czy odgłosów 
budzącego się dnia, teraz zapisana za pomocą fotografii. Z 
pewnością nazwiska 24 autorów prezentowanych zdjęć są 

nam dobrze znane. To: Robert Bijas, Andrzej Blacha, 
Grzegorz Szkutnik, Marcin Lenart, Wiesław Lipiec (Prezes 
Okręgu, założyciel ZPFP), Paulina Brodzik, Bartosz Dubiel, 
Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Dariusz Kwiatkowski, 
Paweł Marczakowski, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, 
Stanisław Orłowski, Robert Osipa, Wacław Padowski, Marek 
Piotrowski, Alicja Przybyszewska, Marian Rogowski, 
Waldemar Siatka, Rafał Siek, Michał Skałba, Mirosław 
Tetrycz, Inka Wieczeńska.

Uroczyste otwarcie wystawy miało 
miejsce 2 lutego br. w obecności Rafała 
Szkutnika – Zastępcy Nadleśniczego Lasów 
Janowskich, który przywitał wszystkich 
gości i wspólnie z Wiesławem Lipcem 
otworzył wystawę zatytułowaną „Zauroc-
zeni naturą”. Wystawa została zorganizo-
w a n a  w  4 5  –  l e c i e  p o w o ł a n i a 
Roztoczańskiego Parku Narodowego i 15 – 
lecie powstania Okręgu. Dodajmy, że 
prezesem Okręgu i założycielem ZPFP jest 
Wiesław Lipiec.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: P. B.

Połączyła ich pasja utrwalenia bogactwa i piękna polskiej przyrody 
w fotografii. „Zauroczeni naturą” wystawa w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

Malowane barwą, światłem…, uchwycony ten szczególny 
moment, kadr.  W fotografii Grzegorza Szkutnika przemawia  
delikatność. Głównym tematem prac jest krajobraz i element go 
tworzący. Jednakże każda prezentowana fotografia to oddzielny 
temat, który zabiera nas w podróż do rezerwatu przyrody Obary 
(gmina Biłgoraj). Ten niezwykły charakter  torfowiska 
przedstawiony za pomocą "fotograficznego spojrzenia" 
Grzegorza Szkutnika sprawia, że patrząc na przedstawione 
zdjęcia odnosimy wrażenie,  … że jesteśmy pod drugiej stronie 
obiektywu. Uczestniczymy w tej przyrodniczej wędrówce, a 
towarzyszą nam poranne mgły snujące się na tle wschodzącego 
słońca. Jakby mimochodem słyszymy również odgłosy dzikiej 
przyrody …i  widzimy najpiękniejsze barwy natury.

Warto dodać, że na prezentowanej wystawie w Muzeum 
Fotografii zostały zaprezentowane wybrane "obrazy", które 
ukazują charakterystyczne elementy krajobrazu rezerwatu 
przyrody, a które zostały sfotografowane w zastanych warunk-
ach na przestrzeni czterech pór roku. Grzegorz Szkutnik 
wykonał prezentowane zdjęcia w latach 2012 – 2019. Zdjęcia 
Grzegorza Szkutnika z pewnością znamy z innych wystaw 
autorskich, jak również wielu wystaw zbiorowych. Jego zdjęcia 
prezentowane są w kraju, jak i za granicą. Publikowane na 
łamach czasopism przyrodniczych, w albumach, folderach i 
kalendarzach. Ponadto Grzegorz Szkutnik to także laureat 
ogólnopolskich konkursów fotograficznych, jak również sam 
występujący w roli jurora wielu konkursów.

Prace Grzegorza Szkutnika mamy przyjemności i możliw-
ość zobaczyć w Muzeum Fotografii Antoniego Florczaka przy 
ul. Zamoyskiego 20.

Wernisaż odbył się w piątkowy wieczór tj. 31 stycznia br. 
Uczestniczyli w nim  pasjonaci fotografii, ale również ci, 
którym nie obce są leśne wędrówki z aparatem. Należy do nich 
m.in. Marek Jawor, Andrzej Blacha, Andrzej Wediuk. Obecni 
byli również Członkowie Ogólnopolskiego Związku 
Fotografów Przyrody Okręgu Podkarpacko-Roztoczańskiego z 
Prezesem Wiesławem Lipcem, Towarzystwo Fotograficzne z 
Zamościa, Szkoła Fotografii ze Stalowej Woli, Członkowie 
Klubu Rotary Janów Lubelski, członkowie Klubu VITALNI z 
Janowa Lubelskiego.

Warto podkreślić, że było to już osiemnaste spotkanie w 
Galerii Muzealnej. Gdy śledzimy prezentowane wystawy w 
Muzeum Fotografii z pewnością zwrócimy uwagę nie tyko na 
różnorodność przedstawienia tematyki, ale i jej zaprezentowan-
ia na bardzo wysokim poziomie. I to sprawia, że warto 
odwiedzić Muzeum i uczestniczyć w tych niecodziennych 
wernisażach. W tym miejscu należą się gratulacje dla Pana 
Antoniego Florczaka.

Już w lutym zapraszamy Państwa na wystawę Krzysztofa 
Goluch pt. „Hotel” – wystawa zdjęć osób niepełnosprawnych.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Paweł Krawczyk

W towarzystwie snujących się mgieł… i nie tylko. Wystawa Grzegorza Szkutnika w Muzeum Fotografii 

Informacja Muzeum Regionalne 
w Janowie Lubelskim - zmiana siedziby

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, 
iż z dniem  1 stycznia 2020 r. 

doszło do zmiany 
dotychczasowego adresu Muzeum z:

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, 
ul. Jana Pawła II 3  

23-300 Janów Lubelski

na nowy adres:

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, 
ul. Jana Zamoyskiego 52  
23-300 Janów Lubelski

Numery telefonów bez zmian: 
15 872 46 79  i 507 081 346.
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O miłości można mówić słowami i milczeniem, a jeśli 
wpleść w każde wypowiedziane słowo czas przeżytych lat, 
rodzi się pytanie o najpiękniejsze chwile życia dla Cecylii i 
Adama Zaremskich. Państwo Zaremscy nie dawno  obchodzili 
70 rocznicę ślubu. Pobrali się w grudniu 1949 roku. Pani 
Cecylia w tym roku będzie obchodzić  90 urodziny, zaś Pan 
Adam 92. Mają pięcioro dzieci, córkę Halinę mieszkającą 
obecnie w Stanach Zjednoczonych i czterech synów: Jerzego, 
Aleksandra, Romana i Dariusza. Państwo Zaremscy mają 
dziewięcioro wnucząt. Krzysztof, Wojciech i Łukasz to dzieci 
Pani Haliny, Michał i Przemysław to synowie Pana Jerzego. 
Paulina i Paweł to dzieci syna Aleksandra, Agata i Bartłomiej są 
dziećmi syna Romana, zaś Arkadiusz to syn Dariusza. Cecylia i 
Adam są prababcią i pradziadkiem dla dziesięciorga prawnu-
cząt.

Pani Cecylia jest osobą bardzo sympatyczną. Nie ukrywa, 
że trzeba się cieszyć każdą chwilą, którą przyniesie życie i 
czerpać z niego co najlepsze. Najpiękniejsze wspomnienia, 
które pozostaną w pamięci to z pewnością narodziny dzieci, 
wnucząt, czy prawnucząt. To również takie chwile jak wspólne 
spotkania rodzinne. To wyjazd do Stanów Zjednoczonych do 
córki Haliny, który z radością wspomina Pani Cecylia.

Przeglądając rodzinny album wiele jest fotografii 
obrazujących wspólne, rodzinne chwile, jak spotkania 
świąteczne, wyjazdy, ale również to fotografie, na których życie 
wyryło upływ czasu. To fotografia ze ślubu Cecylii i Adama, to 
również zdjęcia przedstawiające uroczystości religijne w 
Janowie Lubelskim. Pani Cecylia często uczestniczyła w 
uroczystościach ze sztandarem, śpiewała także w chórze 
kościelnym. Do dnia dzisiejszego – jak zaznacza w rozmowie – 
uwielbia śpiewać, jak również i tańczyć. Jej ulubionym 
zajęciem są także robótki na drutach. Pani Cecylia pracowała w 
Bursie, była szefową kuchni, opiekunką dzieci na obozach. 
Pracowała także w Restauracji Hetmańska w Janowie 
Lubelskim.

Mąż Pani Cecylii, Pan Adam to bardzo dobry gospodarz. 
Jako 92 – letni Pan jeździ jeszcze rowerem, robi drobne zakupy, 
jak również w miarę sił zajmuje się domem, a nawet gotuje. 
Lubi również prace ogrodowe tzw. przydomowe, Jest 
miłośnikiem sportu, a szczególnie piłki nożnej. Z wielkim zainteresowaniem ogląda mecze. Był kapitanem drużyny w 

Jeżowym, ale także kolędował z grupą Kolędników w 
Ulanowie.  Z zawodu jest Mistrzem Piekarnictwa, pracował 
jako Kierownik Piekarni.

Podczas oglądania rodzinnych zdjęć, Pani Cecylia 
zatrzymuje się na pewnych fotografiach, przywołuje historie z 
nimi związane…

„Widzi Pani to zdjęcie zrobione w Stanach, tutaj byliśmy z 
mężem u córki”- po chwili dodaje – „jeszcze tam bym wróciła, 
pojechała mając nawet 90 lat. Podobało mi się…” – podkreśla 
Pani Cecylia.

70 lat pożycia małżeńskiego to piękny czas… Być może 
Państwo Zaremscy są jedynym małżeństwem w gminie Janów 
Lubelski, które obchodziło tak piękny Jubileusz. Z twarzy Pani 
Cecylii emanuje ciepło, pogoda ducha, ale i troska o męża i 
dzieci. Widzę zamglone oczy Pani Cecylii, gdy mówi o 
powrocie córki do Stanów, a która przyjechała do Polski na 
Jubileusz rodziców.

Jest luty 2020 roku… Do pokoju w którym rozmawiam z 
Cecylią i Adamem Zaremskim i ich córką Haliną, wkrada się 
przez okno słońce. Pani Cecylia patrzy przez okno z nadzieją…, 
spogląda jakby w dal. O czym myśli? Być może przywołuje 

pierwsze spotkanie ze swoim mężem, a dodać należy że Pan 
Adam poznał Panią Cecylię w Janowie Lubelskim, 
przyjeżdżając tutaj na mecz z Ulanowa. Cecylia i Adam do 
dzisiaj pamiętają słowa przysięgi małżeńskiej. Tamten grudzień 
1949 roku…, jakby ten czas był wczoraj…

Z pewnością te wszystkie lata ….to nie tylko droga, dróżka 
usłana „płatkami kwiatów”, ale jak to w życiu bywa, była to 
również droga pod górkę.

Na każdym etapie życia szli obok siebie… Cecylia i Adam i 
idą nadal śpiewająca przez życie…

Życzymy Państwu Zaremskim dużo zdrowia, spokoju i 
radości życia…

Dodajmy, że Jubileusz 70 lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Cecylii i Adama Zaremskich odbył się w Restauracji 
Kryształowej w Janowie Lubelskim. To wyjątkowe spotkanie 
zostało zorganizowane przez dzieci Jubilatów. Dopisali goście, 
a co się z tym wiąże miła, rodzinna atmosfera. Były życzenia 
dla Jubilatów, moc uśmiechu i radości, a szczególnie gratulacje 
dla Pani Cecylii i Pana Adama za ten piękny okres czasu bycia z 
sobą i budowania rodzinnego ogniska.

Tekst: Dorota Kozdra 

„Idą przez życie śpiewająco…”. Jubileusz 70-lecia 
pożycia małżeńskiego Cecylii i Adama Zaremskich 

Cecylia i Adam Zaremscy, 1949 r.
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Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego 500+ w 2020 roku
MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄCA
STYCZEŃ 15 - ŚRODA

LUTY 17 - PONIEDZIAŁEK
MARZEC 16 - PONIEDZIAŁEK

KWIECIEŃ 15 - ŚRODA
MAJ 15 - PIĄTEK

CZERWIEC 15 - PONIEDZIAŁEK
LIPIEC 15 - ŚRODA

SIERPIEŃ 17 - PONIEDZIAŁEK
WRZESIEŃ 15 - WTOREK

PAŹDZIERNIK 15 - CZWARTEK
LISTOPAD 16 - PONIEDZIAŁEK
GRUDZIEŃ 15 - WTOREK

Nowe fabryczne Kombi za prawie 90 tys. zł. otrzymał 
janowski Dom Pomocy Społecznej. Uroczyste przekazanie auta 
i poświęcenie przez ks. Kan Jana Mazura miało miejsce 16 
stycznia br. Samochód – jak zaznacza Mariola Surtel – Dyrektor 
DPS „BARKA” - "zastąpi wysłużoną osobówkę. Nowy środek 
transportu pozwoli na bezawaryjne, bardziej ekonomiczne i 
oszczędne użytkowanie. Jednocześnie pozwoli na bezpieczne 
wyjazdy mieszkańców naszego Domu (dla 180 osób) do 
poradni, na zabiegi medyczne do poradni i szpitali, czy w celu 
załatwienia spraw urzędowych”.

Odnotujmy, że na zakup nowego samochodu Dom Pomocy 

Społecznej pozyskał dofinansowanie z rezerwy celowej  
budżetu państwa dokładnie 70 320, 00 zł, wkład własny to 17 
580, 00 zł.

Warto podkreślić, że DPS łącznie z rezerwy celowej budżetu 
państwa pozyskał około 200 tys. złotych. Oprócz zakupu 
samochodu, została z tych środków zakupiona również 
pralnicowirówka (koszt inwestycji - 43 911, 00 zł, dofinanso-
wanie 35 128, 80 zł, środki własne  - 8 782, 20 zł). Pralnia zastąpi 
dotychczasowe dwudziestoletnie "urządzenie". Będzie 
wykorzystana na potrzeby zamieszkujących w siedmiu 
budynkach DPS. Jednocześnie plusem jest tutaj fakt, że zostaną 
zmniejszone koszty zużycia energii elektrycznej.

Nowy samochód, pralnica  to ostatnie zakupy  w janowskim 
DPS-ie. Ponadto Dom Pomocy Społecznej realizował również 
inwestycje. Zostały docieplone stropy w budynkach mieszkaln-
ych nr 3 i nr 5 (koszt inwestycji 116 150, 00 zł, dofinansowanie - 
92 920, 00 zł, środki własne - 23 230, 00 zł).

W wyniku docieplenia stropów zmniejszą się koszty zużycia 
gazu oraz ubytku ciepła. Ponadto poprawie ulegną warunki 
klimatyczne i temperatura wewnątrz pomieszczeń.

Dodajmy, że odbiór nowego samochodu odbył się w 
obecności  pracowników i Dyrekcji DPS Marioli Surtel i 
Justyny Maciaszek oraz członków Zarządu: Artura Pizonia - 
Starosty Janowskiego, Michała Komackiego - Wicestarosty, 
Radnych:  Józefa Wieleby, Władysława Sowy i Zenona Zyśko 
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Sławomira Dworaka.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Dom Pomocy Społecznej BARKA im. Jana Pawła II. 
Zakup nowego samochodu i nowe inwestycje

Dnia 23 grudnia 2019 roku odbyło się oficjalne otwarcie 
lodówki społecznej, która mogła zawitać do Janowa 
Lubelskiego dzięki zaangażowaniu jednaj z opiekunek 
szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół im. Wincentego 
Witosa w Janowie Lubelskim -  Kamili Górze - Pikuli oraz 
wparciu finansowemu Posła na Sejm PR  Jerzego Bieleckiego i 
Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia. Niniejsza 
akcja była również rezultatem współpracy pomiędzy Szkolnym 
Kołem Wolontariatu, a Fundacją „Weź Pomóż” z siedzibą we 
Wrocławiu, której Prezesem jest Jan Piontek.

Lodówka społeczna w Janowie Lubelskim jest pierwszym 
takim przedsięwzięciem w województwie lubelskim. Już w tym 
miejscu należą się szczególne podziękowania inicjatorce 
Kamili Góra – Pikula, dzięki której wiele osób mogło tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia skorzystać z tego typu pomocy 
żywnościowej. Jak sama nazwa wskazuje Lodówka Społeczna  
jest to przeszklona witryna chłodnicza stojąca w miejscu 
publicznym, ogólnodostępnym. Pani Kamila Góra – Pikula 
podkreśla: „w ten sposób udało się pomóc kilku osobom i 
zorganizować paczki z żywnością dla osób potrzebujących". 
Bez wątpienia jest to pionierska inicjatywa - o czym mówił w 
dniu otwarcia Krzysztof Kołtyś -mając nadzieję, że „społeczna 
lodówka będzie kontynuowana na terenie innych powiatów, a w 
naszym mieście spotka sie ze szczególnym zainteresowaniem 
zarówno wśród osób, które chciałyby zostawić produkty 
żywnościowe, jak i osób potrzebujących, chcących korzystać z 
tego typu pomocy”.

Pisząc z perspektywy czasu (społeczna lodówka przypom-
nijmy została otwarta pod koniec grudnia) wiemy, że ta 
inicjatywa została doceniona przez naszych mieszkańców, o 
którą aprobował Jerzy Bielecki zaznaczając, iż „ta drobna rzecz 
miejmy nadzieję, że zostanie doceniona przez mieszkańców, 
tak jak przez nas wszystkich”. Przypomnijmy, że w dniu 
otwarcia z pomocy skorzystało kilka osób. Następnego dnia z 
pomocy skorzystali kolejni potrzebujący. „Cieszę, się, że 
produkty żywnościowe w całości zostały zabrane i mam 
nadzieję, że społeczność janowska chętnie będzie dzielić się 
posiłkami” - podkreśla Kamila Góra - Pikula.

Szczególne gratulacje dla zorganizowanie tej szczególnej 

akcji wyraził Starosta Janowski. „Gratulujemy inicjatywy, która 
jest bardzo cenna zwłaszcza w tym okresie, w którym będziemy 
przeżywać święta Bożego Narodzenia; jest to pewnego rodzaju 
otwieranie serca na potrzeby innych” - mówił podczas otwarcia 
Artur Pizoń. Lodówka Społeczna będzie otwarta w godzinach 
pracy Domu Nauczyciela, tj. od poniedziałku do piątku od 9:00-
17:00, we wtorki do 18:00, natomiast w soboty do 14:00. Żeby 
ułatwić mieszkańcom korzystanie z lodówki inicjatorzy będą 
starali się, aby można było z niej korzystać całodobowo.

Za udostępnienia miejsca Kamila Góra - Pikula pragnie  
podziękować  Zbigniewowi Flisowi Dyrektorowi Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim. Za 
poczęstunek w postaci ciepłego bigosu dziękuje Restauracji 
„Myśliwska” i Pani Zofii Mazur. Podkreślmy, że w oficjalnym 
otwarciu uczestniczył Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Poseł na 
Sejm Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń, Sekretarz 
Bożena Czajkowska oraz  Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Wincentego Witosa Teresa Biernat.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: Prywatne archiwum Kamili Góra-Pikula

„Otwórzmy serca na potrzeby innych…”  
Lodówka społeczna w Janowie Lubelskim
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W tym roku będziemy obchodzić 380  - lecie lokacji Janowa Lubelskiego oraz 30 lecie 
samorządu gminnego. O szczegółach dotyczących obchodów będziemy Państwa 
informować na bieżąco. Poniżej podajemy Kalendarz Imprez 2020 roku, zapraszając 
Państwa do udziału w uroczystościach promocyjnych, religijnych i patriotycznych.

- 1 marca – „Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Park Rekreacji 
ZOOM NATURY
- 14 marca – „Pobij Rekord Otylii” XII Pływackie Mistrzostwa Amatorów – Pływalnia OTYLIA

- 28 marca – STRIKE Mistrzostwa Janowa Seniorów w Bowlingu – Kręgielnia OTYLIA
- 1-3 maja – Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Halowych – Zapasy Styl Klasyczny, 
Hala sportowa przy PSP Janów Lubelski
- 3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 9 maja – XII Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca” – Janów 
Lubelski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie
- 24 maja – Jarmark Janowski - Festiwal Folkloru – plac przed JOK

- 13 czerwca – Bieg Partyzantów – Porytowe Wzgórze- Park Rekreacji ZOOM NATURY

- 14 czerwca – uroczystości upamiętniające bitwę na Porytowym Wzgórzu

- 21 czerwca – Dni Janowa Lubelskiego – Janów Lubelski, Park Misztalec

- 2-4 lipca – Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie – Łążek Garncarski

- 6-12 lipca – Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART – Janów Lubelski, JOK
- 25-26 lipca – Janów Lubelski 24H Marathon Rowerowy, Janów Lubelski, Park Rekreacji 
ZOOM NATURY – Lasy Janowskie
- lipiec – Festiwal Singera

- 8-9 sierpnia – XVIII Festiwal Kaszy GRYCZAKI, Park Misztalec
- 19 września – Rowerowy Rajd na Orientację – Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Lasy 
Janowskie
- 20 września – Grzybobranie – Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Lasy Janowskie
- 27 września – uroczyste obchody zakończenia działań obronnych Grupy płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego w Momotach Górnych
- październik - Wyścig XC Kruk CUP, Lasy Janowskie, Bike Club

- 10 października – XIII Janowski Turniej w Bowlingu – Kręgielnia OTYLIA

- 11 listopada – Obchody Święta Niepodległości, Rajd Pamięci Bike Club 

- 20 grudnia – Wigilia na Rynku Starego Miasta

Janów Lubelski – kalendarz imprez 2020

W tym roku ferie w województwie lubelskim rozpoczęły 
się jako jedne w pierwszych w Polsce. Z pewnością dla 
niejednego dziecka był to wytęskniony czas wolny od zajęć 
lekcyjnych. Zatem, gdy ferie zostały rozpoczęte wszystkie 
buzie były już uśmiechnięte… tak można podpisać czas 
spędzony z Janowskim Ośrodkiem Kultury, Miejską i 
Powiatową Biblioteką Publiczną i Muzeum Regionalnym, 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z Parkiem Rekreacji 
ZOOM NATURY oraz Nadleśnictwem Janów Lubelski. 
Program ferii był bardzo urozmaicony i pomimo faktu, iż w 
tym roku aura śniegu ominęła nas szerokim łukiem, dzieciom 
jednak nie towarzyszyła nuda. Każdego dnia dla dzieci 
przygotowano różnorodne atrakcje i zabawy. Z pewnością 
były kreatywne, ale i bardzo pomysłowe. Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne przygotowało 
dla feriowiczów głośne czytanie bajek, gry planszowe, warsztaty manualne. W Janowskim Ośrodku Kultury dzieci 

mogły uczestniczyć w warsztatach muzycznych, w warsztat-
ach rękodzieła artystycznego, wykonać rewelacyjne rzeźby w 
glinie, czy wybrać się na przygotowane specjalnie dla nich 
seanse filmowe. Mistrzostwa drużyn podwórkowych w 
Halowej Piłce nożnej Drużyn 8. Osobowych to m.in. oferta 
przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W Parku Rekreacji ZOOM NATURY dzieci wzięły udział 
w zajęciach przyrodniczych, zajęciach rekreacyjno – rucho-
wych, zajęciach plastycznych, eksperymentach chemicznych, 
czy mogli obejrzeć interesujący film przyrodniczy. 
Interesującą ofertę o charakterze edukacyjnym zaoferowało 
dzieciom podczas tegorocznych ferii Nadleśnictwo Janów 
Lubelski. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum UM

Ferie zimowe 2020 - z ZOOM -em NATURY, Janowskim Ośrodkiem Kultury, 
Muzeum Regionalnym, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwem Janów Lubelski 

Od wielu lat w rankingu najpopularniejszych imion dzieci 
urodzonych w janowskim szpitalu, mowa o dziewczynkach 
dominuje Zuzanna i Lena. Natomiast najpopularniejszymi 
imionami w minionym roku nadawanym chłopczykom był 
Jakub, Antoni i Szymon

Przypomnijmy, że w 2015 roku był to Szymon, Jakub i 
Kacper, w 2016 roku Szymon, Jakub, Mikołaj, natomiast w 
2017 roku dominowało imię Wojciech. W 2018 roku był to 
Mikołaj i Antoni. Do listy najbardziej popularnych imion należy 
dopisać Jakuba. Przypomnijmy, że Jakub jest jednym z 
najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce od 17 lat.

Mówiąc o 2019 roku nadmieńmy, że na drugim miejscu 
znalazła się Lena, która była najpopularniejszym imieniem 
nadawanym w 2014 i 2015 roku. W pierwszej piątce należy 
wymienić również: Natalię, Emilię i Zofię. Wśród chłopców 
będzie to: Kacper, Wojciech, Mikołaj. Bardzo często rodzice 
wybierają dla swoich pociech takie imiona, jak: Dawid, Filip, 
Jan, Michał, Wiktor, Aleksander. Wśród dziewczynek dominuje 
także: Maja, Nikola, Wiktoria, Alicja, Hanna, Kornelia.

Wśród imion obcego pochodzenia należy wymienić takie 
imiona, jak: Adela, Alan, Ameila, Anastazja, Ariana, Aurelia, 
Blanka, Camilla, Cornelia, Emma, Fabian, Letizia, Margola, 
Mia, Nadia, Natan, Nataniel, Nela, Pola, Sandra, Thomas, Zoja. 
Powrca się również do imion dawnych. M.in. jest to: Franciszek, 
Gustaw, Jan, Julian, Leon, Łucja, Maria, Michalina, Miłosz, 
Stanisław, Tymon.

Są też imiona, które sporadycznie goszczą w aktach urodzeń. 
Należą do nich takie imiona, jak: Agata, Andrzej, Andżelika, 
Anita, Cezary, Dominika, Emil, Helena, Joanna, Karol, Kinga, 
Krzysztof, Matylda, Ola, Patrycja.

Jak podają dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego 
Urzędu Miejskiego w janowskim szpitalu  - w roku 2015  
urodziło się 306 dzieci, w 2016 roku - 277, w 2017 roku – 260, w 
2018 roku – 302 dzieci, zaś w 2019 roku – 337 dzieci.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: nadesłano

Zuzanna, Lena, Jakub, Szymon i Antoni najpopularniejsze imiona w 2019 roku

Lena Lena
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28. finał Wielkiej Orkiestry Świątec-
znej Pomocy za nami. Już od samego 
niedzielnego rana 12 stycznia, 20 
wolontariuszy zbierało pieniądze do 
puszek. Natomiast finał odbył się w 
Janowskim Ośrodku Kultury o godzinie 
16.00. Spotkanie rozpoczął koncert Olek 
Orkiestry pod batutą Aleksandra Krzosa. 
Na scenie wystąpiła Julia Kierepka, 
Elżbieta Jakubiec. Między występami 
odbywała się licytacja, którą prowadziła 
Matylda Michałek z JOK (jednocześnie 
Koordynator WOŚP) oraz Łukasz 
Drewniak – Dyrektor Janowskiego 
Ośrodka Kultury. Licytowane przedmioty 
szybko zdobyły właścicieli, a zebrane 
pieniądze trafiły do puszek WOŚP.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy w Janowie Lubelskim grał również zespół Dziadek i 
zespół Confitura.

Najmłodsi z wielką przyjemnością odbierali wylicyto-
wane przedmioty, które zostały uwiecznione na fotografii. 
Można było wylicytować wiele ciekawych rzeczy, a co 
najważniejsze cel był bardzo szczodry. W tym roku Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała środki  na zakup 
najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

W Janowie Lubelskim zebrano łącznie  kwotę 19 266, 85 
zł. Ubiegłoroczny rekord został pobity. W zeszłym roku  
zebrano 15 635, 95 zł, natomiast w 2018 roku zebrano 11 505 

zł.
Jest to niezwykle miła informacja, że co roku coraz 

więcej jest ludzi wielkiego serca, którzy corocznie czynnie 
włączają się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Tak biło serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Janowie Lubelskim 

„Kochaj Czworonogi” - to wyjątkowy charytatywny 
koncert zorganizowany przez Agnieszkę Wiechnik, który 
odbył się 5 stycznia br. w Janowskim Ośrodku Kultury, a 
został poprowadzony przez Huberta Radzikowskiego z 
Radia Zet. Na scenie wystąpiła Agnieszka Wiechnik, 
Andrzej Pawka, Kuba Płucisz, a także zespół Confitura, 
Dziadek oraz lokalni artyści, którzy wzięli udział w najnows-
zej edycji programu „The Voice Kids” Ala i Ola Tracz oraz 
Natalia Wawrzyńczuk. Mieliśmy możliwość obejrzeć 
również występ tancerzy z grupy KTT Jump, Latino Dance 
Studio oraz „My Art.”.

Usłyszeliśmy takie piosenki: „Zanim pójdę”, „Kocham 
wolność”, zaś Agnieszka Wiechnik zaprezentowała 
„Marionetkę”, „Oops” i „Uśmiechnij się”. Odśpiewano 

piosenkę „Nadzieja” i „Mój 
dom”. Koncert zakończył 
wspólny występ wszystkich 
uczestników, którzy odśpiew-
a l i  p i o s e n k ę  „ K o c h a j 
czworonogi”. Spotkanie w 
Janowskim Ośrodku Kultury 
miało szczególną oprawę i 
muzyczną.  Atrakcją  był 
wybuch kolorowych confetti.

Podkreślmy, że biletem 
wstępu było przekazanie 
potrzebnych artykułów m.in.: kocy, gryzaków czy karmy dla 
czworonożnych podopiecznych sandomierskiego 

Przytuliska na Wiśniowej. Ten cel został w pełni zrealizowa-
ny. Gratulujemy Agnieszce Wiechnik !!

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Patrycja Wójtowicz

"Kochaj Czworonogi" 
- wyjątkowy koncert już za nami...

Ludzie tworzą wydarzenia, a wydarzenia zapisuje czas. 
Każda dekada stawia przed nami wiele pytań, wśród których 
jedno z nich ukierunkowane jest na przeobrażenia jakie 
dokonały się w ciągu minionych 100, 200, czy 300 lat.

Pierwszym akcentem o charakterze muzycznym otwieraj-
ącym obchody 380 – lecia Janowa Lubelskiego był koncert 
Lwowskiej Orkiestry Kameralnej  „Akademia” pod dyrygen-
turą prof. Igora Pylatiuka, który odbył się 1 lutego. Sobotnie 
spotkanie w Janowskim Ośrodku Kultury poprowadził 
Sylwester Bernaciak, kompozytor, muzyk – Szkoła Muzyczna 
As-Andante. W swoim repertuarze Orkiestra ma utwory 
kompozytorów z różnych epok, zaczynając od Bacha po 
muzykę współczesną, a tym i muzykę jazzową. Kierownikiem 
artystycznym orkiestry jest prof. Myrosław Skoryk, Kierownik 
i Koncertmistrz – prof. Artur Mykytka. Orkiestra jest laureatem 
wielu narodowych i międzynarodowych konkursów. Podczas 
spotkania zaprezentowano utwory W. A. Mozarta, F. Chopina.

Koncert odbył się w ramach XIV Międzynarodowego 
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.

Tekst: Dorota Kozdra, 
foto: archiwum Janowski Ośrodek Kultury

Z symfoniczną nutą 
rozpoczęto obchody 380 - lecia Janowa Lubelskiego

Współorganizatorami  balu, podobnie jak w ub. roku byli: 
Nadleśnictwo Janów, Przedszkole Samorządowe  nr 3  i Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie 
Lubelskim  Obecnie jest to już cykliczna impreza, organizo-
wana co roku  w okresie ferii zimowych w województwie 
lubelskim. V Super Bal  dla Super Wnuków odbył się 25 
stycznia br. jako impreza edukacyjna w siedzibie Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów.

Bal rozpoczął  się od prezentacji uczestników i kostiumów 
na tak  ważnej  dla najmłodszych uczestników imprezie.

Beneficjenci balu otrzymali  paczki od swoich babć i 
dziadków, książeczki do malowania liści rozpoznawalnych 
drzew od Nadleśnictwa, a gry i zabawy przeprowadzali 
animatorzy z Przedszkola Publicznego nr 3 w Janowie 
Lubelskim.  W programie znalazły się: animacje, gry i zabawy 
przy muzyce oraz ciekawe konkursy z wykorzystaniem chusty 
klanzowej. Leśnicy oprowadzili dzieci po Muzeum ptactwa i 
zwierzyny oraz wyświetlili  filmiki o lesie  i jego  mieszkańcac-
h. Poczęstunek odbywał się w integracji z udziałem babć 
dziadków i rodziców.

Super Bal przyjął nazwę  od naszych Super Babć i Super 
Dziadków i był rezultatem  prowadzonych w poprzednich 
latach projektów pod tytułem „ Aktywny Dziadek, Aktywna 
Babcia”. Tak przygotowane imprezy cieszą się dużą renomą i 
bywają inspiracją dla innych.  Pozdrawiamy babcie i dziadków 

z okazji ich niedawnego święta  i polecamy tę edukacyjną 
formę pracy oraz zapraszamy: Dołączcie do nas w przyszłym 
roku.

Tekst: Zofia Widz- Baryła
Foto: Halina  i Weronika  Drelich

Super Bal dla Super Wnuków
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"Dziś do Betlejem trzeba nocą iść…” – niniejsze słowa 
towarzyszyły nam podczas wyjątkowegoo spotkania w 
Janowskim Ośrodku Kultury. Jasełka pt. „Jezus przychodzi 
przez dobro i miłosierdzie” zostały przygotowane przez 
uczniów klas III z Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami  Integracyjnymi w Janowie Lubelskim z klas: III 
D, III E i III F pod kierunkiem wychowawców:  Bożeny 
Matysek,  Izydory Tatar i Bernardy Hyła oraz s. Łucji Turos.

Ponad godzinne spotkanie wprowadziło nas w nastrój 
refleksji nad minionymi świętami Bożego Narodzenia, było 

także zaproszeniem do dalszego kolędowania w myśl słów 
„Świat na to czekał wiele już lat i Narodzenia dziś wita czas, 
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, a na niebie blask 
od gwiazd…”

S. Łucja zaznacza „Niech obejrzenie jasełek przyczynia 
się do głębszej refleksji nad istotą Świąt Bożego Narodzenia i 
do praktykowania uczynków miłości i miłosierdzia w 
codziennym życiu”.

W jasełkach uczestniczył m.in.: Burmistrz Krzysztof 
Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Krystyna 

Ćwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Artur Pizoń – 
Starosta Janowski, którzy podziękowali uczniom i nauczyc-
ielom za przepiękne Jasełka, życząc wszelkiej pomyślności  w 
Nowym Roku. Na ręce Dyrekcji szkoły został złożony słodki 
upominek dla wszystkich małych aktorów. Wśród zapros-
zonych gości byli obecni: ks. Infułat Edmund Markiewicz, ks. 
Kanonik Jan Sobczak.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

"Dziś do Betlejem trzeba nocą iść ...." 
Jasełka w wykonaniu uczniów z janowskiej podstawówki 

Tradycyjnie 6 stycznia Orszaki Trzech Króli przeszły 
ulicami naszych miast, miasteczek i miejscowości. Każdego 
roku zwiększa się liczba Orszaków. W tym roku Orszak 
Trzech Króli przeszedł ulicami ponad 850 miejscowości w 
Polsce i 18 poza jej granicami.

Do nich dołączy również Janowski Orszak, który 
wyruszył z Sanktuarium z ks. Kan dr Jackiem Staszakiem do 
betlejemskiej stajenki. W tym roku również orszak kościoła 

pw. Św. Jadwigi Królowej z ks. Waldemarem Farionem.
Przypomnijmy, że w Święto Trzech Króli, czyli w 

Uroczystość Objawienia Pańskiego do janowskiej szopki 
przewożone są olbrzymie figury trzech Mędrów oraz 
wielbłąd. W orszaku uczestniczyła młodzież, która śpiewała 
kolędy, a dzieci przebrane w stroje kolędników misyjnych 
wędrowały z kolorowymi gwiazdami. Podobnie w Kościele 
pw. Św. Jadwigi. Kolędnicy Misyjni przedstawili inscenizację 

Bożonarodzeniową, jak również odbył się koncert kolęd chóru 
parafialnego i scholki dziecięcej.

Tegoroczne Orszaki Trzech Króli odbyły się pod hasłem 
„Cuda, cuda ogłaszają”, które jest fragmentem refrenu kolędy 
„Dzisiaj w Betlejem”.

Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Dorota Kozdra, 

archiwum Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej

Z kolędą na ustach… Nasze Orszaki Trzech Króli w Janowie Lubelskim

W Dniu Dziadka 22.01.2020r. seniorzy z Klubu Rekreacji 
Ruchowej VITALNI wzięli udział w V Senioriadzie o Puchar 

Burmistrza Biłgoraja. Na imprezę przybyło 10 drużyn z 
Biłgoraja, Janowa i Frampola. Rywalizacja odbywała się w 

konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych (rzuty do 
celu, slalomy sprawnoś-
c i o w e ) ,  a l e  b y ł  t e ż 
konkurs wiedzy o sporcie 
i kalambury.

Po zaciętej rywaliza-
cji VITALNI znaleźli się 
na 3 miejscu, co należy 
uznać za duży sukces. 
BRAWO!

Puchary i upominki 
wszystkim uczestnikom 
Senioriady wręczył V-ce 
Burmistrz Biłgoraja.

Iwona Florczak - Klub 
Rekreacji Ruchowej 

VITALNI

VITALNI na Senioriadzie w Biłgoraju
Sprostowanie

W numerze 6 (83) Październik – Grudzień 2019, 
na str. 14 została zamieszczona informacja „Wybory 
do Sejmu. Wyniki. Jak glosowaliśmy w Powiecie 
Janowskim”. W podanych wynikach głosowania 
K o m i t e t u  W y b o r c z e g o  S o j u s z u  L e w i c y 
Demokratycznej,  Pana Jacka Czerniaka wkradł się 
chochlik. Otóż został podany wynik 9824 głosów. Taki 
wynik otrzymała Pani Anna Magdalena Długosz, 
która zajęła drugie miejsce. Natomiast Pan Jacek 
Czerniak otrzymał 17 720 głosów.

Źródło:
https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019/
pl/wyniki/komitet/26063/sejm/okr/6

Za nieścisłość przepraszamy
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Wszystko co dobre kiedyś się kończy i dlatego w 
niedzielę 19 stycznia po raz ostatni mogliśmy obejrzeć 
rywalizację drużyn w tegorocznej Janowskiej Lidze Halowej 
o puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa 
Kołtysia. Na hali sportowej przy Ul. Ks. Skorupki rozegrane 
zostały mecze ćwierćfinałowe, dwa mecze półfinałowe i te 
najważniejsze i najbardziej oczekiwane spotkania - mecz o 3 
miejsce i wielki finał.

Wszystko zaczęło się o godzinie 12:00, kiedy to zabrzmi-
ał pierwszy gwizdek sędziego, a z głośników przywitał 
kibiców głos spikera komentującego boiskowe wydarzenia i 
zapowiadającego czekające kibiców emocje.

Mecze ćwierćfinałowe zaczęły się zgodnie z przewid-
ywaniami od pewnego zwycięstwa zespołu POKER TEAM 
nad drużyną ENIGMA 6:0 potwierdzającego aspiracje tego 
pierwszego zespołu do końcowego tryumfu w turnieju, a 
kibice poznali pierwszego półfinalistę. Ciekawie zapowia-
dało się drugie ze spotkań ćwierćfinałowych, gdzie zespoły 
JUNIORZY FC i BEZ NAZWY wydawały się prezentować 
podobne umiejętności i kibice spodziewali się wyrównanego 
spotkania, a wielu typowało, że może w tym meczu dojść do 
serii „jedenastek”. Młody zespół JUNIORZY FC nie 
wytrzymał jednak presji i stawki spotkania nie będąc w stanie 
nawiązać równorzędnej walki z drużyną BEZ NAZWY, która 
zaprezentowała się bardzo solidnie i pewnie wygrała 5:1 
meldując się w gronie półfinalistów. Nieoczekiwanie trzeci 
mecz ćwierćfinałowy przysporzył ogromnych emocji nie 
tylko na boisku, ale także na trybunach hali sportowej. W 
ćwierćfinale mierzyły się zespoły ŚNIEGOWCY i LUKS 
CHRZANÓW. Tydzień temu obie drużyny spotkały się w 
fazie Play-off turnieju i mecz zakończył się zdecydowanym 
zwycięstwem drużyny ŚNIEGOWCY aż 5:0, a drużyna z 
Chrzanowa musiała rywalizować w barażach o miejsce w 
spotkaniach ćwierćfinałowych. Dlatego też faworyt tego 
meczu był tylko jeden i miała być to tylko formalność dla 
zespo łu  ŚNIEGOWCY.  Jednak  d rużyna  LUKS 
CHRZANÓW wyciągnęła wnioski z poprzedniej lekcji i 
zagrała najlepszy mecz w turnieju. Do przerwy na tablicy 
mieliśmy wynik 0:0, a na 4min przed końcem „zapachniało” 

sensacją, gdyż gola strzeliła drużyna LUKS CHRZANÓW. 
Faworyt postawił wszystko na jedną kartę, jednak szczęście 
dopisywało drużynie z Chrzanowa. Jeszcze na minutę przed 
końcem najczęstszym słowem z ust spikera zawodów był 
wyraz „sensacja”, ale to właśnie ostatnie 60 sekund pokazało 
dlaczego ludzie kochają piłkę nożną. W ciągu jednej minuty 
po bramkach Adriana Wojtana i Mariusza Majdanika drużyna 
ŚNIEGOWCY odmieniła losy meczu przemierzając 
piłkarską drogę „z piekła do raju” i meldując się w najlepszej 
czwórce turnieju. Czwarty ćwierćfinał zapowiadał nam 
największe emocje, gdyż spotkały się dwie niepokonane do 
te j  pory  w turn ie ju  drużyny,  obrońca  t rofeum 
PRZYJACIELE SYDNEY i rewelacja rozgrywek drużyna 
POKEMONY. Faworyta upatrywano w mistrzach sprzed 
roku, jednak zespół POKEMONY pokazał niesamowite 
serce do walki i zagrał świetny mecz, a dodatkowo w swoich 
szeregach miał świetnie dysponowanego bohatera meczu – 
Janusza Lepiejzę. To po jego bramkach do przerwy mieliśmy 
niespodziankę i prowadzenie drużyny POKEMONY 2:0. W 
drugiej połowie PRZYJACIELE SYDNEY postawili 
wszystko na jedną kartę próbując odwrócić losy meczu, ale 
dalsze bramki strzelali zawodnicy zespołu POKEMONY, a 
głównie wymieniony wcześniej Janusz Lepiejza, który 
dołożył kolejne 2 bramki i mecz ostatecznie skończył się 
wynikiem 5:0, co zostało przyjęte jako spora niespodzianka, 
choć zwycięstwo drużyny POKEMONY było wynikiem 
zasłużonym.

Tak oto po 2 godzinach niedzielnej rywalizacji kibice 
poznali wszystkich półfinalistów i oczekiwali losowania par 
półfinałowych. Losowanie wyłoniło następujące pary 
półfinałowe, w pierwszym półfinale miały spotkać się 
drużyny ŚNIEGOWCY – BEZ NAZWY, zaś w drugim 
POKER TEAM – POKEMONY.

W pierwszym półfinale klasę pokazała drużyna ŚNIE-
GOWCY odnosząc przekonywujące zwycięstwo 5:2 po 3 
golach Dawida Szczuki i 2 bramkach Łukasza Pizonia 
meldując się w wielkim finale. Drugi mecz między drużyna-
mi POKER TEAM i POKEMONY przyniósł wiele emocji, 
gdyż obie drużyny chciały zagrać w wielkim finale. Do 
przerwy był wynik 0:0, ale w drugiej połowie kibice obejrzeli 
bramki. Wynik półfinału otworzył Mariusz Jargieło wypr-
owadzając drużynę POKEMONY na prowadzenie 1:0 i 
przybliżając ten zespół do zwycięstwa. W odpowiedzi 
zaatakowała drużyna POKER TEAM i 3min później 
wyrównał Mariusz Pawełkiewicz, a na tablicy wyświetlił się 
wynik 1:1. Kiedy kibice oczekiwali już powoli na konkurs 
rzutów karnych bramkową akcję przeprowadziła drużyna 
POKER TEAM, a gola na wagę awansu do finału strzelił 
Michał Kamiński zostając bohaterem meczu. Na odpowiedź 
drużynie POKEMONY zabrakło czasu i zespół ten mimo 
ambitnej postawy i bardzo dobrej gry musiał się zadowolić   
brązowym medalem w tegorocznych rozgrywkach.

Po kilkunastu minutach przerwy doszło do meczu o 3 
miejsce między zespołami BEZ NAZWY – POKEMONY. 
Spotkanie to było bardzo wyrównane, a losy zwycięstwa 
decydowały się do ostatniej minuty meczu. Przez większość 
spotkania kontrolę nad wydarzeniami na boisku miała 
drużyna BEZ NAZWY, która prowadziła do przerwy 2:0 i 
wydawało się, że zawodnicy tej drużyny sięgną po brązowe 
medale za zajęcie trzeciego miejsca. W drugiej połowie z 
bardzo dobrej strony pokazał się najlepszy strzelec drużyny 
POKEMONY Sylwester Piędzio, który najpierw strzelił 

bramkę kontaktową na 1:2, a po kolejnym golu drużyny BEZ 
NAZWY, który jak się wydawało da tej drużynę wygraną, 
Sylwek dołożył kolejne 3 bramki ustalając wynik meczu na 
4:3 dla drużyny POKEMONY i ostatecznie sytuując ten 
zespół na podium turnieju.

W ostatnim i zarazem najważniejszym meczu spotkały się 
zespoły ŚNIEGOWCY – POKER TEAM. Mecz był 
prowadzony w szybkim tempie choć obie drużyny miały za 
sobą spotkania ćwierćfinałowe i półfinałowe. W pierwszej 
połowie kibice zobaczyli też jednego gola autorstwa 
Damiana Polnickiego, który pozwolił zejść na przerwę 
drużynie POKER TEAM z prowadzeniem 1:0. Wynik ten 
miał duży wpływ na to, co zobaczyliśmy w drugiej połowie 
meczu finałowego, drużyna ŚNIEGOWCY prowadziła grę 
stwarzając sobie sytuacje do strzelenia wyrównującej 
bramki, zaś zespół POKER TEAM „czaił” się na kontrę, 
która zapewniłaby mu zwycięstwo w tym spotkaniu i 
końcowy tryumf. Kiedy wydawało się, że POKER TEAM nie 
da sobie wydrzeć końcowego zwycięstwa, po raz kolejny 
drużyna ŚNIEGOWCY pokazała jak odmienić losy meczu. 
Na niespełna 2min przed końcem meczu piłka przeszła przez 
całą obronę POKER TEAM i trafiła do Adriana Wojtana, 
który z zimną krwią wykorzystał doskonałą sytuację i 
wyrównał wynik meczu na 1:1. Ostatnie 90 sekund nie 
przyniosło decydującej bramki i kibice usłyszeli końcowy 
gwizdek oznaczający serię „jedenastek”, która miała 
zdecydować o tym która z drużyn wygra w finale. Zawodnicy 
w serii rzutów karnych strzelali bezbłędnie do ostatniej 
„jedenastki”. Kiedy na tablicy wyników było 3:2 w rzutach 
karnych dla ŚNIEGOWCÓW do ostatniego karnego 
podszedł zawodnik zespołu POKER TEAM, jednak jego 
strzał w świetnym stylu obronił bramkarz drużyny ŚNIE-
GOWCY Sebastian Janicki zapewniając w ten sposób 
końcowy tryumf swojej drużynie.

Po meczu finałowym nastąpiła tak miła chwila dla 
zawodników jaką jest ceremonia dekoracji, a nagrody 
wręczał Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. W 
tym miejscu należy wspomnieć, iż turniej ten ma to do siebie, 
że żadna z drużyn biorących udział w turnieju nie wychodzi z 
pustymi rękami. Tak więc nagrody z rąk Pana Krzysztofa 
Kołtysia odebrali kapitanowie poszczególnych zespołów, zaś 
zawodnicy najlepszych trzech drużyn otrzymali również 
medale. Organizatorzy wybrali również najlepszą drużynę 
tegorocznej IX edycji Janowskiej Ligi Halowej. W „dream 
teamie” znaleźli się bramkarz Artur Jargieło ( POKEMONY 
), najlepszy strzelec turnieju Sylwester Piędzio ( 
POKEMONY ) Mariusz Pawełkiewicz ( POKER TEAM ), 
Dawid Szczuka ( ŚNIEGOWCY ) oraz najlepszy zawodnik 
turnieju Adrian Wojtan ( ŚNIEGOWCY ). Dodatkowo 
wyróżniono również Huberta Myszaka ( BEZ NAZWY ) 
nagrodą Fair Play za godną naśladowania postawę na boisku.

ZAPROSZENIE

Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy tak licznie 
przychodzili na trybuny Hali Sportowej obserwować 
zmagania zawodników i kibicować swoim faworytom w IX 
edycji Janowskiej Ligi Halowej o puchar Burmistrza Janowa 
Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia. Dziękujemy zawodnikom 
za sportową rywalizację na boisku i dostarczenie tak wielu 
emocji, wszystkich zaś zarówno kibiców jak i zawodników 
zapraszamy już w grudniu 2020 roku na kolejną, jubileuszo-
wą już X edycję Janowskiej Ligi Halowej.

Organizatorzy

IX Edycja Ligi w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego - Finał
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Z Białym Krukiem przez Lasy Janowskie. IV Zimowy Maraton Rowerowy za nami...

12 stycznia, na stoku narciarskim Narciarski Raj u 
Rzetelskiego w Chrzanowie odbyły się II zawody w slalomie 
narciarskim o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Na starcie pojawiło się blisko 70 . uczestników. A oto oficjalne 
wyniki:
Dziewczynki: Kat. 6-9 lat: Natasza Sowa, Zuzanna Krasowska, 
Lena Styrnik Kat. 10-14 lat Emilia Sobjanek, Zuzanna 
Harasimowicz,Justyna Kmieć. Kat. 15-18 lat Agata Tyra.
Chłopcy: Kat. 6-9 lat - Mateusz Blajerski, Miłosz Burda, 
Marcel Rycaj. Kat. 10-14 lat- Sebastian Żołynia, Mateusz 
Siwek, Karol Kot. Kat. 15-18 lat - Dominik Blajerski.  Ignacy 
Sadurski, Piotr Dworak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy także 
wszystkim uczestnikom zawodów.

UMWL w Lublinie

I Zawody o Puchar 
Marszałka Województwa 
Lubelskiego w slalomie 

narciarskim

Od lewej: Radosław Szymański, 
Łukasz Drewniak - dyrektor JOK

Od lewej: Artur Pizoń - Starosta Powiatu Janowskiego, 
Waldemar Kuśmierczyk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów 
Lubelski, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego 

Już po raz czwarty Bike Club Janów Lubelski 
zorganizował Zimowy Maraton Rowerowy „Biały Kruk”. W 
tym roku rowerzystom nie towarzyszył śnieg, dopisała 
słoneczna pogoda i… frekwencja, która z roku na rok 
zwiększa się. Wspaniała impreza zorganizowana bardzo 
dobrze pod kątem logistycznym świadczy o ogromnym 
wkładzie pracy członków Bike Club Janów Lubelski, m.in: 
Marcina Kasprzaka, Radosława Szymańskiego, Janusza 
Sulowskiego, Tomasza Fusiary, Roberta Flisa i Mariusza 
Wieleby oraz pracowników biura organizacyjnego, które 
mieściło się w Kawiarence ZOOM NATURY, gdzie 
dokonywano zapisu uczestników biegu,  wydawano  
numery startowe, jak również przygotowywano medale dla 
wszystkich zawodników, a dla zwycięzców -  puchary.

 Udział w Maratonie wzięło ponad 300 zawodników. 
Miłośnicy dwóch kółek przyjechali do Janowa Lubelskiego 
nie tylko z województwa lubelskiego, ale też m.in. z 
Warszawy, Rzeszowa i Wrocławia. Tak jak w latach 
ubiegłych, tak również i w tym roku, trasa wiodła przez 
tereny Lasów Janowskich. Zawodnicy do wyboru mieli 2 
dystanse: trasa FIT – 15 km i trasa MEGA – 29 km. Najlepszy 

w kategorii MEGA był Grzegorz Kozłowski z Żyrardowa, 
natomiast w kategorii FIT - Robert Sawa z Turki. Start i meta 
zawodów zlokalizowane były nad zalewem janowskim w 
Parku Rekreacji ZOOM NATURY. Z terenu Powiatu 
Janowskiego udział w zawodach wzięło 34 zawodników, w 
tym 26 z Janowa Lubelskiego; wśród nich dwie kobiety - 
Agnieszka Kicińska i Agnieszka Szymańska. Ponadto Janów 
Lubelski reprezentowali: Krzysztof Basiak, Stanisław 
Bielak, Robert Cybart, Stanisław Daśko, Marcin Garbacz, 
Michał Gawron, Marcin Gumienik, Paweł Gumienik, 
Grzegorz Jednac, Sławomir Kapica, Czesław Kaproń, 
Tadeusz Lachawiec, Krzysztof Lenart, Wojciech Małek, 
Marcin Michałek, Tomasz Połetek, Krzysztof Sawa, 
Sylwester Skubik, Janusz Sulowski, Adrian Torba, 
Waldemar Widz, Michał Wolski oraz Robert Flis z Zofianki, 
Tomasz Flis z Krzemienia Pierwszego, Wiesław Gzik z 
Dzwoli. Z Modliborzyc: Tomasz Nalepa, Grzegorz 
Nieborak, Tomasz Taradyś, Krzysztof Wieleba i Mariusz 
Wieleba, Patryk Urban ze Stojeszyna i Grzegorz Widz z 
Godziszowa.

Na starcie i na mecie zawodników dopingował Krzysztof 

Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Artur Pizoń – 
Starosta Janowski, Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Janów Lubelski, Ryszard Majkowski – Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski – 
Marszałek Województwa Lubelskiego, jak również 
Dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury (prowadzący 
imprezę rowerową) - Łukasz Drewniak.

Nad bezpieczeństwem trasy czuwała Ochotnicza Straż 
Pożarna z Białej oraz policjanci z Komedy Powiatowej 
Policji w Janowie Lubelskim. Każdy uczestnik (i nie tylko) 
mógł skorzystać z przygotowanych ciepłych napoi, 
przekąsek. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zasiedli 
przy wspólnym ognisku.

Współorganizatorami imprezy było Nadleśnictwo Janów 
Lubelski oraz Gmina Janów Lubelski. Partner główny 
maratonu - Województwo Lubelskie „Lubelskie. Smakuj 
Życie”. Impreza została objęta honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława 
Stawiarskiego i Burmistrza Janowa Lubelskiego -  
Krzysztofa Kołtysia.

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„W Biłgorajskiej Hali Senioriada; będziemy tu walczyć – 
tak wypada” to początek tekstu na melodię „Po zielonej 
trawie piłka goni” jakim Klub Aktywnych Ruchowo 
„Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim rozpoczął 
autoprezentację na V Senioriadzie w OSiR Biłgoraj.

W środę, 22.01.2020 r. zawody zgromadziły 10 drużyn 
(w 2019 r. – 8), co świadczy o zainteresowaniu tą formą 
aktywności ruchowej i uznanej już marce imprezy. 
Wprawdzie wyniki wszystkich dyscyplin były mierzone, ale 
Sędzia Główny wielokrotnie podkreślał integracyjny 
charakter spotkania. Ostatecznie drużyna założonego pod 
koniec 2019 r. KAR „Rekreo – Styl” zajęła 6 miejsce, dające 
duże możliwości awansu w przyszłym roku.

Na zakończenie organizatorzy przekazali wiele ciepłych 
słów zachęcających seniorów do aktywności ruchowej i 
uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych. Z rąk 

Pana Wiceburmistrza i Pani Dyrektor OSiR wszystkie 
drużyny otrzymały puchary, słodkie upominki i talony na 
zakup sprzętu sportowego.

 Wa r t o  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  J a n ó w  L u b e l s k i  b y ł 
reprezentowany  na Senioriadzie już po raz trzeci: w 2017 r. 
wyjazd zapoznawczy Instruktora Pilates, w 2018 r (Fitness 
Klub Pilates przy OR PZERiI – III miejsce), w 2019 r. 
(Fitness Klub Pilates – II miejsce) w br. (Klub Rekreacji 
Ruchowej Vitalni – III miejsce i Klub Aktywnych Ruchowo 
„Rekreo – Styl” – VI miejsce).

Dziękujemy Władzom Miasta i Gminy Janów Lubelski 
za wsparcie w postaci sfinansowania kosztu transportu.

Antoni Sydor  - Instruktor PILATES
Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl”

w Janowie Lubelskim

Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” 
na V Senioriadzie - 2020 r. w OSiR Biłgoraj

W domu Nauczyciela, przy aromacie kaw,
Siedzieli sobie Seniorzy, przywołując wspomnień czar.

Tak sobie wspominali minionych siedem lat,
Które w mig upłynęły – jak szybko płynie czas!

Na pierwszym spotkaniu, w nowym roku, 15 stycz-
nia2020 roku, seniorzy postanowili powspominać minione 
lata działalności Klubu Seniora „Janowiacy”. Działalność  
klubu w latach 2013 – 2019 , to minione 7 lat. Przez ten okres, 
z różnych przyczyn z klubu odeszło 41 osób, a przyjęliśmy 
do klubu 40 osób. Stan członków to 70 osób w klubie.

Działalność klubu to około 300 spotkań. W tym: 25 
wycieczek, 19 ognisk i 15 ognisk kończących wycieczki, 31 
zabaw tanecznych, 55 różnych imprez klubowych, 170 
spotkań zwykłych przy kawie. Cała działalność klubu 
udokumentowana została na stronie internetowej klubu i w 
kronikach klubowych, systematycznie prowadzonych.

Przy oglądaniu zdjęć, w kronikach z minionych lat, 
powróciły wspomnienia o przeżytych wydarzeniach. Aż 
trudno uwierzyć, że tak bogata i urozmaicona była dział-
alność klubu.

H.J. Łukasz

Spotkanie wspomnień 
w Klubie Seniora 

„Janowiacy”

Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Modliborzycach

OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 Klasopracownie bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne  i sprzęt 

multimedialny.
 Rozszerzenia w zakresie przedmiotów objętych egzaminem 

maturalnym.

CO NAS WYRÓŻNIA!
 100% zdawalność na maturze.
 Stypendium Burmistrza  za średnią ocen 4,75 i wyżej – do 200 zł  

miesięcznie.
 Darmowe podręczniki do I kl.
 Zajęcia prowadzone w małych grupach.

ul. Ogrodowa 6
23-310 Modliborzyce
tel. 015 87 15 224
zsmce@o2.pl
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Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XX edycja
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję 
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze 
działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś 
kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca 
pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.
UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie 
do 20 marca 2020 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane 
przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 
lutego 2020 roku.
źródło: cdr.gov.pl
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Dyżury aptek 2020 roku. Luty-marzec, kwiecień

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie 
miasta Janowa Lubelskiego w 2020 roku

Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, 
w soboty w godz. 15.00 - 24.00, całodobowe w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie 

miasta Janowa Lubelskiego w 2020 roku

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa miejsca i 
sytuacje, w których zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwol-
ony. Zgodnie z art. 2 pkt 31 tej ustawy pojazdem nazywamy 
środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze 
oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane (samoc-
hód, motor). Według art. 46 ustawy zatrzymanie i postój 
pojazdu jest możliwy w miejscach i warunkach, w których jest 
on widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdem, w 
sytuacji, gdy chce się zatrzymać na jezdni, musi zrobić to jak 
najbliżej krawędzi (krawężnika) i równolegle do niej. Na 

drodze poza obszarem zabudowanym powinien zatrzymać się 
poza jezdnią. Zgodnie z art. 47 dopuszczalny jest również 
postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samoc-
hodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
2,5 t, pod warunkiem że:
 na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz 

zatrzymania lub postoju,
 szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest 

taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 
m.,

 pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie 
tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
Należy pamiętać, że w większości tego typu 

przypadków będziemy mieli do czynienia z 
popełnieniem wykroczenia. Do  wykroczeń tego 
typu można zastosować kilka przepisów.
 Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba 

znajdująca się na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a 
także właściciel lub posiadacz pojazdu, 
który wykracza przeciwko innym przepis-
om ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo 
o ruchu drogowym lub przepisom wydan-
ym na jej podstawie, podlega karze 
grzywny do 3000 złotych albo karze 
nagany.

 Art. 84. Kto wbrew obowiązkowi nie 

oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo 
dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, 
jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urząd-
zenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też 
miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić 
bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, 
podlega karze aresztu albo grzywny.

 Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, 
podlega karze grzywny albo karze nagany
W pewnych wypadkach może zdarzyć się, że niepr-

awidłowe zaparkowanie samochodu może przyczynić się do 
popełnienia przestępstwa. Może tak się stać np. w sytuacji, w 
której czyn określony w art. 84 kw spowoduje katastrofę albo 
jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub spowoduje nieum-
yślnie wypadek drogowy. Wtedy też sprawca tegoż czynu 
będzie ponosił odpowiedzialność, o której mowaw art. 173, 
174 lub 177 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny.
Odpowiedzialność cywilna - Nieprawidłowe parkowanie 
może wywołać negatywne konsekwencje nie tylko na gruncie 
prawa karnego, lecz także – cywilnego. Jeżeli zatem przy 
parkowaniu pojazdu zostanie dokonany czyn niedozwolony 
(np. uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała lub też inna szkoda 
bądź krzywda), to z tego tytułu powstanie obowiązek wypłaty 
odszkodowania.

Nieprawidłowe parkowanie – odpowiedzialność i skutki prawne

Dom na sprzedaż 
w centralnej części miejscowości Dzwola
Dom na  sprzedaż  w centra lne j  częśc i 

miejscowości Dzwola.
Rozkład pomieszczeń: Piwnica, Parter: kuchnia, 

łazienka, dwa pokoje, jeden pokój z balkonem, 
Pierwsze piętro: łazienka i 3 pokoje, jeden pokój z 
balkonem, Poddasze, Taras. Lokalizacja - Centralny 
punkt miejscowości Dzwola. Sklep, kościół, szkoła, 
bank, urząd gminy, biblioteka w promieniu 300 
metrów. Zabudowa domów jednorodzinnych.

Miejscowość położona jest przy krajowej drodze 
74, bliska odległość miast Janów Lubelski i Frampol. 
Do domu przynależy działka 4ary. Łączna 
powierzchnia domu 320m2. Dom do remontu. Na 
parterze dwa pokoje i toaleta jest w pełni 
wyremontowana - obecnie wynajmowane na salon 
fryzjerski, możliwość rozwiązania umowy, lub 
czerpania zysku z wynajmu.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
telefoniczny: 519 066 881 lub 602 820 200
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NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 
Zamość Sp. z o.o. jest czwartym ośrodkiem grupy NU-MED 
w Polsce. Ośrodek w Zamościu mieści się przy 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Ośrodek wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
zapewnia kompleksowość leczenia onkologicznego. Pełne i 
szybkie leczenie to: Poradnia Onkologiczna Szpitala 
mieszcząca się budynku NU-MED Centrum Diagnostyki i 
Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o., wielodyscypli-
narne konsylia onkologiczne, które mają szybko i skutecznie 
diagnozować oraz wprowadzić leczenie nowotworów. Dla 
kobiet podejrzewających niepokojące zmiany w piersiach 
powołany został zespół do spraw chorób piersi, zapewniaj-
ący profesjonalną pomoc i diagnostykę.

Aby uzyskać konsultację z onkologiem należy zgłosić się 
do rejestracji Poradni Onkologicznej zlokalizowanej w 
Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED Al. 
Jana Pawła II 10 Zamość. Wizyta w poradni onkologicznej 

nie wymaga skierowania.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża 

Jana Pawła II w Zamościu dysponuje oddziałem onkologii 
klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz oddziałami zabieg-
owymi. Dopełnieniem pełnego leczenia onkologicznego jest 
radioterapia w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.

W NU-MED Centrum Diagnostyki  i  Terapi i 
Onkologicznej chorzy mają do dyspozycji w pełni wyposa-
żony Zakład Radioterapii ( akceleratory, modelarnia, 
tomografia komputerowa do planowania leczenia), pracow-
nię brachyterapii, która stanowi niezbędne uzupełnienie w 
leczeniu radioterapią chorych z nowotworami ginekologicz-
nymi, gruczołu krokowego, piersi i w innych lokalizacjach.

Oddział zamojskiego ośrodka został wyposażony w 46 
łóżek. Jest to 18 sal chorych (od 2 do 4 osobowych), sala 
wzmożonego nadzoru, izolatka. Pokoje pacjentów są 
wyposażone w węzeł sanitarny, klimatyzację,  bezpłatną 
telewizję, aneks kuchenny z lodówką, szafy ubraniowe z 
szafkami do przechowywania rzeczy wartościowych. Dla 

chorych i ich rodzin jest przygotowany pokój do spotkań 
rodzinnych, w którym można pooglądać program TV, 
poczytać czy napić się herbaty z najbliższymi. Obok 
budynku znajduje się 160 bezpłatnych  miejsc parkingowych 
z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Oprócz prowadzonego leczenia szpitalnego w ośrodku 
jest prowadzone leczenie w trybie ambulatoryjnym. Dla 
pacjentów, których miejsce zamieszkania jest znacznie 
oddalone od szpitala jest przygotowany hotel, w którym 
pacjenci przebywają na koszt ośrodka w trakcie terapii.

Podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 
gwarantuje bezpłatne świadczenia w zakresie Radioterapii w 
NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. 
z o.o.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła  II 10, 22-400 Zamość
tel: Rejestracja : 84 53 59 800

www.nu-med.pl

NU-MED. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy mogą już zgłaszać się do korzystania z 
„małego ZUS” na nowych zasadach. Ulga pozwala opłacać 
składki uzależnione od dochodu firmy. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zaktualizował też internetowy kalkulator, w 
którym można teraz łatwo policzyć nową podstawę wymiaru 
składek za luty.

„Mały ZUS” działa od początku 2019 roku. A od 1 lutego 
tego roku zaszły w nim ważne zmiany, które sprawią, że z 
ulgi skorzysta większa grupa przedsiębiorców. Znacząco 
wzrósł przede wszystkim limit przychodu, który pozwala 
zgłosić się do „małego ZUS”. Obecnie z ulgi może skorzys-
tać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku 
kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma była 
prowadzona krócej niż rok, to limit oblicza się proporcjona-
lnie do okresu działalności. Druga ważna zmiana to sposób 
obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Dotychczas 
składki na „małym ZUS” zależały od przychodu, teraz – od 
dochodu. Podstawą wymiaru składek jest połowa średnio-
miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w 
poprzednim roku. Tak wyliczona kwota nie może być niższa 
niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku to 780 
zł). Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Miesiąc na zgłoszenie

Przedsiębiorca, który w styczniu nie 
korzystał z „małego ZUS”, ma czas na 
zgłoszenie się do ulgi do 2 marca. Na 
początku marca będzie również musiał 
z łożyć  w Zak ładz ie  Ubezp ieczeń 
Społecznych odpowiednie dokumenty 
rozliczeniowe. Takie dokumenty składa też 
w lutym i marcu przedsiębiorca, który 
korzystał z ulgi już w styczniu. Informacje 
o wszystkich warunkach „małego ZUS”, 
zmianach w uldze i ważnych terminach są 
na stronie .www.zus.pl

Kalkulator pomoże w obliczeniach

Na stronie  jest już dostępna eSkladka.pl
nowa wersja kalkulatora ZUS do „małego 
ZUS”. Do tej pory narzędzie umożliwiało 
wyliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne na „małym ZUS” na dotychczasowych zasadach. 
Obecnie pozwala również na wyliczenia według zasad 
obowiązujących od 1 lutego. Można więc policzyć podstawę 
wymiaru składek za styczeń 2020 roku, uzależnioną od 

przychodu oraz podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 
2020 roku, uzależnioną od dochodu.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Działa już „mały ZUS plus” – czyli ulga po nowemu

Materiał sponsorowany
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