
Chrystus zwyciężył śmierć i powstał z martwych, 
nam zaś dał udział w Swojej chwale. Ona już się objawia, 
kiedy podążając za Zbawicielem, mówimy Bogu „tak” 
przez wypełnianie Jego woli w sercu i umyśle, 
w Kościele i w świecie. 

Ilekroć poświęcam kamień węgielny dla nowych 
kościołów czy budynków publicznych, myślę o roli, jaką 
powinien odgrywać w moim życiu Chrystus. To także 
zadanie dla każdego z nas. „Zbliżając się do Tego, 
który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie 
przez ludzi, ale u Boga wybranym idrogocennym - mówi 
św. Piotr apostoł - wy również, niby żywe kamienie, 
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić 
święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”  (1 P 2, 4-6).

Zbliżmy się do Zmartwychwstałego Pana, 
padnijmy przed Nim na kolana i ucałujmy Jego święte rany. Czas pandemii uświadamia 
nam kruchość ludzkiej natury i nieuniknioną konieczność śmierci. W Misterium 
Paschalnym znajdujemy pociechę, otrzymując obietnicę przyszłej nieśmiertelności. 
My również nieśmy chrześcijańską pociechę innym, szczególnie chorym, samotnym, 
ubogim i wszystkim zagubionym.

Niech wielkanocne spotkania ze zmartwychwstałym Panem, w rodzinie 
i w parafii, staną się dla was, najdrożsi, źródłem radości, pokoju i nadziei. 
BłogosławionychŚwiąt!                         + Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

Czas Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odrodzenia się wiary 
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka...

W Święta Zmartwychwstania Pańskiego zatrzymajmy się na chwilę, 
nacieszmy rodziną i bliskimi, zbierzmy siły na przyszłość. Wspierajmy się 
i dbajmy o siebie i innych. Szanujmy zdrowie, doceńmy rodzinę. 
Razemdamy radę.

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi naszej Ojczyźnie, 
obdarzając siłą do pracy, błogosławi nam i naszym bliskim, umacniając więzi 
duchowe i międzyludzkie... Niech „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” 
jednoczy nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego, umacniając 
troskę o chorych i tych, którzy walczą z pandemią...

Błogosławionych, zdrowych, spokojnych, dostatnich i bezpiecznych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Mieszkańcom Powiatu Janowskiego życzą:

Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP

oraz w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych 
oraz pracowników Starostwa 

i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

„Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! 
Ostatnie Słowo Boga w sprawie ludzkiego losu

to nie śmierć, lecz życie, nie rozpacz, lecz nadzieja...”
Jan Paweł II

Jak to dobrze, że Powiat Janowski nabył działkę na ulicy Bialskiej... To był bardzo dobry ruch 
po stronie władz samorządowych szczebla powiatowego. Majątek powiększony, wpływy do budżetu 
większe, wykonywanie powierzonych zadań łatwiejsze, nowe miejsca pracy, a do tego... zagospodarowanie 
terenu zgodnie z potrzebami społeczeństwa... Teraz, to co przez długie lata stało i niszczało, strasząc 
swoim wyglądem, zniknie raz na zawsze. Powstanie coś dobrego dla ludzi chorych i niepełnosprawnych... 

Powiat Janowski. Takiej inwestycji w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było

W dobie pandemii, gdy gminy i powiaty borykają się z trudnościami finansowymi, tarczą dla jednostek 
samorządu terytorialnego jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Z rządowego funduszu wsparcia 
skorzystał też Powiat Janowski, który na zadania inwestycyjne w ramach dwóch edycji programu otrzymał 
ponad7,5 mln zł (prawie 4 mln zł w sierpniu, ponad 3,5 mln zł w grudniu).

Część pieniędzy z pierwszej transzy dofinansowania została wydatkowana w ubiegłym roku, reszta 
dotyczy tego roku. W tym roku zostanie zakończona modernizacja drogi powiatowej o długości 3 km na trasie 
Potoczek - Bania. Wartość zadania - około 2 mln zł. Niespełna 375 tys. zł stanowią pozyskane przez samorząd 
powiatowy środki RFIL, a bez mała 945 tys. zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Potok Wielki 
dofinansowuje zadanie w wysokości 570 tys. zł, a Powiat Janowski w kwocie 28 tys. zł. Inwestycja - z ramienia 
Powiatu Janowskiego, jest realizowana przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.           WIĘCEJ na str. 4

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ponad 7,5 mln zł 
na inwestycje powiatowe w ramach dwóch edycji programu

I dlatego inwestycjanie budzi wątpliwości i zastrzeżeń społeczeństwa.
Działka jest niepozorna i nieciekawa, ale tylko od ulicy..., a jak się wejdzie 

głębiej, to nagle się robi i długo i szeroko i daleko..., i człowiek jest zaskoczony, 
że za fasadą ruiny kryje się taki skarb! Jakby nie było - prawie hektar! To ci majątek!

WIĘCEJ na str. 3

Podczas podpisania umowy z wykonawcą (od lewej): dolny rząd - Barbara Fuszara, Artur Pizoń, Jerzy Bielecki, Marcin Chocyk, Michał Komacki; górny rząd - Grzegorz Krzysztoń, Aneta Sosnówka, 
Joanna Jaworska-Gumienik, Regina Małek, Józef Wieleba, Zenon Zyśko, Sławomir Dworak, przedstawicielka wykonawcy, Ryszard Majkowski, Robert Kamiński

Życzenia Biskupa Sandomierskiego

Palmy wielkanocne, przez pokolenia 
w ł a s n o r ę c z n i e  r o b i o n e  p r z e z m a m ę ,  
babcię i prababcię,  będące symbolem 
Zmartwychwstania Pańskiego i nieśmiertelności 
duszy, zwycięstwa,męki i odkupienia...

-  D o  t r z c i n y  d o d a j  g a ł ą z k ę  
„szparagusu”, bazie, a z przodu prymulkę. 
I obwiąż lnem albo białą wstążką - radziła 
przed laty każda babcia. 

Palmy to symbol liści palmowych, 
którymi witał tłum wjeżdżającego do Jerozolimy 
Jezusa. I to popiołem ze spalonych palm posypuje 
się głowy wiernych w Środę Popielcową.

Alina Boś

Niedziela Palmowa 
w polskiej tradycji
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Prace przy budowie hali sportowej w Zespole Szkół „U Witosa” idą pełną parą. W grudniu 
ubiegłego roku, zakończył się pierwszy etap budowy, tzw. stan surowy (łącznie z pokryciem 
dachowym). W tym roku, w marcu, zakończono montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W toku są 
prace przy instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Z każdym dniem potężny budynek nabiera wyglądu nowoczesnej hali sportowej. 
Robotnicy nie próżnują, rąk do pracy nie brakuje, to i nie dziwota, że przestojów na budowie nie ma, 
mimo koronawirusa. Wykonawcą zadania jest firma budowlana Mariusza Stanickiego z Chrzanowa 
i - póki co, wszystko idzie po myśli inwestora, czyli Powiatu Janowskiego. Widać, że wykonawca się 
stara, być może dlatego, że to jego pierwsza tego typu inwestycja, realizowana przez władze Powiatu 
Janowskiego. Kasa też niemała - 7,5 mln zł, więc starać się warto, tym bardziej, że opinia idzie 
w świat. Postęp prac budowlanych - od fundamentów po dach, gołym okiem było widać nawet 

Hala sportowa w Zespole Szkół. Są drzwi i okna, w toku - instalacja sanitarna i elektryczna
z okien Starostwa, co dla niektórych było ciekawym, wręcz edukacyjnym doświadczeniem, jeśli 
chodzi o technikę budowy i używany sprzęt.

- To największa - oprócz termomodernizacji szpitala i budowy nowoczesnego kompleksu 
budynków dla osób niepełnosprawnych na ulicy Bialskiej, inwestycja tej kadencji - informuje 
Artur Pizoń - Starosta Janowski.

Warto dodać, że jednokondygnacyjna hala z dwukondygnacyjnym zapleczem zostanie 
oddana do użytku w następnym roku. W skład obiektu wchodzi m.in. potężna hala sportowa 
(główna), siłownie, sale do gimnastyki, fitnessu, tenisa i sportów walki, pomieszczenia gospodarcze, 
porządkowe, itp. Obiekt jest budowany w technologii o podwyższonym standardzie 
energooszczędności. Budynek będzie wyposażony w System Zarządzania Inteligentnego (BMS), 
umożliwiający kontrolę zużycia energii oraz sterowanie działaniem instalacji tak, aby utrzymać 
zużycie energii na racjonalnie niskim poziomie.

Budowana hala z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej i solarnej to kolejny przykład 
(po termomodernizacji szpitala) proekologicznego działania Powiatu Janowskiego, który - jako 
organ prowadzący, odpowiada za całość realizowanej inwestycji.                    Tekst; foto: Alina Boś

Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze... Musi być dobrze, bo pierwszy 
krok w kierunku budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą został zrobiony... Zrobiony przez Powiat Janowski, który w kwietniu 
zakupi na ten cel od Spółdzielni Kółek Rolniczych grunt za pół mln zł. Dużo - niedużo, 

Ponad pół mln zł na inwestycje w przyszłość w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
ale trzeba, bo posiadanie działki budowlanej o minimum hektarowej powierzchni 
jest podstawą wpisania inwestycji do ustawy modernizacyjnej.      

Są też pieniądze na opracowanie, m.in. dokumentacji projektowej i technicznej 
przedsięwzięcia, które wyłoży Powiat Janowski i Gminy Batorz, Dzwola, Chrzanów, 
Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki. O stosowną dokumentację zadba 
KomendaPowiatowa PSP.

Inicjatorem budowy nowej siedziby jest straż pożarna na czele z Komendantem 
Grzegorzem Pazdrakiem oraz Starostwo Powiatowe. Rządowo-samorządowe działania od samego 
początku wspiera Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP.

Środki na realizację inwestycji - jeśliby trafi do ustawy modernizacyjnej, pochodziłyby 
z rządowego programu, a konkretnie z nowej ustawy modernizacyjnej służb mundurowych 
na lata 2021-2025. Nowa siedziba byłaby zlokalizowana poza miastem, w pobliżu strefy ekonomicznej.

Jeśli dojdzie do realizacji zadania, będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów 
w regionie, w dobrze położonym miejscu, co wpisuje się w obowiązujące trendy wyprowadzania 
siedzib straży pożarnych poza teren miasta - w pobliże głównych węzłów komunikacyjnych i z dala 
od zabudowań mieszkalnych. Takie rozwiązanie ułatwi dotarcie do zdarzeń, skróci czas dojazdu, 
a ciężkie wozy gaśnicze czy ratownictwa technicznego nie będą się musiały przeciskać 
przez zatłoczone centrum Janowa. To ważne, bo teraz strażacy pracują w sercu miasta, gdzie uliczki 
są wąskie, często pozastawiane samochodami osobowymi, co utrudnia wyjazdy. Nie inaczej jest 
z pomieszczeniami garażowymi, które są zbyt małe, żeby pomieścić kupiony i planowany do zakupu 
specjalistyczny sprzęt.

Zmiana lokalizacji Komendy wyszłaby i na zdrowie sąsiadom - byłby mniejszy ruch 
i hałas. Zyskałoby też Starostwo, pozyskując nowoczesne i funkcjonalne miejsce na biura i garaże... 
Będzie dobrze...                                                                                                                  Alina Boś

Prawie 2,5 mln zł kosztowały trzy nowe samochody ratowniczo- gaśnicze z napędem 4x4, 
zakupione w ubiegłym roku dla jednostek OSP Wierzchowiska Pierwsze, Chrzanów i Godziszów.

W ramach dotacji, pozyskanej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, firm 
ubezpieczeniowych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, jak również środków finansowych z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Pierwszych zakupiła średni samochód ratowniczo-
gaśniczy Volvo FL 4X4 GBA 3/16. Parametry samochodu: moc - 210 kW (285 KM), napęd - 4x4 
resory, blokada mechanizmów różnicowych, zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik środka 
o pojemności 300 l, autopompa dwuzakresowa o wydajności 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar - 
400 l/min przy ciśnieniu 40 bar, szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o długości 60 m, 
działko wodno-pianowe typ DWP 8/16. Koszt zakupu samochodu wyniósł 789 660 zł, z czego 
dofinansowanie z KG PSP wyniosło 160 000 zł, z WFOŚiGW w Lublinie 380 000 zł. Urząd Miejski 
w Modliborzycach dofinansował zakup kwotą 249 660 zł.

W ramach I edycji „Bitwy o wozy”, gmina Godziszów - ze względu na najwyższą 
frekwencję wyborczą w województwie lubelskim (w gminach do 20 tys. mieszkańców) - otrzymała 
wóz strażacki. Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego trafiły 
do OSP w Godziszowie Pierwszym. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
Renault D16 4x4. Parametry samochodu: moc - 210kW/286 KM, napęd - 4x4, blokada 
mechanizmów różnicowych, zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik środka o pojemności 
300 l, autopompa dwuzakresowa o wydajności - 2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar - 420 l/min 
przy ciśnieniu 40 bar, szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o długości 60 m, 
działko wodno-pianowe typ DWP 8/16. Koszt zakupu samochodu wyniósł 811 000 zł, 
z czego dofinansowanie wyniosło 800 000 zł. Urząd Gminy w Godziszowie dofinansował zakup 
kwotą11 000 zł.

W ramach II edycji „Bitwy o wozy”, gmina do 20 tys. mieszkańców na terenie byłych 
49 województw, w której zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, miała otrzymać 
wóz strażacki. W gminach na obszarze byłego województwa tarnobrzeskiego największą frekwencję 
wyborczą odnotowano w Gminie Chrzanów. Środki finansowe na zakup samochodu trafiły 

Volvo, Renault, Man - nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla 3 jednostek OSP
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-
gaśniczy Man TGM 4×4 o następujących parametrach: moc - 214 kW (290 KM), napęd - 4x4 
blokada mechanizmów różnicowych, zbiornik wody o pojemności 2500 l, zbiornik środka 
o pojemności 250 l, autopompa dwuzakresowa o wydajności - 2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar - 
420 l/min przy ciśnieniu 40 bar, szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o długości 60 m, 
działko wodno-pianowe typ DWP 8/16. Koszt zakupu samochodu wyniósł 848 700 zł, 
z czego dofinansowanie wyniosło 800 000 zł. Urząd Gminy w Chrzanowie dofinansował 
zakupkwotą 48 700 zł.                                                    Tekst; foto: KP PSP w Janowie Lubelskim

Budowa hali - stan na koniec marca 2021 r. Budowa hali - stan na koniec marca 2021 r.

Wizualizacja obiektu

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
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Cd. ze str. 1          
Wrażenie robi powierzchnia, ale nie budynki - obskurne, zdewastowane, pełne napisów, 

malowideł i graffiti. Na placu aż się roi od samochodów, koparek, dźwigów i buldożerów, łamiących 
betonowo-stalowe konstrukcje. Zdaniem robotników, na budowie „byli przed nimi poważni 
złomiarze, którzy wykradli, co się dało”. Zostały ściany i dach..., i dywany skutych płytek, 
wśród których walają się butelki, puszki, buty, plastiki, folie i zardzewiałe meble. Robotnicy 
segregują śmieci - tu szkło, tam złom, tu gruz, tam wata. W ogniu palą się spróchniałe parapety 
i pogryzione przez myszy i szczury stosy pożółkłych dokumentów. Niektóre odpady zostaną 
wywiezione i zutylizowane, ale nie gruz, który wypełni kotłownie, piwnice i podłogowe wnęki. 
Teren ma być wyrównany. Nie inne jest otoczenie - przerwy w byle jakim ogrodzeniu, a wszystko 
zarośnięte krzakami i chaszczami.

Firma, wyburzająca okna, drzwi, wewnętrzne ściany budynków, elementy zabudowy 
gipsowej i kikuty żelbetonowego szkieletu po hali produkcyjnej, oczyści też teren z wszelkiego 
rodzaju przewodów i rur nad i pod ziemią. I wyburzy bezużyteczny parterowy budynek handlowo-
usługowy i magazynowy. Media będą robione od zera... Tego wymagał inwestor i to jest już 
zrobione. Teren jest przygotowany do kolejnego etapu budowy, chodzi o hydraulikę...

Przemyślana inwestycja
Takiej inwestycji w powiecie janowskim w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było. 

Na bazie dawnej spółdzielni „Roztocze” powstanie nowoczesny kompleks budynków 
administracyjno-usługowych na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W sumie do Starostwa wpłynęło 12 ofert. Marcin Chocyk „Media-Bud” z Lublina 
zaproponował prawie 9,5 mln zł i to on wykona zadanie. Stosowną umowę podpisano 17 lutego. 
Za projekt architektoniczny odpowiada „Ambient” Studio Projektowe Piotr Gara z Gliwic, 
a za nadzór inwestycyjny - „Barbud” Usługi Projektowo-Budowlane Ilona Baran z Chrzanowa. 
Inwestycja ruszyła w marcu. Pierwsi podopieczni pojawią się w nowym obiekcie za dwa lata, 
w październiku (ostateczny termin realizacji zadania to 30 września 2023 r.).

Inwestycja w 85 procentach finansowana jest z funduszy unijnych, 10 procent stanowią 
środki z budżetu państwa, a 5 procent plus VAT to jest tzw. „wkład własny” Powiatu Janowskiego.

„Centrum Wsparcia” obejmie pomocą stu podopiecznych
Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania proekologiczne typu ogniwa 

fotowoltaiczne, umożliwiające ograniczenie zużycia energii, oraz inteligentne systemy zarządzania 
poborem wody i prądu.

Na poprzemysłowym terenie, na potrzeby administracyjno-biurowe ŚDS zostanie 
kompleksowo przebudowany i rozbudowany trzykondygnacyjny budynek, który w czasach 
świetności spółdzielni pełnił funkcje biurowo-usługowe.

Wyglądem przestanie też straszyć parterowy budynek po dawnej szwalni, który zostanie 
dostosowany do funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w tego typu ośrodku wsparcia. 
Warto dodać, że ŚDS był i jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, 
której podopieczni - od 2023 r., jednorazowo będą mogli również skorzystać z miejsc całodobowego 
pobytu (nie dłużej niż trzy miesiące, z możliwością przedłużenia - w wyjątkowych sytuacjach, 
do sześciu miesięcy).

Pozostała, dwukondygnacyjna część dawnej szwalni zostanie dostosowana do potrzeb 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Do tego dochodzi monitoring oraz przebudowa wszelkiego rodzaju dojść i dojazdów 
oraz budynku garażowego dla obu jednostek. Pojawią się również dwie odrębne dla placówek 
kotłownie na gaz ziemny i oddzielne przyłącza na prąd, wodę, kanalizację sanitarną i gaz ziemny.

Wygląd zmieni też otoczenie. Całość zostanie ogrodzona, więc nie będzie się już tam 
można „zamelinować”. Powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, droga z miejscem 
manewrowym dla busów, przywożących podopiecznych, chodniki i ławeczki, okazała altana 
z miejscem do grillowania, drewniana scena, stojaki na rowery i automatyczne bramy. Będzie dużo 
zieleni, ozdobne pergole i miejsce na drzewka ozdobne i ogródek warzywno-owocowy, a po dawnej 
spółdzielczości na ulicy Bialskiej zostaną jedynie stare drzewa z budkami lęgowymi dla ptaków.

Podwójne „Centrum Wsparcia” obejmie pomocą stu podopiecznych obu placówek 
(po 50 tu i tu), co oznacza zmianę ich siedziby. Na przeprowadzce na pewno skorzysta Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy. Kto jeszcze? Na dzień dzisiejszy, trudno powiedzieć. Z racji 
zwiększenia miejsc do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pojawią się też nowe zatrudnienia, 
chociaż większość kadry będą stanowili dotychczasowi pracownicy ŚDS i WTZ.

Zaczęło się od porozumienia włodarzy powiatu janowskiego i kraśnickiego
- Motorem prospołecznego działania jest Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa 

Lubelskiego i Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP - podkreślał podczas podpisania umowy 
Artur Pizoń - Starosta Janowski. - To jest wspólne osiągnięcie również Członków Zarządu Powiatu: 
Józefa Wieleby, Zenona Zyśko, Władysława Sowy i Wicestarosty Michała Komackiego 
oraz Skarbnik Powiatu - Barbary Fuszary, która podpowiadała, jak to w finansowy sposób 
poprowadzić. Za poparcie inicjatywy dziękuję radnym powiatowym na czele z Przewodniczącym 
Sławomirem Dworakiem, a za pracę na etapie przygotowania i realizacji wniosku, 
rozstrzygnięciaprzetargu, itp. Wiesławie Król i Robertowi Kamińskiemu - Naczelnikowi i Zastępcy 
Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem, Anecie Sosnówce - inspektorowi ds. inwestycji 
oraz Grzegorzowi Krzysztoniowi - Sekretarzowi Powiatu. Podziękowania należą się też 
dyrektorom placówek - Joannie Jaworskiej-Gumienik i Annie Śmit oraz Annie Brzyskiej - 
Dyrektorowi Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - informował.
    Patrząc na koszt i zakres działań, można powiedzieć, że powiatowa rewitalizacja terenów 
pod potrzeby ŚDS i WTZ na ulicy Bialskiej - obok budowanego w Kraśniku Środowiskowego Domu 
Wsparcia, jest jedną z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w zakresie pomocy społecznej 
w województwie lubelskim.

Wszystko zaczęło się dwa lata temu od porozumienia włodarzy powiatu janowskiego 
i kraśnickiego, czego efektem był wielomilionowy wniosek na zewnętrzne dofinansowanie... 
A że partnerstwo popłaca, a wniosek przeszedł, to obie strony mogą się cieszyć z efektów działania, 
które ma znaczenie dla mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów. Wcześniej, tego typu 
inwestycje były realizowane w infrastrukturze drogowej, ale na dużo, dużo mniejszą skalę.

Patrząc na powiatowe kontakty samorządowe na linii Janów - Kraśnik widać, że się one 
w ostatnim czasie mocno zacieśniły, a dwa samorządy na czele z Arturem Pizoniem - Starostą 
Janowskim i Andrzejem Rollą - Starostą Kraśnickim, raz dwa się porozumiały. Co prawda - 
historycznie rzecz ujmując, a więc patrząc na wieki wspólnej historii, często tak bywało, 
ale gospodarczo - niekoniecznie. Teraz to się zmienia...

I dobrze, że jest taka sprzężona przeciwwaga względem innych regionów, której efektem 
są inwestycje infrastrukturalne, i to w dobie pandemii... Jedno jest pewne - i tu i tu jest klimat 
inwestycyjny i żal by było na tym zakończyć...

Dodajmy, że inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 
„Rewitalizacja Obszarów Miejskich”.              Tekst; foto: Alina Boś

Praca wre, teren przygotowany do kolejnego etapu budowy

Powiat Janowski. Takiej inwestycji w zakresie pomocy społecznej jeszcze nie było

Wizualizacja obiektu

Budynek po wyburzeniu ścian i okien

Budynek po wyburzeniu ścian i okien

Podczas prac rozbiórkowych

Podczas prac rozbiórkowych
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Cd. ze str. 1
i 2-kilometrowej długości) drogi powiatowej na ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza. Do tego 
dochodzą środki własne - i to niemałe, Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego.

Kolejne zadanie dotyczy budowy - ulicą Stokową, swoistej obwodnicy Janowa. Na ten cel 
Powiat Janowski otrzymał dofinansowanie rządowe, a i środki własne też się znajdą. Chodzi 
o przebudowę prawie półkilometrowego odcinka drogi powiatowej, polegającą na poszerzeniu 
jezdni do 5,5 m, położeniu chodnika i nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu oznakowania 
i odwodnienia. Jak zwykle, inwestycję prowadzi, upoważniony przez organ prowadzący, Zarząd 
Dróg Powiatowych. I jeszcze jedno. Budowa obwodnicy rozpocznie się i zakończy w tym roku.

Wsparcie rządowe w wysokości 3,1 mln zł, udzielone Powiatowi Janowskiemu 
zostanie wykorzystane na zagospodarowanie terenu przy janowskim szpitalu. Swoją cegiełkę 
dołoży też Powiat Janowski. Chodzi o wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, 
ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenia i ogrodzenia 
wraz z bramami wjazdowymi. W ramach zadania pojawią się też szlabany z parkomatami, wiaty 
dla karetek szpitalnych, miejsca postojowe dla rowerów i stosowne oznakowanie terenu. 
Zadanie zaplanowane do realizacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji 
to lata 2021-2022.

W tym roku zakończy się modernizacja dróg powiatowych w gminach Batorz 
i Modliborzyce za prawie 7,5 mln zł. Trzyletnie zadanie, rok w rok, pochłania spore pieniądze. W tym 
roku, na dokończenie działania strony wydadzą prawie 2,7 mln zł. Powiat Janowski ze środków RFIL 
wyda na ten cel około 156 tys. zł. Jak zwykle, zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych, 
który na ten cel pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 1,7 mln zł. Ostatni etap inwestycji 
współfinansuje również Gmina Modliborzyce (w wysokości prawie 663 tys. zł) i gmina Batorz, 
któradołoży około 145 tys. zł.

Inwestycje do realizacji w 2021 roku. Sporo tego
Tegoroczne inwestycje są zróżnicowane nie tylko pod kątem finansowym, 

ale i tematycznym. Mowa o zadaniach drogowych, edukacyjnych, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, a nawet... malarskich. Tak, tak, niebawem w Zarządzie Dróg Powiatowych 
pojawi się „malarka”, o której śnią pracownicy. Dzięki temu wzrośnie ich wydajność pracy 
i poczucie bezpieczeństwa. Będzie im towarzyszyła wiosną, latem i jesienią, i tak co roku. 
Jej wartość oszacowano na kilkadziesiąt tys. zł. Towar wart swej ceny. To oznacza, 
że w odstawkę pójdą formy i pędzle, czyli ręczne malowanie szlaczków drogowych na drogach 
powiatowych. I dobrze. Trzeba iść z postępem.

2021 rok i oświata powiatowa
Dobre wieści dla społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza, gdzie zostanie wybudowany „ogólnodostępny teren rekreacyjny”. Jak zwał, tak zwał, 
ważne, że powstanie coś ciekawego za kilkaset tys. zł. Tym razem, w kosztach partycypuje - oprócz 
Powiatu Janowskiego, Ministerstwo Sportu. W „starym” ogólniaku, na poczet modernizacji 
głównego budynku dydaktycznego, za kilkadziesiąt tys. zł zostanie też opracowana dokumentacja 
techniczna. Jednostką realizującą zadanie jest szkoła. 

Kilkaset tys. zł pochłonie „zakup środków trwałych” w ramach realizowanego 
przez Zespół Szkół Technicznych projektu rozwoju kształcenia zawodowego w szkole. Pieniądze 
pochodzą z budżetu państwa, powiatu i Unii Europejskiej. Dla młodzieży technikalnej i branżowej 
szkoły zawodowej to bardzo dobra nowina. 

Mówiąc o inwestycjach w szkołach średnich, nie sposób nie wspomnieć o budowie hali 
sportowej w Zespole Szkół „U Witosa”. Zaczęło się w 2017 roku, a zakończy w 2022. W tym roku 
na ten cel trafi ponad 3,5 mln zł. Zadanie realizuje Powiat Janowski, który na ten cel pozyskał dotację 
i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Tegoroczny zakres działań zostanie sfinansowany 
przez organ prowadzący z dotacji i pożyczki Funduszu (po 1,1 mln zł) oraz kwotą 
prawie1,3 mln zł z Ministerstwa.

Z dotacji celowej RFIL zostaną też przebudowane dwa odcinki (o kilometrowej 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ponad 7,5 mln zł 
na inwestycje powiatowe w ramach dwóch edycji programu

2021 rok w infrastrukturze drogowej i Zarządzie Dróg Powiatowych
W Zarządzie Dróg Powiatowych ze środków własnych zostanie oświetlony plac 

i przebudowany dach na budynku administracyjnym za kilkaset tys. zł.
Symboliczną „kropką nad i” zakończyła się przebudowa dwóch odcinków (o ponad 3,5-

kilometrowej długości) drogi powiatowej Kocudza - Władysławów w gminie Dzwola. 
Ubiegłoroczne zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Powiatu Janowskiego 
i GminyDzwola. Koszt zadania to kwota rzędu 900 tys. zł.

Wstępem do realizacji zadań drogowych są dokumentacje budowlano-wykonawcze, 
które zwiastują rychłe przebudowy dróg. I tak, w gminie Janów Lubelski kilkanaście tys. zł 
pochłonie „materiał dowodowy” na przebudowę ulicy Okopowej. Zadanie realizuje Zarząd Dróg 
Powiatowych, a w kosztach partycypuje i powiat i gmina.

Kolejna dokumentacja dotyczy przebudowy mostu na rzece Białce na drodze powiatowej 
Wólka Ratajska - Rataj Ordynacki. Zadanie o wartości kilkudziesięciu tys. zł jak zwykle realizuje 
Zarząd Dróg Powiatowych, a w kosztach partycypuje i Powiat Janowski, i Gmina Godziszów 
(podobnie będzie z realizacją samej inwestycji o wartości kilkuset tys. zł).

Ponad 150 tys. zł wyniesie opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 
Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice. Jednostka realizująca zadanie to ZDP. Przedsięwzięcie 
sfinansuje Gmina Batorz (prawie 83 tys. zł) i Powiat Janowski (prawie 68 tys. zł).

Kilkadziesiąt tys. zł pochłonie opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 
na przebudowę drogi powiatowej na ulicy Stokowej. W kosztach partycypuje i Powiat Janowski, 
i Gmina Janów Lubelski.

W tym roku poprawi się też bezpieczeństwo mieszkańców powiatu janowskiego 
na przejściach dla pieszych. Zadanie zrealizuje ZDP, z dofinansowaniem Powiatu Janowskiego 
i wszystkich gmin

2021 rok - opieka społeczna i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
W 2023 roku zakończy się „Rewitalizacja terenu po byłej spółdzielni 'Roztocze' 

przy ulicy Bialskiej poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych”. 
Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt realizuje Powiat Janowski (w tym roku, ze środków własnych, 
całkiem niemałych, bo w grę wchodzi kilkaset tys. zł).

Ponad pół mln zł wyniesie zakup części nieruchomości gruntowej pod kątem budowy 
nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-
Gaśniczą w Janowie Lubelskim. Zakup sfinansuje Powiat Janowski. „Formalna obudowa” 
inwestycji, czyli opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem 
merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego, również pochłonie kilkaset tys. zł. O stosowną dokumentację zadba Komenda 
Powiatowa. Na realizację przedsięwzięcia pieniądze wykłada i Powiat Janowski, i Gminy Batorz, 
Dzwola, Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki.

W tym roku, zakończy się też „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 
lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wielomilionowy projekt rozpoczął 
się w 2016 roku. Zadanie jest realizowane przez Powiat Janowski wspólnie z powiatami 
województw lubelskiego. W tym roku na ten cel trafi 3,9 mln zł.

W 2021 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy lifting przejdzie (za kilkadziesiąt tys. zł) 
siedziba urzędników. Poprawiła się też „obsługa techniczna” obradującej Rady Powiatu - chodzi 
o zakup za ponad 20 tys. zł systemu konferencyjnego i oprogramowania e-sesja.

I jeszcze jedno, wszelkie decyzje finansowo-inwestycyjne są podejmowane 
i przez członków Zarządu Powiatu, i przez radnych powiatowych. „Towarzystwo” się czasami 
nie zgadza, ale w kwestii inwestycji powiatowych jest zawsze jednomyślne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w gminach
W pierwszej edycji programu gminy powiatu janowskiego otrzymały ogółem 

ponad 5,3 mln zł dofinansowania (cztery gminy - Batorz, Chrzanów, Potok Wielki 
i Modliborzycepo 500 tys. zł, gmina Godziszów - ponad 600 tys. zł, gmina Dzwola - prawie 550 tys. 
a gmina Janów - prawie 2,2 mln zł).

 Z drugiej edycji programu skorzystają cztery gminy - Janów, Godziszów, Chrzanów 
i Potok Wielki.

Ponad 370 tys. zł dofinansowania otrzymała gmina Chrzanów na przebudowę drogi 
gminnej w Chrzanowie Trzecim i ponad 400 tys. zł na przebudowę drogi w Chrzanowie Czwartym.

Na wysokość wsparcia nie może narzekać gmina Godziszów, w której 3,6 mln zł trafi 
na budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Zdziłowicach, a prawie 800 tys. zł na modernizację 
systemu oświetlenia drogowego na ledowe.

Kwota 10,5 mln zł zasili konto gminy Janów Lubelski (4,5 mln zł pójdzie na rewitalizację 
społeczno-gospodarczą miasta wraz z budową skate parku, a 6 mln zł na kompleksową modernizację 
obiektów oświatowych, rekreacyjnych i sportowych, obejmującą m.in. budowę sezonowego 
lodowiska i kompleksu sportowego - boiska do piłki nożnej, dwóch boisk do tenisa i bieżni.

Milion zł dofinansowania otrzymała też Gmina Potok Wielki na modernizację budynku 
pod kątem utworzenia zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych 
w Zarajcu Potockim.

Ogółem, w drugiej edycji programu do budżetu powiatu i gmin trafi ponad 20,2 mln zł 
rządowego wsparcia, a w dwóch edycjach programu - prawie 30 mln zł.  

Dodajmy, że w grudniu półtora miliona zł otrzymała również gmina Goraj na rozbudowę 
i przebudowę sieci wodociągowej, a 600 tys. zł gmina Frampol na budowę instalacji 
fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności publicznej.                           Tekst; foto: Alina Boś

Podczas zdalnej sesji Rady Powiatu

Malowanie pasów na drodze krajowej

Podczas termomodernizacji szpitala
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Lucyna Czarna - po 15 latach zarządzania Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą 
„Promyk”, odeszła na emeryturę. Decyzją Zarządu Powiatu, pełniącą obowiązki dyrektora 
placówki na okres roku została Anna Pecka - dotychczasowy pracownik „Promyka”. Obie panie - 
jedna na stanowisku dyrektora, a druga jako terapeuta, pracują w placówce od czasu 
jej powstania, tj. od 2005 r. 

Zmiany kadrowe zbiegły się w czasie z ustawowym przekształceniem placówki 

Powiat Janowski. Zmiany kadrowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

Województwo Lubelskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje 
projekt grantowy pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej 
negatywnym konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia 
mieszkańców i personelu DPS, a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem 
grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób, znajdujących się w stanie zagrożenia 
zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Zakres wsparcia, o jaki wnioskował i otrzymał Powiat Janowski to zakup środków ochrony 

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej

Podczas podpisania umów grantowych (od lewej): Zastępca Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Jarosław Stawiarski - Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Mariola Surtel - Dyrektor „Barki”

Marta Drozd - 

Od lewej: Władysław Sowa - Członek Zarządu Powiatu, Artur Pizoń - Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Lucyna Czarna, Anna Pecka, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, 
Zenon Zyśko - Członek Zarządu, Michał Komacki - Wicestarosta, Józef Wieleba - Członek Zarządu, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu

opiekuńczo-wychowawczej w dwie małe placówki o nazwie „Promyk” i „Słoneczny Dom” 
(w których mieszka po 14 wychowanków) oraz powołaniem księgowego - Justyny Kani, od kilku lat 
pracującej w Wydziale Finansowym janowskiego Starostwa. Do tej pory, obsługę placówki - 
pod kątem ewidencji księgowej, prowadziło Starostwo.

Dodajmy, że w ciągu 15 lat funkcjonowania „Promyka” przez mury placówki przewinęło 
się około 200 wychowanków.                                                                           Tekst; foto: Alina Boś

Województwo Lubelskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje 
projekt grantowy pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym 
konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców 
i personelu DPS, a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem grantów, mają 
charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia 
i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Zakres wsparcia, o jaki wnioskował i otrzymał Powiat Janowski to:
1) doposażenie stanowisk pracy w domu pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do walki 

z epidemią;
2) dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników, mających 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS, z wyłączeniem pracowników medycznych (obejmuje 
okres 1 lipca - 30 września 2020 r.);

3) zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w DPS na stanowisku opiekun medyczny;
4) przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób, realizujących usługi, 

którenie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów.
W dniu 25 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim 

w Lublinie, w ramach której Powiat Janowski otrzymał środki finansowe w wysokości 643 693,50 zł, 

osobistej / indywidualnej, m.in. maseczek jednorazowych, maseczek z filtrami, rękawiczek 
jednorazowych, płynów dezynfekcyjnych do rąk i do powierzchni.

W dniu 3 marca 2021 r. została podpisana umowa, w ramach której Powiat Janowski 
otrzymał środki finansowe w wysokości 140 795,82 zł, przeznaczone na realizację grantu 
dla „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. 
Wartość grantu wynosi 140 795,82 zł, w tym ze środków UE - 118 662,72 zł i ze środków budżetu 
państwa: 22 133,10 zł.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu były jednostki 
prowadzące DPS na terenie województwa lubelskiego. Efektem projektu będzie 
zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz pracowników 
domów pomocyspołecznej.                    Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim

przeznaczone na realizację grantu dla „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Janowie Lubelskim.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu były jednostki 
prowadzące DPS na terenie województwa lubelskiego. Wartość projektu wynosi 22 770 924,00 zł, 
w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 191 334,74 zł, środki dotacji celowej: 
3 579 589,26 zł. Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 
wśród pensjonariuszy oraz pracowników domów pomocy społecznej.
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To już tradycja... Miłą niespodziankę w Dniu Kobiet sprawili paniom, pracującym 
na kierowniczych stanowiskach w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, trzej panowie: 
Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta i Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz 
Powiatu. Każda z pań dostała bukiet tulipanów w pakiecie z bukietem życzeń i podziękowań 
za wykonywaną pracę. Panowie pamiętali też o innych paniach, pracujących w wydziałach Starostwa.

Warto przypomnieć, że na 13 jednostek organizacyjnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Janowski, kobiety rządzą w 10, a na 6 wydziałów w Starostwie, panie 
zarządzają trzema. Z kadencji na kadencję przybywa kobiet w radach gmin, choć w Radzie Powiatu 
zasiada tylko jedna pani. „Szklany sufit” w samorządzie powiatowym i gminnym nie dotyczy kobiet 
ze średniego szczebla kierowniczego, typu szkoła, biblioteka, OPS. W pięciu gminach na terenie 
powiatu janowskiego, kobiety sprawują funkcję sekretarza, a w każdej z siedmiu gmin i w powiecie - 
funkcję skarbnika. Niestety, od reformy administracyjnej w 1999 roku, powiatem i gminami rządzą 
nieprzerwanie faceci, jakby kobieta nie mogła rządzić „męską ręką”.

Przez dwie dekady żadna z pań z naszego regionu nie dostała się też do Sejmiku 
Województwa Lubelskiego ani do Sejmu i Senatu, a szkoda, bo kobiety mają intuicję, empatię 

Starostwo Powiatowe. Ósmy marca z kwiatami i bukietem życzeń dla pań
i nie wchodzą w „buty facetów”. Fakt, że mężczyźni mają zarządzanie we krwi, ale to kobiety swoją 
przenikliwością i sprytem łagodzą obyczaje i temperaturę dyskusji... Panowie, weźcie to pod uwagę.

Przypomnijmy, że pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 2019 roku z inicjatywy 
Starosty Artura Pizonia.

Na grupowym zdjęciu (od lewej): dolny rząd - Anna Pecka - Dyrektor Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej („Promyk” i „Słoneczny Dom”), Wiesława Dyjach - Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, 
Anna Śmit - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Renata Ciupak - Dyrektor Szpitala 
Powiatowego, Iwona Miśkiewicz-Rachwał - Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego; 
górny rząd - Michał Komacki - Wicestarosta, Elżbieta Pyrzyna - Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kamila Góra - terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy (w zastępstwie Dyrektor 
Joanny Jaworskiej-Gumienik), Mariola Surtel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Barka”, 
Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu, Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół „U Witosa”, 
Agnieszka Różyło - Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Iwona Pająk - 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Artur Pizoń - Starosta Janowski.

Pani Naczelnik, pani Wiesiu, a właściwie Wiesiu...
Z Tobą nudzić się nie można, a i nadążyć czasami trudno. Szybko myślisz i analizujesz - 

„szszsz”, przetwarzasz w głowie i decydujesz. Twoja wiedza jest towarem deficytowym, a praca 
z Tobą niekończącą się przygodą. Jesteś żywiołowa, przedsiębiorcza, nie lubisz „zostawać w tyle” 
i umiesz wybrnąć z sytuacji, zachowując twarz. Wiesz, co znaczy takt i umiar, poczucie humoru 
i żarty w dobrym tonie. I masz szósty zmysł, który pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji...

Siedlaczkówna z domu, zawsze dbała o reputację i honor z dziada pradziada 
nauczycielsko-lekarskiej rodziny. Niepokorna, nieuchwytna i niespokojna, nie lubiła chamstwa 
i grubiaństwa oraz podporządkowania. Stale czymś zajęta, nie siedziała cicho, gdy miała coś 
do powiedzenia. Lubiła rywalizację... Nieraz zeszła komuś z drogi, co nie znaczy, że nie potrafiła 
zawalczyć o swoje racje. Była skuteczna, rzeczowa, a jak trzeba - asertywna. Ceniła spokój, 
uczciwość i pogodę ducha i u siebie i u innych, podobnie jak umiejętność słuchania. Dusza 
artystyczna..., coś uszyć, coś przeszyć, coś wyszyć, coś zasadzić, coś napisać, coś odrestaurować 
i coś namalować... Jej obrazy, prezentowane na wystawach w Janowskim Ośrodku Kultury, poszły 
w świat, którym się żywo interesowała. Bystra, inteligentna, uważna i postępowa, lubiła filozoficzne 
rozważania o przemijaniu, życiu i szukaniu prawdy... - I w dzień i w nocy wszystko nam sprzyja - 
mawiała, rzucając się w wir pracy.

Wiesiu, przez Twoje ręce rokrocznie przechodziły miliony złotych. Wiedza prawnicza 
i techniczna, doświadczenie i odpowiedzialność procentowały podczas kontroli, których było 
bez liku. W pracy, musiałaś znać się na przepisach prawnych i budowlanych, usługach i nowych 
technologiach. Byłaś menadżerem, a przede wszystkim skutecznym, uczciwym i lojalnym 
pracownikiem, odpornym na próby wywierania wpływu... I zawsze dbałaś o dobry wizerunek firmy. 
Non stop coś ulepszałaś, modyfikowałaś i ciągle się uczyłaś, nadążając za zmieniającymi się 
przepisami. Wiedziałaś, jak rozpoznać zmowę przetargową, nie pozwalałaś na roboty dodatkowe, 
pilnowałaś wywiązywania się z zapisów umowy, nie dopuszczając do naruszenia dyscypliny 

Wiesława Król - „nasza” specjalistka od zamówień publicznych
finansów publicznych. I to, m.in. od Twoich kompetencji zależało bezpieczeństwo funkcjonowania 
jednostki, o czym większość nie wiedziała. Dobrze było mieć takiego urzędnika i współpracownika...

Na zwolnienia nie chodziłaś i bylejakości nie lubiłaś... Miałaś wyobraźnię, kobiecą intuicję 
i widziałaś rzeczy, na które mężczyźni na ogół są głusi i ślepi. Współpracujący z Tobą panowie, czy to 
starosta, urzędnik, inspektor, projektant czy wykonawca, liczyli się z Twoim zdaniem i Twą 
ofensywną naturą. I nic dziwnego, bo w kontaktach z nimi prezentowałaś typowo męski punkt 
widzenia, czyli fakty, cyfry, konkrety... Inaczej było w przypadku osób, rozpoczynających pracę, 
którym matkowałaś, których usprawiedliwiałaś i uczyłaś, choć w dzisiejszych czasach rzadko kto 
dzieli się wiedzą z innymi.

W tłumie wyróżniała Cię drobna filigranowa sylwetka, blond włosy i dobrane do koloru 
oczu i apaszki kolczyki. Zdradzał Cię też chód - szybki, pewny krok. - Wiesia poszła - przemykało 
przez myśl. Biegałaś po tych schodach co i rusz. A to dach zalało, a to alarm się włączył, a to 
kominiarz, strażak i ubezpieczyciel się pojawił, a to Najwyższa Izba Kontroli zjechała... Sporo tego 
było. Były emocje, ale dobra organizacja pracy solo i w zespole oraz właściwa komunikacja 
z ludźmi, z czym problemów nigdy nie miałaś, robiły swoje. Spełniałaś się zawodowo, robiąc coś 
dobrego dla innych w postaci przetargów inwestycyjnych pod budowę obiektów na rzecz dzieci 
i młodzieży, osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Tak po ludzku, byłaś potrzebna. 

Wiesiu, dla nas byłaś, jesteś i będziesz najlepszym specjalistą od zamówień publicznych 
na świecie. Teraz przechodzisz na emeryturę... I gdyby nie to, to pewnie nigdy byśmy Ci 
nie powiedzieli, że Cię lubimy i szanujemy..., i za wszystko dziękujemy. Odwiedzaj nas w wolnych 
chwilach, dobrze wspominaj i pamiętaj, że masz tu wielu przyjaciół i kolegów.

Z dniem 29 marca 2021 r. Wiesława Król - Naczelnik Wydziału Logistyki i Gospodarki 
Mieniem janowskiego Starostwa przeszła na emeryturę. Trzy dni wcześniej pożegnali ją 
współpracownicy. Były kwiaty, upominki i życzenia, które składał - w imieniu kolegów i koleżanek, 
Artur Pizoń - Starosta Janowski.                                                                       Tekst; foto: Alina Boś

Od lewej: dolny rząd - Dominika Wieleba, Barbara Fuszara, Wiesława Król, Joanna Kotwica, Aneta Sosnówka, Barbara Jakubiec;
górny rząd - Marcin Stanicki, Jan Wiśniewski, Tomasz Krzysztoń, Robert Kamiński, Michał Komacki, Artur Pizoń, Tomasz Ciupak, Piotr Czajka, Jerzy Wojciech Łukasik, Grzegorz Krzysztoń    
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Ponad 120 tys. zł dofinansowania do nowych kursów pasażerskich (do grudnia br.) 
otrzyma Powiat Janowski z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Resztę, czyli 
około15 tys. zł, do przewozów dołoży sam.

Stosowną umowę z dwoma przewoźnikami - Zbigniewem Zgórką i Sylwestrem Grędą 
podpisano 29 marca br. w janowskim Starostwie. Dokument ze strony Powiatu Janowskiego 
podpisał Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta oraz Barbara Fuszara - 
Skarbnik Powiatu. W spotkaniu uczestniczył również Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP 
oraz AndrzejCiupak - radny powiatowy.

Warto dodać, że z puli 800 mln zł, które Rząd zabezpieczył na ten cel w budżecie państwa 
na 2021 rok, Województwo Lubelskie otrzyma prawie 67 mln zł.

Dodajmy, że „Fundusz Autobusowy”, utworzony dwa lata temu, ma za zadanie 
„przywracać ważne dla lokalnej społeczności połączenia pasażerskie, które kiedyś - ze względu 
na nierentowność, zostały zlikwidowane”.

Poniżej, rozkład jazdy.
Linia nr 1: Gwizdów - Maliniec - Potoczek - Brzeziny - Stojeszyn - Słupie - Modliborzyce - 

Janów Lubelski. Na linii komunikacyjnej będą realizowane 4 kursy dziennie w dni powszednie 
(od poniedziałku do piątku):
- 2 kursy na trasie Gwizdów - Maliniec - Modliborzyce - Janów Lubelski (wyjazd z Gwizdowa 

Powiat Janowski. Nowe kursy pasażerskie 
z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

„Filmowa” forma życzeń dla pań z okazji Dnia Kobiet to już tradycja w kalendarzu 
wydarzeń Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęło się w 2015 r. od filmu 
„Bogowie”. Od tamtej pory, rok w rok, panowie serwują paniom seans filmowy (wyjątkiem jest 
koncert Jana Kondraka w 2019 r.).

W tym roku panie mogły obejrzeć film o życiu Marii Curie-Skłodowskiej i komedię 
obyczajową „Jak zostać gwiazdą”. Oczywiście, ze względów epidemiologicznych, mniej było 
panów i mniej widzów na sali kinowej w Janowskim Ośrodku Kultury.

Życzenia złożył paniom Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP oraz Michał Komacki - 
Wicestarosta Janowski, natomiast kwiatami i słodkościami panie „częstowały się” same.

O Dniu Kobiet w Janowskim Ośrodku Kultury pamiętali (na zdjęciu od lewej): 
DamianMajerski, Jerzy Bielecki i Michał Komacki                   Alina Boś; foto: Tomasz Krzysztoń

Dzień Kobiet w wydaniu 
Zarządu Powiatowego PiS

Od soboty, 27 marca, zostają wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać 
będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m2 
zostaną zamknięte. Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów 
spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Oprócz tego, w placówkach 
handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 - 
w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 - w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny. Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit 
osób - na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust 
i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony 
fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, 
zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi 
pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży 
pożarnej). Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport - tylko zawodowy. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie 

Nowe zasady bezpieczeństwa 
epidemicznego, obowiązujące od 27 marca

o godz. 6.25 i 13.30);
- 2 kursy na trasie Janów Lubelski - Modliborzyce - Maliniec - Gwizdów (wyjazd z Janowa 
Lubelskiego o godz. 8.40 i 15.20).

Długość linii wynosi 31,5 km, a przewidywany przebieg do końca obowiązywania umowy 
oszacowano na 24 tys. km.

Zadanie o wartości rzędu 70 tys. zł wykona firma przewozowa Sylwestra Grędy z gminy 
Potok Wielki.

Linia nr 2: Antolin - Wierzchowiska Pierwsze - Wolica Druga - Wolica Pierwsza - 
Modliborzyce - Janów Lubelski. Na linii komunikacyjnej będą realizowane 4 kursy dziennie 
przez7 dni w tygodniu:
- 2 kursy na trasie Antolin - Wolica Pierwsza - Modliborzyce - Janów Lubelski (wyjazd z Antolina 
o godz. 6.10 i 18.20);
- 2 kursy na trasie Janów Lubelski - Modliborzyce - Wolica Pierwsza - Antolin (wyjazd z Janowa 
Lubelskiego o godz. 7.00 i 19.00).

Długość linii na tym odcinku drogi powiatowej wynosi 23,5 km. Do zrobienia 
(do końca roku) jest 25 tys. km.

Zadanie zrealizuje firma transportowa Zbigniewa Zgórki z gminy Modliborzyce. 
Szacunkowa wartość umowy - prawie 65 tys. zł.                                       Alina Boś; foto: Anna Pyć

Dobra nowina dla petentów Starostwa i Urzędu Miasta. Przybędzie miejsc parkingowych 
na 15-arowej działce, którą Województwo Lubelskie podarowało na rzecz Powiatu Janowskiego 
i Gminy Janów Lubelski. Udziały są po połowie. Przewidywany termin zawarcia umowy strony 
określiły na kwiecień br. Póki co, dokumenty są kompletowane do notariusza. Wjazd na nowy 
parking, mieszczący się przy Studium Medycznym, byłby z dwóch stron - od ulicy Jana Pawła II 
(koło bloków) i od ulicy Wiejskiej, gdzie obecnie stoją kontenery na śmieci.

O szczegółach będziemy informować.                                                                 Alina Boś

Więcej miejsc parkingowych przy urzędzie

do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.
W Święta Wielkanocne zostańmy w domu. Trudna sytuacja, związana z COVID-19, wymaga 

ograniczenia naszej aktywności społecznej, także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie 

świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, 
a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. 
Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna - wszędzie tam, gdzie możesz. W całym kraju zalecamy także pracę on-line - 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu 
maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich 
o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi cię o możliwym kontakcie 
z osobą zarażoną.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują.
Edukacja. Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 

słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.
Hotele - obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także 

np. dla medyków, kierowców, wykonujących transport drogowy czy żołnierzy - katalog wszystkich 
wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

Kultura. Wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
Sport. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, 

sauny i solaria.                                                                   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Od lewej: Michał Komacki, Barbara Fuszara, Sylwester Gręda, Artur Pizoń Andrzej Ciupak, Zbigniew Zgórka, Jerzy Bielecki, Artur Pizoń 
Od lewej: Michał Komacki, Barbara Fuszara, 
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Ze względu na sytuację epidemiczną, tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych miały skromny charakter. Mszę świętą w Kolegiacie Janowskiej odprawił 
proboszcz parafii ks. kanonik Tomasz Lis.

Poczet sztandarowy z asystą honorową przy „Kamieniu Pamięci” Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych I-ego Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej wystawiła Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej im. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze, która salwą honorową 
oddała cześć żołnierzom powojennego podziemia antykomunistycznego. Wartę honorową 
przy „KamieniuPamięci” pełnili również harcerze.

W patriotycznej ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, mieszkańcy Janowa Lubelskiego i okolic 
oraz reprezentanci władz parlamentarno-samorządowych, m.in. Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, 
Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta, Grzegorz Krzysztoń - 
SekretarzPowiatu, Krzysztof Kołtyś i Czesław Krzysztoń - Burmistrz i Wiceburmistrz Janowa.

Hołd Niezłomnym oddał też Jan Frania - Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., 
radni powiatowi i gminni oraz dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.              Tekst; foto: Tomasz Krzysztoń

Powiat Janowski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z salwą honorową

Zgodnie z tradycyjnym podziałem ról męskich i żeńskich, prowadzenie walki 
i ewentualne oddanie życia było obowiązkiem mężczyzn. Udział kobiet ograniczał się 
do „zabezpieczenia logistycznego” wojowników oraz do zadań o charakterze medycznym. Na całym 
niemalże świecie doszło do przełamania społecznego stereotypu i kobiety coraz częściej robią 
karierę w wojsku. W Polsce, dużym zainteresowaniem wśród kobiet cieszą się Wojska Obrony 
Terytorialnej. W formacji służbę pełni ponad 27 tys. żołnierzy, w tym ponad 23,3 tys. ochotników 
oraz ponad 3,7 tys. żołnierzy zawodowych.

W pierwszym roku funkcjonowania formacji, w szeregi WOT zaciągnęło się 650 kobiet. 
Każdego roku, zainteresowanie kobiet formacją rosło, by do 2020 r. wzrosnąć siedmiokrotnie 
i osiągnąć liczbę 4 372 żołnierzy-kobiet (16%). Aktualnie, w formacji ogółem służbę 
pełni ponad 23 319 ochotników oraz ponad 3 754 żołnierzy zawodowych. Liczba żołnierzy-
ochotników to 4 042 kobiety, co stanowi ponad 17% stanu ewidencyjnego żołnierzy OT, natomiast 
w korpusie żołnierzy zawodowych WOT 330 żołnierzy to kobiety, co stanowi prawie 9% stanu 
ewidencyjnego żołnierzy zawodowych. Kobiety wniosły nieoceniony wkład w organizację służby 
wojskowej, a ambicją i wytrwałością udowodniły, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wiele 
kobiet posiada stopnie wojskowe w korpusie podoficerów i oficerów. Ma to związek z faktem, 
że wiele kobiet, decydując się na karierę w wojsku, wykazuje wysoki poziom dyrektywności 
i inteligencji emocjonalnej. Dzięki rozumieniu swoich i cudzych emocji oraz efektywnemu ich 
wykorzystywaniu, stają się niezastąpione w kierowaniu swoim i cudzym działaniem. W grupie 
żołnierzy zawodowych WOT, największą grupę stanowią oficerowie (ponad 46%), nieco mniej jest 
kobiet podoficerów (29%). Pozostali żołnierze-kobiety w korpusie żołnierzy zawodowych, 
to szeregowi (24%). W grupie żołnierzy-kobiet OT, największą grupę stanowią szeregowi (90%), 
ale i w tej grupie kobiety awansowały na podoficerów (9%) i oficerów (15). Ponadto, spośród 
wszystkich żołnierzy-kobiet Terytorialnej Służby Wojskowej 1,5% zajmuje stanowiska dowódców 
plutonów i kompanii, zaś na szczeblu drużynyi sekcji - 8,5%.

Kobiety-żołnierze TSW zajmują prawie połowę (47%) obecnych stanowisk etatowych. 
Najczęściej wyznaczane są na stanowiska: ratownik medyczny (27%) czy radiotelefonista (20%). 
Stanowiska te wymagają wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych oraz dużej łatwości 
w nawiązywaniu kontaktu. Kobiety cechuje duża empatia, bardzo dobrze wychodzi im opieka 
nad innymi. Ponadto, kobiety bardziej preferują współpracę niż rywalizację. Troszczą się o potrzeby 
innych, a także zapewniają regularne informacje zwrotne, dzięki czemu są w stanie bardziej 
efektywnie osiągać założone cele. Jednak prawie jedną trzecią (32%) stanowisk, zajmowanych 

Kobiety w Wojskach Obrony Terytorialnej przez kobiety, to stanowiska bojowe, takie jak: saper (13%), celowniczy (10%), strzelec/snajper 
(9%). W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka, 
są bardziej cierpliwe, łatwiej skupiają się na rozpoznawaniu charakterystycznych obiektów 
(punktów topograficznych). Ponadto, są lepsze, jeśli chodzi o precyzję, plastyczność motoryczną 
i koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie małych ruchów wykonywanych podczas czynności 
manualnych, które są niezbędne na tych stanowiskach. Do wojska aspirują kobiety wykształcone, 
które w cywilu często realizują się zawodowo. Są ambitne i niesłychanie zdeterminowane, a prócz 
chęci zdobycia nowych doświadczeń, kieruje nimi potrzeba niesienia pomocy. Poziom 
wykształcenia kobiet jest wyraźnie wyższy niż w przypadku wskaźnika poziomu wykształcenia 
żołnierzy-mężczyzn. Widoczne jest to głównie w przypadku osób posiadających wykształcenie 
wyższe. Wśród żołnierzy-kobiet 56% posiada wykształcenie wyższe.

Co ważne, wysoki 16-procentowy udział kobiet w liczebności żołnierzy WOT nie jest 
ewenementem na skalę światową. Na całym świecie kobiety coraz częściej mogą robić karierę 
w wojsku. Ten trend widać na całym świecie. Wciąż jednak istnieją państwa, które rezerwują wojsko 
wyłącznie dla mężczyzn. Na całym świecie coraz częściej otwierają się drzwi, którymi kobiety mogą 
wstępować w szeregi wojska. Z historycznego punktu widzenia, najtrudniejszą przeszkodą 
dla kobiet w wojsku była zmiana serc i umysłów (tj. postaw) wewnątrz sił zbrojnych, wszystkich 
rządów i ogółu społeczeństwa. Społeczeństwo ewoluowało, podobnie jak wojsko, jeśli chodzi 
o służbę kobiet w siłach zbrojnych. Dzięki temu, kobiety-żołnierze wytyczają nowe ścieżki kariery 
dla siebie i następnego pokolenia, wstępując do wojska, które kiedyś było dla nich zamknięte.

kpt. Damian Stanula - Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Od lewej: Piotr Groszek, Adam Madej, Sylwester Michałek

Od lewej: Jerzy Bielecki, Jan Frania

Witek i Piotrek Groszek

Przy mikrofonie ks. kan. Tomasz Lis

Od lewej: Grzegorz Krzysztoń, Artur Pizoń, Michał Komacki
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Siódmego marca br. obchodziliśmy 72. rocznicę śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego 
ps. „Zapora” - oficera Armii Krajowej, członka Zrzeszenia WiN, cichociemnego. Od 1 marca 2017 r. 
„Zapora” jest także patronem Lubelskich Terytorialsów. Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej upamiętnili rocznicę śmierci swojego patrona, wystawiając w niedzielę, 7 marca br. 
posterunek honorowy i składając symboliczną wiązankę przy tablicy pamiątkowej „Zaporczyków” 
na Placu Zamkowym w Lublinie. Ponadto, delegacja żołnierzy 2 LBOT złożyła wiązankę 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie na Łączce w kwaterze „Ł” 
latem2012 r. odnaleziono szczątki majora. 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w piątek, 
5 marca br. w Kościele Garnizonowym w Lublinie odbyła się także Msza św. w intencji 
mjr. Hieronima Dekutowskiego i jego podkomendnych. Złożono kwiaty na symbolicznym grobie 
„Zapory” na cmentarzu przy ulicy Białej w Lublinie, a także pod pomnikiem przy XXIX LO 
im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” urodził się 24 września 1918 r. w Dzikowie 
koło Tarnobrzega. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, 
członek Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość", cichociemny, 
kawaler orderu Virtuti Militari. Lubiany przez rówieśników, szybko trafił do harcerstwa. Maturę zdał 
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Był ochotnikiem w wojnie obronnej 1939 r., mając 
zaledwie 20 lat. Przedostał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie trafił do ośrodka 
szkoleniowego cichociemnych, gdzie w marcu 1943 r. złożył przysięgę i przybrał pseudonim 
„Zapora”. Został przerzucony do Polski w nocy z 16 na 17 września 1943 r.. Podporządkowano mu 
wszystkie oddziały leśne w okręgu lubelskim, a z czasem również tereny Rzeszowszczyzny 
i świętokrzyskiego. Szesnastego września 1947 r. został zatrzymany. Przeszedł okrutne śledztwo 
w centralnym więzieniu MBP przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Do samego końca 

Rocznica śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - jedna z najważniejszych dat dla Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Dla Lubelskiej Brygady OT ma szczególne znaczenie - od 1 marca 2017 r. 
z dumą nosi imię mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Terytorialsi z Lubelszczyzny, jako jedni z pierwszych w kraju, zostali oficjalnymi 
spadkobiercami tradycji i wartości Żołnierzy Niezłomnych. 2 Lubelska Brygada Obrony 
Terytorialnej zgodnie z decyzją nr 50 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2017 r., otrzymała 
imię mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” - Cichociemnego, Żołnierza Wyklętego, legendy 
polskiego podziemia niepodległościowego. Przejęła również tradycje: 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, 8 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, zamojskiego 9 Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Lublin. Swoje 
święto brygada obchodzi 24 maja, na pamiątkę największej bitwy partyzanckiej, jaką stoczyły 
oddziały „Zapory” z okupantem niemieckim pod Krężnicą Okrągłą w 1944 r.

10 lat temu Sejm RP poprzez ustawę, której inicjatorami byli śp. Prezydent Lech Kaczyński 
i śp. Prezes IPN Janusz Kurtyka, wprowadził do kalendarza świąt państwowych Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy „walcząc o urzeczywistnienie dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji 
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Święto jest „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy (...) to także wyraz hołdu licznym 
społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei 
niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym 
działało nadal bezpośrednio nawet 200 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach 
partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich, zapewniając aprowizację, 
schronienie i łączność.

Żołnierze Niezłomni tworzyli powojenną konspirację kontynuującą od 1945 r. dzieło 
Armii Krajowej, walcząc z sowiecką władzą narzuconą Polsce. Konspiracja ta była najliczniejszą 
formą zorganizowanego ruchu oporu społeczeństwa polskiego wobec nowego okupanta. 
Uczestników ruchu partyzanckiego określa się zamiennie jako „Żołnierzy drugiej konspiracji”, 
„Żołnierzy Niezłomnych” lub „Żołnierzy Wyklętych”.

Tę spuściznę dumnie przejęliśmy - Cześć Ich Pamięci!
Jedenaścioro wspaniałych patriotów, Wyklętych, Niezłomnych Bohaterów podziemia 

antykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili się z ustanowionym w Polsce po II wojnie 
światowej porządkiem, jest Patronami Brygad OT:

1 marca - być zwyciężonym a nie ulec, oto jest zwycięstwo

nie pozostawał bierny, jeszcze przed wykonaniem wyroku podjął nieudaną próbę ucieczki z celi 
więziennej. Został stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej i pochowany 
w tajemnicy w nieznanym przez lata miejscu. Szczątki Hieronima Dekutowskiego odnaleziono 
latem 2012 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

- 1 Podlaska Brygada OT - gen. bryg. Władysław Liniarski „Mścisław”;
- 2 Lubelska Brygada OT - mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”;
- 3 Podkarpacka Brygada OT - płk Łukasz Ciepliński „Pług”;
- 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT - kpt. Gracjan Klaudiusz Fróg „Szczerbiec”;
- 5 Mazowiecka Brygada OT - ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”;
- 6 Mazowiecka Brygada OT - rtm. Witold Pilecki „Druh”;
- 7 Pomorska Brygada OT - kpt. mar. Adam Dedio „Marynarz”;
- 8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT - gen. bryg. Elżbieta Zawacka „Zo”;
- 9 Łódzka Brygada OT - gen. bryg. Stanisław Sojczyński „Warszyc”;
- 14 Zachodniopomorska Brygada OT - ppłk Stanisław Sędziak „Warta”;
- 16 Dolnośląska Brygada OT - mjr Ludwik Marszałek „Zbroja”.

       Szesnastego lutego br. w siedzibie 
głównej Poczty Polskiej odbyła się uroczysta 
promocja znaczka Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Na znaczku, przedstawiono żołnierza 
Wojsk Obrony Terytorialnej podczas szkolenia, 
k t ó r e ś w i a d c z y  o  p r o f e s j o n a l n y m  
charakterze formacji. W nowoczesnej, 
dobrze funkcjonującej organizacji, jaką są 
Wojska Obrony Terytorialnej, wyposażonej 
w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, 
Siły Zbrojne RP szkolą żołnierzy -  
profesjonalistów o zdolnościach obronnych, 
dopasowanych do współczesnych zagrożeń. 
Szkolenia mają na celu tworzenie nowych 
profesji oraz kształcenie niezbędnych 

kompetencji zawodowych i eksperckich w nowych specjalnościach. Wzdłuż dolnej krawędzi 
znaczka umieszczono napis „WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ”, po przeciwnej stronie 
umieszczono hasło „WOT: „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”.

Znaczek pocztowy Wojsk Obrony Terytorialnej o nominale 1,40 zł jest znaczkiem 
obiegowym i został wydany w nakładzie miliona egzemplarzy z możliwością dodruku. Znaczek 
został wydrukowany techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w formacie 
31,25 x 25,5 mm. Dostępny będzie we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Polski. 
Promocji znaczka towarzyszy okolicznościowy datownik emisji filatelistycznej „Wojska Obrony 
Terytorialnej”, który będzie dostępny przez miesiąc od dnia promocji znaczka wyłącznie w placówce 
Poczty Głównej w Warszawie. Wraz ze znaczkiem została również wydana okolicznościowa koperta 
FDC (ang. first day cover) z naklejonym znaczkiem pocztowym, ostemplowana okolicznościowym 
datownikiem. Koperta FDC będzie wydana w nakładzie 1.370 egzemplarzy z przeznaczeniem 
do placówek specjalistycznych PP na terenie Polski, które zajmują się filatelistyką. Poczta Polska 
w ramach współpracy wydała ponadto folder okolicznościowy w nakładzie 200 szt.

Terytorialsi na znaczkach Poczty Polskiej
      Terytorialsi z województwa lubelskiego 

włączyli się do ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa 
„SpoKREWnieni Służbą”. Czwartego marca br. 
odbyła się pierwsza zbiórka krwi w 21 batalionie 
lekkiej piechoty w Lublinie. Jako pierwsi, swoją krwią 
podzielili się Terytorialsi z Lublina. W czwartek, 
4 marca br., w godzinach porannych, na teren 
jednostki wojskowej przy Drodze Męczenników 
Majdanka w Lublinie przyjechał krwiobus 
Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa. 
W kolejce do oddawania krwi ustawiło się blisko 

40 żołnierzy z 21 batalionu lekkiej piechoty, samodzielnych kompanii oraz pracownicy brygady.
- Całym sercem popieram akcję. Oddając krew, z jednej strony możemy w konkretny sposób pomóc 
osobom chorym, a z drugiej, symbolicznie oddać cześć bohaterom - Żołnierzom Wyklętym, 
którzy kiedyś przelewali krew za naszą wolność - mówi szer. Piotr Drozd, żołnierz OT 
z 213 kompanii lekkiej piechoty, honorowy dawca krwi od dziesięciu lat, mający na swoim koncie 
ponad 12 litrów oddanej krwi. - Zachęcam wszystkich do oddawania krwi, jeśli tylko zdrowie 
pozwala. To tak niewiele, a możemy komuś uratować życie.

Grono krwiodawców 2 Lubelskiej Brygady OT liczy obecnie około 800 żołnierzy. Zbiórka 
krwi w Lublinie to był dopiero początek. Terytorialsi zaplanowali ich jeszcze kilka: w batalionach 
w Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Krwiodawcy w mundurach - już po raz czwarty, zjednoczyli swoje siły, aby wspierać 
regionalne centra krwi i osoby, potrzebujące tego cennego płynu. Akcja „SpoKREWnieni Służbą” 
ruszyła 1 marca, w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, i trwała do 31 marca.

W ubiegłym roku, ze względu na walkę z pandemią, akcja ta miała szczególne 
znaczenie. Wojsko Polskie zebrało ponad 12660 litrów krwi, w tym, żołnierze zawodowi Wojsk 
Obrony Terytorialnej, żołnierze OT oraz pracownicy cywilni WOT oddali 797,3 litrów krwi 
w 1787 donacjach. Ponadto, w 2020 r. 125 żołnierzy „ozdrowieńców” oddało 81,8 litrów osocza.

kpt. Damian Stanula - Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
foto: archiwum WOT

Czwarta edycja akcji „SpoKREWnieni Służbą”

Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Lublinie
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- Ubierz się ciepło, bo w kościele zimno - ostrzegało jedno drugie przed wyjściem 
do kościoła pw. św. Anny w Branwi. Tak było przez wiek cały (w ubiegłym roku, parafia obchodziła 
stulecie istnienia; jubileusz - z uwagi na termomodernizację kościoła, został przesunięty z 2019 roku 
na 2020). Ludzie ubierali się w grube palta i kożuchy, ciepłe czapy i chusty, szale i rękawice. Bywało, 
że temperatury oscylowały w granicach zera stopni, marzły nogi i ręce, a i wino mszalne zamarzało. 
Ciut lepiej było w niedziele, bo podczas mszy św. ludzie „nachuchali”, ale w zwykły dzień mróz 
szczypał nogi, ręce i policzki.

- Ubierz się lekko, bo w kościele ciepło - ostrzega jedno drugie teraz...
Remont świątyni sfinansowany z dotacji i pożyczki z NFOŚiGW

Prawie 180 tys. zł na koncie remontowym, prawie 20 tys. zł na koncie parafialnym i składki 
od osoby - po 50 zł na kwartał, czyli około 17 zł na miesiąc... Tak się mają sprawy finansowo-
remontowe w kościele pw. św. Anny w Branwi, który w 2019 roku przeszedł głęboką 
termomodernizację. Inwestycja pochłonęła prawie 1,3 mln zł.

Remont świątyni został sfinansowany z dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy 10-procentowym wkładzie własnym 
parafii, dzięki czemu w kościele jest ciepło zimą i chłodno latem. I teraz, trudno sobie wyobrazić, 
że mogłoby być inaczej.

O pieniądze do Funduszu wnioskował w 2018 roku świeżo upieczony ks. proboszcz 
Paweł Kata, a że parafia jest mała, to pieniądze podreperowały budżet wspólnoty i pozwoliły 
przeprowadzić inwestycję z prawdziwego zdarzenia. Trzeba przyznać, że ludzi nie stać na taki 
wydatek i gdyby nie inicjatywa księdza, to pewnie byłoby po staremu. Owszem, są składki na spłatę 
niskooprocentowanej pożyczki w NFOŚiGW, której czas spłaty z lat dziesięciu skrócono 
do czterech, ale z tym sobie ludzie radzą, bo widzą, że pieniądze są właściwie wykorzystane. 
Poza tym, jest Rada Parafialna i Komitet Remontowy Kościoła - gremia, bez których wiedzy i zgody 
nic się w kościele nie zadzieje.

Termomodernizacja kościoła... Łatwo nie było
Wszystko przeszło, teraz jest dobrze, ale w czasie realizacji wniosku łatwo nie było. 

Ogromna biurokratyzacja, wydłużony proces decyzyjny, strasznie wolne tempo wydawania 
środków inwestycyjnych i terminy..., których trzeba było dochować. I więcej nie trzeba, żeby mieć 
czasami dość! Co prawda, pracownicy Funduszu co i rusz tłumaczyli, że są zawaleni wnioskami 
i że obracają miliardami zł na projekty środowiskowe, ale to w niczym nie pomogło...

A po drodze były jeszcze wymagania konserwatorskie, ponieważ kościół w latach 90. 
został wpisany na listę zabytków. I się zaczęło... - Zerwane płytki (z czasów komuny) należy 
oczyścić, wyszlifować i wyłożyć nimi posadzkę - pierwsze wytyczne. - Nic z tego. Płytki są 
popękane i uszkodzone, cienkie i nierówne, a do tego małe (10 na 10 cm) i są ich tysiące, więc szkoda 
czasu i pieniędzy na taką „zabawę”. - Kupić identycznej wielkości i koloru, czyli w mlecznej 
bieli i rdzawej czerwieni... - Pech, barwa się zgadza, ale wielkość płytek - dosłownie o milimetry, nie. 
Odpada. - To wykonać specjalną matrycę i uruchomić nową linię produkcyjną. - Da się! Tyle, że taka 
niekonwencjonalność działania pochłonie lwią część dofinansowania. Bez sensu. Ostatecznie, 
wziął górę zdrowy rozsądek i posadzka została zrobiona z dostępnego asortymentu i wygląda 
jak ta lala, wypisz wymaluj - „stara”. „Stare” są też nowe okna i drzwi, a zupełnie nowe - panele 
fotowoltaiczne. Do tego dochodzą pompy ciepła w kościele, podłogowe ogrzewanie i niższe 
rachunki za prąd. Do tej pory, ogrzewanie kościoła naściennymi „farelkami” tylko 4 razy w miesiącu 
podczas niedzielnych mszy św. kosztowało tysiąc zł, teraz nie kosztuje nic (oprócz opłat stałych). 

Trzeba usunąć prawie 60 ton cementu i cykliny
Ksiądz się modli za parafian, dziękując Bogu za opiekę, a ludziom za ofiarność. I ludzie dają, 

bo jeszcze trzeba poprawić orynnowanie z zewnątrz, uszczelnić dach po bokach kościoła i usunąć 
prawie 60 ton cementu i cykliny, tzw. „baranka”, który zalega na kamiennych zewnętrznych ścianach 
kościoła. Stanowisko w tej sprawie pismem z grudnia ub. roku zajął Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, który „akceptuje zaproponowane rozwiązanie w odniesieniu do usunięcia tynków, 
które stanowią przyczynę niszczenia kamienia oraz stanowią obciążenie konstrukcji murów. Należy 
uwzględnić podjęcie ostatecznych decyzji o sposobie ekspozycji muru kamiennego. Jeśli chodzi 
o gzyms, odtworzenie na podstawie zachowanego oryginału i historycznej technologii (...)”. Tak było 
w grudniu, obecnie parafia czeka na decyzję konserwatora. Do tych prac potrzebne będzie 
rusztowanie, a wcześniej, projekt budowlany. Całkowity koszt zadania będzie zależny od ilości 
dni pracy. Jeśli pojawią się jakieś roboty dla elektryka, to zajmie się tym proboszcz i za darmo 
zrobi, co trzeba (podobnie było m.in. z dzwonnicą „na przycisk” i termomodernizacją kościoła).

Dodajmy, że w ubiegłym roku pojawiła się nowa zabudowa meblowa w zakrystii, prosto 
spod igły instalacja z trzema monitorami do projekcji slajdów w kościele oraz drewniane zadaszenie 
na ścianie plebanii. Zrobiono też m.in. odwodnienie wokół kościoła i kaplicy cmentarnej. - To, 
co zostało i jest robione, to wszystko zasługa moich parafian, za co z serca dziękuję - składa 
podziękowania kapłan.              Tekst; foto: Alina Boś

W Kościele w Branwi nikt nie marznie

Instalacja elektryczna, obok ks. proboszcz Paweł Kata

Podczas termomodernizacji budynku kościoła od wewnątrz

Uroczystości jubileuszowe w odnowionym budynku kościoła

Tadeusz Skubik z Białej (pseudonim „Luis”), zaangażowany w czasie stanu wojennego 
w działalność na rzecz Wolnej Polski... Samotny, zdaniem niektórych dziwny, ale odważny, oczytany 
i inteligentny. Na obozach szkoleniowych w 1982 roku w Lasach Zaklikowskich nocował 
pod szałasem, który sam zrobił, podczas gdy inni z konspiracji spali pod namiotami. Niepozorny 
z wyglądu, potrafił zaskoczyć wiedzą na krajowym seminarium. - Który z Polaków 
przed Czesławem Miłoszem otrzymał nagrodę Nobla? - pada pytanie. Na sali konsternacja, 
są nauczyciele i historycy, ale nie wie nikt. - Isaac Singer - pada odpowiedź z ostatniego rzędu. 
Wiadomo, czyja. Ludzie zadziwieni i odpowiedzią i odpowiadającym.

Tadeusz Skubik z Białej, bo o nim mowa, lubił wiedzieć, co się w świecie dzieje. I lubił 
chodzić na pielgrzymki do Częstochowy. - Często - mimo ryzyka, niósł transparent o treści 
„Zło dobrem zwyciężaj” z logiem „Solidarności”. Kiedyś starsza pani powiedziała, że dla młodego 
pielgrzymka to rodzaj rozrywki... - Babciu, my tu nie przyszliśmy po rozrywkę, tylko idziemy 
z konkretną misją do Matki Boskiej - odpowiedział oburzony Luis... Taki był - wspomina 
JózefWieleba z janowskiej „Solidarności”.

Luis był kreatywny i pomysłowy. - Dzisiaj pomodlimy się za Józka Piłsudskiego - 
zakomunikował kiedyś podczas pielgrzymki, a w '87 roku, kiedy była koronacja Matki Bożej 
na Białej, wymyślił, aby jedna ze stacji (Królowej Męczenników) znalazła się vis a vis komendy 
milicji - dodaje Wieleba. 

Skubik był dobrym szachistą, brał udział w konkursach warcabowych i dużo czytał książek 
z drugiego obiegu, które potem spalił. Biegał na nartach, jeździł rowerem do Lublina, dobrze pływał 
i morsował nad Zalewem Zemborzyckim, o czym pisał Kurier Lubelski.

Urodził się w 1956 roku. Skończył Technikum Geodezyjne w Lublinie, potem miał 
wypadek, a potem trochę pracował w PKS-ie jako dyspozytor. 

- W stanie wojennym, akcjami kierował Luis. Raz było to zdejmowanie flag z urzędów 
(mama z czerwonego materiału uszyła mi spodenki), a raz malowanie haseł antypaństwowych. 
Tak było w przeddzień 1 Maja. Raz były miejsca pilnowane, raz nie. W przeddzień święta, na drodze 
na Białej koło szkoły pojawił się duży napis „Śmierć komunistom - oprawcom historii” (ze strzałką 
w kierunku pomnika Piłsudskiego), a na tekturowym transparencie napisaliśmy: „Tu stał Pomnik 
Józefa Piłsudskiego, zniszczony przez komunistów”. W akcji brał udział Piotr Chmiel z Fabryki 

Tadeusz Skubik. Konspiracja pozostała w nim do końca...
Maszyn, puszkę siwej farby do malowania pieców hutniczych załatwił Marian Tyra i Eugeniusz Miś 
z Fabryki Maszyn, a napis malował Krzysztof Kamiński z Piłatki - ówczesny uczeń LO. Na drugi 
dzień, na dwa dni przed 1 Maja, afera! Tablice gdzieś zabrali, ale malowidło zostało! Przyjechała 
ekipa drogowa, zamalowała napis farbą i odjechała... A wieczorem farbę zmyło, bo padał deszcz, a ta 
żaroodporna z napisem została. I to na 1 Maja! Dopiero po 1 Maja, drogowcy zlikwidowali napis, 
wylewając asfalt... - wspomina Wieleba, dodając: „Luis był zapalonym działaczem, a konspiracja 
pozostała w nim do końca...”.  Alina Boś

Tadeusz Skubik ps. „Luis”; foto: nadesłano
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Rozpoczął się Wielki Post. Wyjątkowy czas rozważania 
męki i śmierci Jezusa. Zatrzymaj się na chwilę i spójrz 
na ukrzyżowanego Chrystusa. Niech moment zadumy odmieni 
Twoje życie.

Stacja I. Skazanie między życiem a śmiercią. Można 
być nieżywym, skazanym na śmierć, a codziennie chodzić 
do szkoły czy pracy. Skazać samego siebie na śmierć duchową 
z ciągłym grymasem, że mi się nie chce, że i tak się nie da... Wielu 
żyje bez pożywki dla ducha, amputując sobie potrzeby duchowe. 
Wtedy pewna część rzeczywistości pozostaje „nieogarnięta”. 
Panie Jezu, ratuj mnie od śmierci ducha, gdy katem jest lenistwo.

Stacja II. Krzyż na ramionach. Można szukać krzyża 
gdziekolwiek. A można rozejrzeć się wokół. Obowiązek, 
powinność. A przecież ja muszę się rozwijać, gonić do przodu. 
Rzeczywiście, możesz. Ale twój codzienny obowiązek to krzyż, 
który jest do uniesienia. Panie Jezu, dodaj mi sił na codzienność, 
którą chciałbym przemienić w jutro.

Stacja III. Upadek po raz pierwszy. Kiedy piasek 
zgrzyta w zębach, a ubranie i buty pełne są kurzu, to znak, że coś 
mnie wyłożyło. Upadłem, bo ktoś mnie popchnął, a może dlatego, 
że sam chciałem. Szczególnie do tego drugiego trudno się 
przyznać. Ciekawe, że często ludzie bardziej wstydzą się wstać 
niż leżeć w błocie. Panie, dzięki za pomoc w upadkach i siłę, 
by nie wstydzić się powstania.

Stacja IV. Matka przy drodze. Jezus spotyka swoją 
Matkę, a wielu z nas wielce nie po drodze z Jej radami, prośbami. 
Co ona wie, czasy są inne, a świat mknie do przodu. Dużo szybciej 
niż kiedyś. Ona wie, kogo kocha, chociaż z boku może nie widać 
za co. Matka nie pyta: za co, tylko - jak bardzo. Dziękuję 
Mamo za Ciebie w każdym „Ojcze nasz”. To Ty mnie 
tej modlitwynauczyłaś.

Stacja V. Pomocny Szymon. Każdego dnia, ktoś czeka 
na czyjąś pomoc. I to nie tylko w świecie żyjących na ziemi. 
Pamięć w modlitwie za tych, których już nie ma pośród nas, 
to wielkie wsparcie. Nie tylko dla nich, ale i dla mnie. Pamiętam 
wtedy, że czas tutaj ma swój koniec. Dziękuję Ci Panie za moich 
znajomych zmarłych. Za to, że mogłem ich poznać.

Stacja VI. Pomocna Weronika. Kiedy pomagam 
wśród bezdomnych, widzę twarze, które są naznaczone 
przeszłością. Nosy z niejedną odciśniętą pięścią, szczęki, 
które sporo przeszły. I w oczach nadzieja na lepsze jutro. Na to, 
że jutro być może znajdę swoje miejsce i więcej chleba. W oczach, 
które lśnią nadzieją, zapala się wiara. Dziękuję Panie za wiarę, 
którą mogę się dzielić jak chlebem.

Stacja VII. Drugi upadek. Powstać, gdy drwią, śmieją 
się, szczują jest łatwiej niż wtedy, gdy ktoś mówi „Leż tu ze mną, 
nie jest tak źle”. Nie mówi tak, bo chce towarzystwa, ale żeby 
usprawiedliwić swój upadek. Wielu ludzi, idących na dno, chce 
pociągnąć innych. Nie dlatego, że im to pomoże, ale dlatego, 
że tak jest wygodnie. Jest usprawiedliwienie - nie ja jeden. Ustrzeż 
mnie Panie od fałszywych przyjaciół.

Stacja VIII. Płaczące niewiasty. Płacz z rozpaczy jest 
łatwiejszy do przełknięcia niż płacz z bezsilności. Warto umieć je 
odróżnić. Płaczący z rozpaczy potrzebuje, by ktoś był obok, nawet 
bez słów. Płaczący z bezsilności potrzebuje pomocy silnego 
ramienia, modlitwy. W każdym wypadku potrzeba kogoś. 
Nie pozwól Panie, bym przechodził obojętnie wobec łez drugiego.

Stacja IX. Znowu na ziemi. Znowu przywaliło. Pokusa, 
żeby się nie podnosić, bo po co. Jak tyle razy powaliło, 
to widocznie tak ma być. Diabeł poddaje pomysły rezygnacji. 
Wtedy warto zwrócić myśl, wzrok na kogoś bliskiego, kogoś, 
kto kocha. Miłość nie rezygnuje, tylko targa w górę i unosi. 
Powrotu przecież nie ma. Czasu nie cofniesz, ale możesz 
dobrze wykorzystać ten po powstaniu. Panie, pomóż mi 
odwzajemnić miłość innych.

Stacja X. Odarcie z szat. To, co mam, to, co moje. Ale to 
mało, chcę więcej. Jeszcze więcej i więcej. I tak, żebym miał. To, 
w jaki sposób pragnę różnych rzeczy, odziera mnie ze złudzeń, 
że wartość jest też gdzie indziej. Nie tylko w posiadaniu, ale również 
w dzieleniu się. Odarcie trochę tego, co moje, i podzielenie się, 
sprawia, że nić po nici nakłada się wdzięczność innego. Panie, daj 
mi ducha hojności, abym umiał dzielić się tym, co moje.

Stacja XI. Przybicie do krzyża. Ile potrafię dobrowolnie 
zrobić dla innego? Tak, to może być bolesne, bo przecież ja też 
muszę, mam potrzeby. Inny niech sam się postara. Inny może być 
krzyżem, który idzie ciągle za mną. Może inaczej nie potrafi? 
Może boi się być sam? Panie, daj mi ducha empatii, bym umiał 
zauważyć tych, którzy widzą we mnie pomoc i wybawienie.

Stacja XII. Śmierć na krzyżu. Większość uciekła 
ze strachu i wygody. Chociaż nie tylko. Również z braku 
zrozumienia: Dlaczego? Ludzie tracą czas, pytając „dlaczego”? 
Nie marnują czasu, pytając „Co dla Ciebie mogę zrobić?”. Panie, 
otwórz mi oczy szerzej niż koniec mojego nosa.

Stacja XIII. Zdjęcie z krzyża. Upomnieć się nawet 
za tego, kto według wielu nic nie jest wart. Poprosić, bym mógł 
zrobić coś dla niego. To trudne, bo wymaga, bym nie chciał 
myśleć jak inni. Pomóż mi Panie, nie patrzeć przez głupią 
poprawność, ale przez miłość. Patrzeć z prawdą.

Stacja XIV. Grób. Samotność jest jak grób. Można 
mówić, nikt nie odpowie. Można śpiewać, nikt nie usłyszy. 
Nie można nikogo dotknąć, bo pustka. Ludzie samotni pragną 
radosnej niedzieli, kiedy zobaczą kogoś. Panie, pomóż mi 
zobaczyć samotnych wokół mnie.                     

stacje Drogi Krzyżowej w Kościele w Branwi;
foto: Alina Boś
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Droga Krzyżowa. Zatrzymaj się na chwilę...
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W Zespole Szkół Technicznych lekko nie jest... Muszą uczyć się uczniowie i muszą uczyć 
się nauczyciele... - jedni i drudzy muszą podążać za postępem technologicznym, tym bardziej, 
że szkoła została wyposażona w nowoczesne maszyny do obróbki drewna i metali za prawie ćwierć 
miliona zł, które trzeba umieć obsługiwać. Laik się wręcz boi dotknąć takiego sprzętu, 
ale nie uczniowie. Im w to graj! Wszędzie pełno klawiszy i guzików, nacisków i przycisków, 
połączonych z programami komputerowymi, dzięki czemu mogą tworzyć techniczne „cuda wianki”, 
przydatne na studiach czy przyszłej pracy. Nie ma co! „Aparatura” robi wrażenie! Niebawem, 
wrażenie zrobią trzy „nowiuśkie” samochody osobowe z manualną skrzynią biegów z napędem 
na przednie koła, które zostaną zakupione na potrzeby nauki zawodu w Technikum Samochodowym.  

Kolejnym ciekawym elementem projektu unijnego o wartości ponad 4,7 mln zł, są kursy 
prawa jazdy kategorii B, które pochłoną ponad ćwierć mln zł (tyle zaoszczędzą rodzice). 
Ponad 400 tys. zł wyniosą kursy z zakresu programowania komputerowego, a po około 115 tys. - 
z programowania i obsługiwania procesu druku 3D oraz fryzjerstwa i obsługi pojazdów. Do tego, 
dochodzą kursy z obsługi programów komputerowych, kas fiskalnych, fotografii i kasjerstwa 
walutowo-złotowego. Dla uczniów są też kursy z zakresu CNC, spawacza, pilarza, 
diagnostyki układów klimatyzacji i obsługi maszyn budowlanych oraz monterskie ze stolarki 
i rusztowańbudowlanych. 

Nauczyciele będą przyswajać wiedzę z budowy i programowania bezzałogowych statków 

Ponad 4,7 mln zł na szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Technicznych

Łatwo nie było... Szkoła chyliła się ku upadkowi, ale nie upadła... Medyczne Studium 
Zawodowe im. Stefanii Wołynki odżyło. Niemała w tym zasługa Wiesławy Czapli - wieloletniego 
nauczyciela tejże szkoły, obecnego dyrektora, która wzięła na barki nie lada odpowiedzialność. 
Łatwo nie było, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.

W tamtym roku, nabór do szkoły był bardzo dobry, a i w tym - patrząc na proponowane 
kierunki kształcenia, powinien być przyzwoity. Nauka jest bezpłatna, matura nie wymagana i zero 
ograniczeń wiekowych. Studium kształci w systemie dziennym (5 dni w tygodniu), stacjonarnym 
(3 dni w tygodniu) i zaocznym (2 weekendy w miesiącu). Janowska szkoła policealna 
jest społeczeństwu potrzebna, bo różnie się w życiu układa, a i z maturami różnie bywa. Studiować 
też nie każdy chce czy może, bo woli pracować. I dobrze, bo praca w roli masażysty, kosmetyczki 
czy opiekunki też może dawać satysfakcję.

Do tej pory, szkoła kształciła w kierunku opiekunek medycznych i dziecięcych, w tym roku 

Higienistka i asystentka stomatologiczna oraz opiekunka środowiskowa

powietrznych, mechaniki pojazdów, zalewania drewna żywicą, projektowania mebli, 
rachunkowości i obsługi wiertarki przelotowej, sterowanej numerycznie. Brzmi nieźle! Ogółem, 
w ramach „Rozwoju Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim” kompetencje 
i doświadczenie zawodowe nabędzie ponad 400 uczniów i 20 nauczycieli zawodu.

Jakość kształcenia podniosą też staże u pracodawców i wyposażone - zgodnie 
z obowiązującymi standardami i rekomendacjami pracodawców - pracownie (budowlane, 
mechaniczne, samochodowe, informatyczne, techniki biurowej, usług fryzjerskich, 
ekonomiczne i drzewne. Szkoła w sprzęt jest doposażona. - Do pełni szczęścia brakuje jedynie 
specjalistycznego sprzętu pomostowego i diagnostycznej linii samochodowej, ale... wszystko 
w swoim czasie - podsumowuje Iwona Pająk - Dyrektor szkoły.

I jeszcze jedno. ZST przymierza się do podpisania umowy patronackiej 
z Politechniką Rzeszowską, w której będą mogli „praktykować” uczniowie szkoły, a może 
i studiować... Czas pokaże. 

Balustrady, ławy i regały oferuje Zespół Szkół Technicznych
Karmniki, balustrady, przęsła ogrodzeniowe, huśtawki, ławki i ławeczki, stoły i ławy 

do kuchni, kwietniki, taborety i deski do krojenia... tego typu rzeczy można zamówić i zakupić 
na warsztatach Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. Kupić można również regały, 
które zamówiło kolejny raz na potrzeby urzędników janowskie Starostwo.

zacznie uczyć przyszłe opiekunki środowiskowe, co jest nowością na rynku edukacyjnym regionu, 
podobnie jak higienistka i opiekunka stomatologiczna.

Szkoła kształci także przyszłych terapeutów zajęciowych i asystentów osób 
niepełnosprawnych oraz techników farmaceutycznych, sterylizacji medycznej i usług 
kosmetycznych. Tyle i aż tyle. Najwięcej osób jest z powiatu janowskiego i kraśnickiego, ale trafiają 
się też ludzie z innych stron.

Szkoła została wprowadzona na dobre tory, co jest zasługą pani Dyrektor, co podkreśla 
organ prowadzący, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

Wśród uczących się, największą grupę stanowią osoby pracujące. Po ukończeniu studium, 
najwięcej osób podejmuje pracę w szpitalach, placówkach opieki społecznej i aptekach, ale są 
też i tacy, którzy zdają maturę, idą na studia i realizują marzenia... Życie pokazuje, że można to robić 
w każdym wieku...              Tekst; foto: Alina Boś

Nowoczesne maszyny przezentuje Iwona Pająk - Dyrektor szkoły
Uczniowie Adam Jargiło i Adam Kotrybała podczas zajęć, obok Grzegorz Dudzic - nauczyciel
praktycznej nauki zawodu, z tyłu Iwona Pająk - Dyrektor szkoły

Od lewej: Agnieszka Wereska-Chmiel - księgowa, Wiesława Czapla - Dyrektor szkoły,
Justyna Grzegrzulińska - pracownik administracyjny Podczas zajęć w Studium Medycznym

Słuchacze podczas wykładu Magdaleny Kowalczyk

- nowe kierunki kształcenia w Studium Medycznym
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Pierwszy kwiecień, możesz mówić co ci ślina na język przyniesie. Nie złość się, gdy cię żart dogoni.
Wszak uśmiech leży w twej naturze, więc miej go jak na dłoni.

W materiale wykorzystano cytaty z „Rancza” w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Foto: Alina Boś

„Prima aprilis!” Uważaj, bo się pomylisz! :)

Ja, to wystarczy, że czasem byle instrukcję przeczytam,
i od razu głowa mnie boli...

Pani księgowa matematykę dobrze zna?
Przy wójcie, to nawet liczby urojone...

Wiadomo, że rada przegłosuje
to, co wójt każe...

Władza, jak się teraz nagrywa,
to strasznie praworządna się robi...

Ja nie polityk, że na każdą okazję inne słowo u niego jest...

Niezależność prasy to mit.
Każda gazeta jest od kogoś zależna,

tylko ważne, żeby każda była zależna od kogoś innego...

Program wyborczy nie jest po to, żeby go dotrzymywać.
Przecież to nie jest program telewizyjny,
żeby każda godzina musiała się zgadzać

Ty, a milion to ile zer jest? - Słowem napisz, co się będziesz głowił.
 - A „milion” to przez „i” krótkie, czy długie?

- „Milyjon, miliion...”. Przez długie

Panorama Powiatu Janowskiego
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Konrad Urban i Kinga Zaremska - I miejsca, Hubert Sulik, Jakub Szmit, Natalia Wala, 
Julia Bużewicz i Kacper Lenart - II miejsca, Matthew Kasica, Dawid Woźniak, Krzysztof Woźniak, 
Hubert Szpyt, Mikołaj Ludian, Oliwia Łukasik, Jakub Gąbka i Kinga Drelich - III miejsca... 
15 medali na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego zdobyli podopieczni Judo 
Team Modliborzyce. Walki, rozgrywane na trzech matach, otworzył Witold Kowalik - Burmistrz 
Modliborzyc. Podczas zawodów, odniesiono się do jubileuszu 10-lecia powstania Judo Team 
Modliborzyce, obchodzonego w ubiegłym roku. Z tej okazji, Okręgowy Związek Judo ufundował 
pamiątkowy puchar dla klubu „z życzeniami owocnej pracy, współpracy i wyników na arenie 
polskiej i międzynarodowej”.

Na macie walczyli zawodnicy z 24 klubów w kraju, m.in. z Warszawy, Wrocławia, Kielc, 
Krosna, Zamościa i Lublina. Byli też zawodnicy z Litwy i Ukrainy, byli skośnoocy, czarnoskórzy - 
widać, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Środowisko dorosłych judoków zawitało 
do Modliborzyc również ze względu na Katarzynę Śmietanę i Sebastiana Rogożę, którzy są w nim 
znani i lubiani, zresztą, nie da się ich nie lubić. Uśmiechnięci, pozytywni i... zakochani.

Trenerem „naszych” zawodników od 2013 roku jest Sebastian, którego wspiera Kasia. 
Jedno i drugie ćwiczy judo, a i sumo też im nie obce. Kasia i Sebastian są parą w życiu i na macie. 

Judo Team Modliborzyce... 15 medali dla zawodników

W dniach 19-21 marca 2021 r. w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Zapasach styl klasyczny (18-20 lat).

Zawodnik JLKS Olimp Janów Lubelski Damian Łukasik wywalczył III miejsce, brązowy 
medal w kategorii wagowej do 130 kg. Damian ma 18 lat i był to jego pierwszy start w grupie 
juniorów do lat 20, zakończony zdobyciem brązowego medalu. Jest to już 5 medal Mistrzostw Polski 
Damiana w bogatej karierze zapaśniczej.

Udanie walczyli również dwaj inni zapaśnicy Olimpu: Jakub Pyć (VII m. kat. wag. 
do 82 kg) i Szymon Kamiński (VIII m. kat. wag. do 97 kg).

Wyjazd na Mistrzostwa Polski dofinansowany został ze środków Gminy Janów Lubelski.

Damian Łukasik brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski Juniorów

Razem, jeżdżą na zawody, reprezentując barwy narodowe w kraju i za granicą, chociażby w Japonii. 
W ich ślady idą dzieci z gminy Modliborzyce, o których coraz głośniej na zawodach wojewódzkich 
i krajowych. Obydwoje lubią to co robią i lubią kontakt z dziećmi, a jest ich ponad 80. Są w różnym 
wieku, najmłodszy „zawodnik” ma lat 2,5, a właściwie 2,5 roczku. - Odź tutaj, ja siam a ty tam - 
dyryguje, rozstawiając nóżki, pokazując piąstki. Postawa właściwa. - Kubuś radzi sobie bardzo 
dobrze - zachwala umiejętności brzdąca Sebastian. - Sebastian radzi sobie tak dobrze jak Kubuś, 
a może i jeszcze lepiej - zachwala ze śmiechem umiejętności Sebka Piotr Rogoża - wujek, radny 
powiatowy, a wcześniej wieloletni Przewodniczący Rady Gminy Modliborzyce.

Na zajęciach ćwiczą też mamy, tyle, że w innym stylu. Na początku dzieci przychodzą, 
bo rodzice tak chcą, ale jak złapią bakcyla, to i rodzica do judo zachęcą. Często, przychodzą 
rodzeństwa - walki szkoleniowe ćwiczy dwoje, troje dzieci, ale nigdy ze sobą.

Okazuje się, że „słaba płeć: jest przereklamowana, bo dziewczyny są twarde, ambitne 
i charakterne. - Chłopcy częściej płaczą na zajęciach niż dziewczyny (nie zdarzyło mi się, żeby któraś 
płakała). Taka zaciśnie zęby i ręce, stanie w rozkroku i jest gotowa do walki. Nad sobą się 
nie rozczuli, ale brata czy kolegę zawsze pocieszy. Pogłaszcze, przytuli... i już nie boli - tłumaczy 
Sebastian. I o to chodzi...              Tekst; foto: Alina Boś

Udany występ zaliczył zapaśnik JLKS „Olimp” na Pucharze Polski Kadetów w zapasach 
w stylu wolnym w Siedlcach, w którym startowało 245 zawodników z 68 klubów w kraju. 
W dwudniowym maratonie, Kacper Łukasik wywalczył srebrny medal w kategorii wagowej 
do60 kg. Jest to kolejny sukces janowskiego zapaśnika.

Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym w Warszawie zgromadził 
234 zawodników z 48 klubów w Polsce. Stoczono 418 pojedynków. W pucharowym turnieju, 
Jakub Wach wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej do 48 kg. Pozostałe miejsca 
zapaśników „Olimpu”: Szymon Góra - V miejsce (kategoria wagowa do 48 kg), Franciszek Tutka - 
XII miejsce (kategoria wagowa do 92 kg), Dawid Sowa - XII miejsce (kategoria wagowa do 110 kg).

Wymieniona piątka zawodników „Olimpu” zapewniła sobie awans i start w finałach 
XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie się w maju w Łodzi.

Dwa medale na Pucharze Polski Kadetów

W dniach 24-26 marca 2021 r. w Raciborzu odbył się Puchar Polski Kadetów w zapasach 
styl klasyczny (15-17 lat). Dwa złote medale wywalczyli zapaśnicy Olimpu: Jakub Wach - złoty 
medal, I m. kat. wag. 48 kg, Kacper Łukasik- złoty medal, I m. kat. wag. 60 kg.

Jest to wielkie osiągnięcie naszych zapaśników. Opis sukcesu ukazał się na stronie 
Polskiego Związku Zapaśniczego: „Niespodzianką jest wygrana Kacpra Łukasika, 60 kg (Olimp, 
Janów Lubelski), który nie był zaliczany do faworytów tej kategorii wagowej. Jednak dzielny 
wojownik z Janowa, pucharowy turniej przeszedł jak burza, odprawiając z kwitkiem wszystkich 

Złote medale Jakuba Wacha i Kacpra Łukasika na Pucharze Polski Kadetów
swoich rywali, nie tracąc w całym turnieju ani jednego punktu technicznego...”.

Naszych medalistów dekorował Ryszard Wolny - mistrz olimpijski oraz Józef Tracz - 
trzykrotny medalista olimpijski. Dziewiątego kwietnia nasi mistrzowie wyjeżdżają na zgrupowanie 
Kadry Narodowej Kadetów, aby przygotować się - założyć dres z Białym Orłem i godnie 
reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w dniach 16-20 czerwca 2021 r. 
w miejscowości Samokow w Bułgarii.

Tekst; foto: Tadeusz Kuśmierczyk, JLKS „Olimp”

Osiągnięcia zapaśników JLKS „Olimp” Janów Lubelski

Drugi od lewej Kacper Łukasik

Judo Team Modliborzyce

Drugi od lewej Jakub Wach
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             158 lat temu, 22 stycznia 1863 r., 
Manifestem Tymczasowego Rządu 
Narodowego rozpoczęło się Powstanie 
Styczniowe - największy w XIX w. polski 
zryw narodowy. Pochłonęło ono 
kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym 
s t o p n i u  w p ł y n ę ł o  n a  d ą ż e n i a  
niepodległościowe następnych pokoleń. 
Powstanie swoim zasięgiem objęło także 
t e r e n y  Z i e m i  J a n o w s k i e j .  
Kluczowy wpływ na lokalne działania 
miały naturalne warunki w postaci 
położenia przygranicznego z zaborem 
a u s t r i a c k i m  o r a z  r o l a  J a n o w a  

Ordynackiego, który stanowił centrum administracyjne. Istotne było również ukształtowanie terenu. 
Liczne wąwozy na lessowej wyżynie oraz okazały kompleks leśny stworzyły świetne warunki 
do prowadzenia walk o charakterze partyzanckim. Na terenie okręgu janowskiego oddziałami 
partyzanckimi dowodzili: Władysław Rudzki, Karol Krysiński, Tomasz Wierzbicki, Kajetan Ćwiek-
Cieszkowski, Gustaw Zakrzewski, Jan Czerwiński, Edward Ślaski, Aleksander Waligórski, 
Michał Heydenreich „Kruk”, Ignacy Solman oraz Marcin Borelowski „Lelewel”. Na czele partii 
chłopskich stali mieszkańcy gminy Krzemień: Andrzej Flis i Jakub Prężyna, którzy aktywną 
działalność prowadzili do wiosny 1864 r. Prócz nich, walczyli kosynierzy z Godziszowa, gdzie 
Paweł Porada utworzył odział, składający się z miejscowych chłopów.

W dniu 22 stycznia 1863 r. miała miejsce bitwa pod Kopcami, w której oddział lokalnych 
powstańców pod dowództwem Ignacego Solmana poniósł klęskę z wojskami carskimi. Porażką 
zakończyła się również bitwa oddziału płk. Marcina Borelowskiego „Lelewela”, rozegrana 
6 września 1863 r. pod Batorzem.

Należy pamiętać, że w Powstaniu Styczniowym brało udział około tysiąca Węgrów, 
rewanżujących się za udział Polaków z generałem Bemem w Wiośnie Ludów 1848 r. Węgrzy 
walczyli również w oddziałach Lelewela. Już w marcu 1863 r. na wieść o Powstaniu przybyło 
do oddziału Borelowskiego z Turcji 17 huzarów węgierskich z końmi i bronią. Wśród nich, był 
hrabia Edward Nyary, który wcześniej brał udział w Wiośnie Ludów na Węgrzech z gen. Bemem. 
W okresie trwania Powstania, po stronie polskiej zginęło około 30 tysięcy walczących. Około 
40 tysięcy wywieziono na Syberię. Królestwo Polskie utraciło resztki autonomii, ograniczono dostęp 
do szkół oraz rozpoczęto szeroko zakrojoną rusyfikację.

W ramach upamiętnienia tego wspólnego działania, w 1992 r. jednej z ulic w Janowie 
Lubelskim nadano nazwę „Ochotników Węgierskich Powstania Styczniowego”, którą w 2003 r. 
przemieniono na „Ochotników Węgierskich”.

Wykaz Powstańców Styczniowych z Ziemi Janowskiej:
- Paweł Porada ur. 1822 r. w Branwi, sołtys, dowódca oddziału, liczącego z czasem ok. 400 osób 
chłopów i mieszczan ordynackich; przyłączył się do partii Zapałowicza i Czerwińskiego, potem 
Wierzbickiego i Borelowskiego; mianowany porucznikiem, brał udział w bitwie pod Tyszowcami, 
przyczyniając się do zwycięstwa powstańców, także pod Żyrzynem i Fajsławicami; aresztowany 
w czerwcu 1864 r. został skazany na 8 lat katorgi na Syberii i konfiskatę mienia, uciekł z więzienia 
w Lublinie i zbiegł do Galicji; zm. po 1870 r.;
- Ignacy Solman ur. 1829 r., właściciel Wolicy, dowódca oddziału powstańczego, stoczył 
potyczkę pod Modliborzycami-Guzówką; zamordowany we dworze na Zamku przez carskich 
żołnierzy pod koniec stycznia 1863 r.;
- Franciszek Janus ur. w Chrzanowie w 1842 r., terminował u szewca; był w oddziale Jeziorańskiego 
i Borelowskiego, walczył pod Łysą Górą, Panasówką, Batorzem, Łęczną, Bobami, Włodawą, 
Korybutową Wolą i Chełmem; czterokrotnie ranny, dostał się do niewoli; siedział w więzieniu 
w Lublinie, jako małoletni został po wstawiennictwie zwolniony; pod koniec życia mieszkał 
w Biłgoraju, zm. w 1933 r.;
- Jan Bryliński ur. 1835 r. w Krzemieniu, był rządcą majątku Moniaki, służył w oddziałach Lelewela 
i Czechowskiego; walczył pod Parszywą Górą; jako ekonom dostarczał żywność powstańcom, 

Powstanie Styczniowe w Janowskiem przeprowadzał i ukrywał kurierów; za tę działalność Rosjanie chcieli go powiesić; 
zm. w Lubliniew 1933 r.;
- Stanisław Wybranowski (1844-1906), ziemianin z Potoczka, kawalerzysta; brał udział w bitwie 
pod Panasówką i Batorzem, potem emigrował;
- Wincenty Boliński ur. 1842 r. w Janowie Ord., syn malarza, ranny pod Łęczną, zmarł w szpitalu 
2 września 1863 r.; pochowany w Łęcznej;
- Stanisław Jonaczek, członek organizacji spiskowej z Janowa Ord.; miał dać sygnał do ataku 
na miejscowy garnizon; po aresztowaniu siedział w więzieniu w Janowie, w listopadzie 1863 r. 
przewieziony do Lublina, skazany na osiedlenie w Twerze; przebywał tam jeszcze w 1873 r.;
- Stanisław Kossakowski, ur. w Tarnogrodzie, 29 lat, kowal z Godziszowa; zm. 24 kwietnia 1863 r. 
w Lesie Józefowskim;
- Józef Szyper kominiarz, z Modliborzyc, 24 lata, zm. 19 lipca 1863 r. w Rzeczycy Księżej;
- Gustaw Tański (1837-1915), urzędnik z Janowa; był w oddziale Hugona Gramowskiego, wziął 
udział w ataku na Tomaszów; emigrował; pochowany we Lwowie;
- Józef Konopka, mieszkaniec Modliborzyc, brał udział w potyczce pod Modliborzycami-Guzówką;
- ks. Franciszek Albiniak, ur. 1830 r. w Janowie Ord., kanonik regularny klasztoru w Kraśniku, 
określany jako sympatyk powstania;
- ks. Franciszek Flis, ur. 1838 r. w Janowie Ord., administrator parafii w Chodlu, aresztowany 
we wrześniu 1863 r.; za pomoc w ukrywaniu „włóczęgów” i przyjmowaniu w domu oddziału 
powstańczego oddany pod sąd wojenny;
- ks. Andrzej Łukasiewicz, ur. 1802 r. w Białej, proboszcz w Krzeszowie; aresztowany 
3 października 1863 r. m.in. za ukrywanie agenta rządu narodowego, skazany na karę 250 rubli 
i uwolniony;
- o. Kajetan Maciejowski, dominikanin, kaznodzieja w Janowie Ord., został oskarżony o udział 
w napadzie na wojsko w Janowie (23 stycznia), namawiania mieszczan do wstępowania do partii 
powstańczej i odbierania od nich przysięgi; skazany na osiedlenie w Omsku, zmarł 
na zesłaniuw 1877 r.;
- o. Ludwik Marceli Żytko, ur. 1823 w Janowie Ord., kanonik regularny w klasztorze w Kraśniku, 
w czasie powstania był tam wikarym; oskarżony o podburzające kazania i niezawiadomienie 
o ukrywających się w klasztorze powstańcach; zm. 1884 r. w Częstochowie;
- Tomasz Fusiarski, (1840-1907), ur. w Janowie Ord., kleryk seminarium sandomierskiego, 
„poszedłdo powstania”;
- Józef Teodorowicz, ur. w Potoczku;
- Paulina Olszowa z d. Pankowska, ur. w Zaklikowie, zamieszkała w Modliborzycach, sanitariuszka, 
leczyła rannych w starciu pod Modliborzycami;
- Salezy Kochanowski - właściciel Pasieki;
- Józef Pruszyński - właściciel dóbr Potoku Stanach.

Wśród członków oddziału Flisa-Prężyny byli:
- Józef Flis z Zofianki, dowódca chłopskiego oddziału; zbiegł z więzienia, gdzie siedział za kradzież; 
skazany przez wojenny sąd polowy na karę śmierci, powieszony na rynku w Janowie 
14 czerwca1864 r.;
- Jakub Prężyna z Pikul, zwolniony z więzienia; dowódca chłopskiego oddziału; powieszony 
w Janowie 14 kwietnia 1864 r.;
- Andrzej Sowa z Krzemienia, 24 l., powieszony 16 lipca 1864 r. w Janowie;
- Andrzej Zieliński z Janowa Lubelskiego, 18 l., uczestniczył w powstaniu, potem zbiegł za granicę; 
po powrocie w oddziale Prężyny; skazany na 20 lat katorgi w kopalniach rudy, zesłany na Syberię 
w październiku 1864 r.;
- Franciszek Dycha z Władysławowa, skazany na zesłanie;
- Józef Dycha, z Władysławowa, 23 l., skazany na zesłanie;
- Mateusz Małek z Władysławowa, skazany na zesłanie;
- Antoni Pawlus z Władysławowa, 20 l., skazany na zesłanie;
- Mikołaj Krasa z Janowa;
- Józef Niewiadomy z okolic Janowa;
- Bernard Miklas z okolic Janowa.

Ponadto, w Powstaniu mieli uczestniczyć również chłopi z Batorza, Otrocza, 
Branwi i Potoka.

Źródło: Zenon Ł. Baranowski: Miejsca pamięci Powstania Styczniowego w powiecie 
janowskim [w:] Janowskie Korzenie nr 11, 2009.                                 Opracował: Eryk Widomski

O r g a n i z a c j a  N a r o d ó w  
Zjednoczonych 1 listopada 2005 r. uchwaliła 
dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Datę 
wyznaczono na rocznicę wyzwolenia 
niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 
Liczba ofiar Holokaustu - ludobójstwa 
dokonanego w czasie II wojny światowej 
przez III Rzeszę Niemiecką, szacowana jest 
na prawie 6 mln europejskich Żydów, 
z których jedną trzecią stanowiły dzieci. Liczba 
polskich Żydów wśród ofiar Zagłady 
szacowana jest według różnych źródeł
na 2,6 - 3,3 mln osób.

Mimo, że wiele ofiar nie ma własnych 
grobów, pamięć o nich jest przekazywana 
przez ludzi, miejsca upamiętnienia i instytucje. 
W powiecie janowskim jest podobnie. 
„Znicze Pamięci” zapłonęły przed tablicą 
Muzeum Regionalnego, upamiętniającą 
pomordowanych w czasie II wojny światowej 
janowskich Żydów, oraz przed Epitafium 
Pamięci 199 mieszkańców Janowa i okolic, 
zamordowanych w niemieckich obozach 
koncentracyjnych i innych miejscach kaźni.

Hołd pomordowanym oddali: 
Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń - 
Starosta Janowski, Michał Komacki - 
Wicestarosta, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz 
Powiatu, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa, 
Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy 
oraz Zbigniew Nita, Urszula Łukasik i Antoni 
Florczak z Janowskiego Stowarzyszenia 
„Ławeczka Dialogu”.

Eryk Widomski;
foto: Piotr Czajka, Dorota Kozdra

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Od lewej: Krzysztof Kołtyś, Grzegorz Krzysztoń, Michał Komacki, Antoni Florczak, Bożena Czajkowska, Zbigniew Nita, Urszula Łukasik

Od lewej: Artur Pizoń, Jerzy Bielecki
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Uczeń klasy 2a I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza zakwalifikował się 
do finału 67. Olimpiady Chemicznej, uzyskując drugi 
wynik w okręgu lubelskim.

Świetne wyniki w olimpiadzie chemicznej 
wpisały się już w tradycję naszej szkoły. Kwalifikując się 
do finału, Mikołaj uzyskał tytuł finalisty, a na zawodach 
finałowych będzie walczył o tytuł laureata. Jako finalista, 
zostaje zwolniony z pisemnego egzaminu maturalnego 
z chemii (otrzymuje 100%) oraz uzyskuje wstęp 
bez rekrutacji na wszystkie uczenie przyrodnicze 
w Polsce oraz większość akademii medycznych. 
Mikołajowi gratulujemy wielkiego sukcesu.

Wszyscy finaliści i laureaci olimpiady 
chemicznej przygotowują się pod okiem nauczyciela 
chemii Piotra Jakubca. Tekst; foto: archiwum LO

Mikołaj Kiszka awansował do finału 
67. Olimpiady Chemicznej

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzórza w Janowie Lubelskim 
przystąpiło do projektu „Złote Szkoły NBP”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Dzięki 
zaproszeniu Dyrektor szkoły Wiesławy Dyjach, podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości, 
nasza klasa (2 Ap) uczestniczyła w spotkaniu z dr. hab. Mariuszem Kicią - Dziekanem Wydziału 
Ekonomicznego, pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych WE UMCS, 
prowadzącym zajęcia m.in. z zakresu inwestycji i finansów. Za stronę organizacyjną spotkania 
online ze strony uczelni odpowiadała Gabriela Dycha - absolwentka LO i lubelskiej uczelni, 
a od września ub. roku Asystent Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Wykładowca lubelskiej uczelni, który w swojej karierze zawodowej wypromował 
ponad 90 magistrów i 70 licencjatów, przybliżył nam temat oszczędzania. Poprzez wizualizację 
tematu, dowiedzieliśmy się, ile można zaoszczędzić, odkładając różne kwoty pieniędzy w różnych 
odstępach czasu. Wiemy też, że dla nas i naszej gospodarki korzystniejsze jest oszczędzanie w banku 
niż w domu. Usłyszeliśmy o mitach i pułapkach, wydatkowaniu, dochodowości i ryzyku, związanym 
z oszczędzaniem, oraz o powodach rezygnacji z odkładania pieniędzy. Wykład urozmaiciły ciekawe 
przykłady i porównania, które pozwoliły lepiej zrozumieć omawiany temat.

Dziękujemy pani Dyrektor, panu Dziekanowi i pani Asystent za możliwość uczestniczenia 
w interesującym spotkaniu. Lekcja była szczególnie warta uwagi, ponieważ prędzej czy później 
każdy z nas zetknie się z tematem oszczędzania. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze 
porozmawiać i dowiedzieć więcej również na inne tematy, związane z ekonomią.

Anna Łupina, Urszula Łacek, Bartosz Sołtys; foto: Filip Ponczek z kl. 2 Dp 

LO - UMCS. Jak oszczędzać - edukacja ekonomiczna online 

Kamila Konopa - uczennica Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Potoczku została wyróżniona 
stypendium, przyznawanym przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego uzdolnionym uczniom szkół, prowadzących 
kształcenie zawodowe. Kamila jest uczennicą klasy I technikum 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Interesuje 
się literaturą, filmem i tańcem, w szkole spełnia się kulinarnie. Jest 
osobą kreatywną i ambitną. Otrzymane stypendium pozwoli jej 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Projekt „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” 
realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi 
Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 
12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.                Dorota Florczak;

foto: archiwum prywatne stypendystki

Kamila Konopa z ZS CKR w Potoczku 
stypendystką Lubelskiej Kuźni Talentów

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim trwają przygotowania do egzaminu maturalnego 2021 r. z języka polskiego. 
Wszelkie informacje na temat matury rozchodzą się w tym roku jak świeże bułeczki. 
Zmiana struktury egzaminu oraz nowe wymagania egzaminacyjne to teraz temat numer jeden. 
Nauczyciele przedmiotów maturalnych odbyli już szkolenia na temat zmian w wymaganiach 
edukacyjnych na egzaminie maturalnym 2021 r., więc akcja informacyjna ruszyła pełną parą.

Przykłady zadań maturalnych, 
korekta planów nauczania, lista lektur 
czy też zagadnienia do powtórki 
to z pewnością tematy, nad którymi 
pochylają się obecnie dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie klas trzecich. 
Lada dzień trzeba przecież wypełnić 
ostateczną deklarację maturalną 
i zdecydować o wyborze przedmiotów 
rozszerzonych. Mimo „ulgi”, dotyczącej 
zdawania rozszerzeń, uczniowie 
wzorem lat ubiegłych zdawać będą 
średnio 2 lub 3 przedmioty na poziomie 
rozszerzonym - gra toczy się jak zawsze 
o miejsce na wymarzonej uczelni, więc 
nie odpuszczamy.

I n f o r m a c j a  o  b r a k u  
egzaminów ustnych dodała otuchy 
naszym maturzystom, którzy poczuli 
motywację do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy nad wynikiem 
maturalnym. Z pomocą spieszą również 
nasze patronackie uczelnie, organizując 

Maturzyści I LO przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka polskiego
warsztaty i zajęcia online dla uczniów (Akademia Młodych Humanistów KUL to najczęściej 
wybierana propozycja).

Życzymy wam, drodzy maturzyści, trafnych wyborów przedmiotów zdawanych 
na maturze oraz skupienia, mocy twórczej i wielu sukcesów w sesji egzaminacyjnej. A tymczasem... 
„Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Dziady” i gorące pozdrowienia od waszych polonistek!

Dorota Rachwalska-Kata; foto: archiwum LO

Joanna Czaja Dorota Rachwalska-Kata Monika DziubaBeata GóraMarzena Jakubiec

   Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia 
z Zespołu Szkół Technicznych, którzy są 
jednocześnie uczestnikami grupy wychowawczej 
OHP w Janowie Lubelskim, z sukcesem przystąpili 
do konkursu historycznego, zorganizowanego 
przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Celem 
konkursu „Kręćmy z historią” było m.in. zachęcenie 
młodzieży do rozwijania swoich pasji, aktywności 
twórczej i artystycznej z wykorzystaniem urządzeń 
multimedialnych, poszerzanie wiedzy historycznej 
oraz poznawanie ciekawych osób, będących wzorem 
do naśladowania. Tematyka konkursu nawiązywała 
do ważnych tematów, związanych z rocznicami 

Angelika Wieleba i Mateusz Krzysztoń z ZST wyróżnieni 
w konkursie historycznym „Kręćmy z historią”

wydarzeń historycznych, przypadających w 2020 r.: „Droga Polski do wolności - Wojna Polsko-
Bolszewicka”, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920”, „Św. Jan Paweł II - patron 2020 r.”, 
„40. rocznica powstania Solidarności”. 

Komisja Konkursowa oceniła 12 filmów, związanych z rocznicami wydarzeń 
historycznych, przypadających w 2020 r., przygotowanych przez młodzież z dziesięciu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej Komendy OHP. Drugie miejsce przypadło 
Angelice Wielebie i Mateuszowi Krzysztoniowi z grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim 
za film pt. „40. rocznica powstania Solidarności”. Uczniowie pod opieką Józefa Wieleby - 
nauczyciela historii podjęli temat, związany z 40. rocznicą powstania Solidarności. W nakręconym 
przez siebie filmie przedstawili historię Solidarności na Lubelszczyźnie oraz zaprezentowali 
sylwetki ludzi - działaczy, związanych z Solidarnością na Ziemi Janowskiej. Gratulujemy serdecznie 
uczniom i życzymy dalszych sukcesów.             Mariusz Wieleba; foto: archiwum szkoły

Link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=4FeMY24K8t4&feature=youtu.be
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„Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się 
w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia” / Konwencja Praw Dziecka

Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej. 
Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach, pragniemy znaleźć 
środowisko zastępcze. Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym 
dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzą im prawdziwy 
dom. Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny. Spełnij marzenie 
choć jednego z nich i zostań rodziną zastępczą.

Osoby, zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych, zapraszamy do kontaktu 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723-345, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

PCPR poszukuje kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
dla dzieci z terenu powiatu janowskiego

W lutym 2021 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim a Wyższą Szkołą 
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Porozumienie o sprawowaniu patronatu zostało 
podpisane pomiędzy dyrektorem szkoły Wiesławą Dyjach a prorektorem ds. nauczania - 
dr. hab. Andrzejem Rozmusem.

Na mocy umowy, w roku szkolnym 2020/2021 objęto patronatem klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym. Priorytetem jest dążenie do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych. Porozumienie polegać będzie na wspieraniu szkoły w nauczaniu tychże 
przedmiotów, przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu podstawowej opieki pielęgniarskiej, pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem. Uczniowie będą mieli możliwość 
uczestnictwa w wybranych wykładach, prowadzonych przez studentów uczelni. Ponadto, umowa 
umożliwia uczniom udział w konferencjach i sympozjach naukowych, współpracę z kołami 
naukowymi oraz dostęp do zasobów wiedzy uczelni na platformie e-WSIiZ.

Mamy nadzieję, że umowa patronacka przyczyni się do rozwoju intelektualnego naszych 
uczniów, umożliwiając im lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

Patronat nad klasami I LO
Panorama Powiatu Janowskiego
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               W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach 
zrealizował projekt „Stefania Suchora - Mistrz Tradycji” 
przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach zadania, zakupiono stoliki, fartuchy 
oraz podstawowe narzędzia.Od lipca do grudnia trwały warsztaty 
wyplatania z rogożyny. Uczennice - Barbara Kapusta i Bożena 
Wieleba w trakcie 128 godzin warsztatów poznawały od podstaw 

tajniki rzemiosła. Chodzi o pozyskiwanie, przygotowanie i sortowanie rogożyny, naukę 
podstawowych splotów, wyplatanie prostych wyrobów (tacek i podstawek) oraz wyplatanie 
zaawansowanych wzorów z użyciem form, typu koszyki, kapelusze.

Całodniowe, otwarte dla publiczności oraz zwiedzających, warsztaty i pokazy wyplatania 
z rogożyny Mistrzyni prowadziła podczas towarzyszących Festiwalowi Kapel i Śpiewaków 
Ludowych targów sztuki ludowej w Kazimierzu Dolnym - 29 sierpnia oraz tydzień wcześniej 
na lubelskim rynku, podczas corocznego Jarmarku Jagiellońskiego.

W ramach projektu powstał film, dokumentujący przebieg realizacji zadania. Zadanie, 
realizowane w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, zostało w całości dofinansowane 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie 
z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Tekst; foto: Andrzej Rząd - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

„Stefania Suchora - Mistrz Tradycji” 
- projekt Gminnego Ośrodka Kultury 

w Modliborzycach

Podczas warsztatów (od lewej):
Krystyna Wójcik, Barbara Kapusta, Bożena Wieleba, Stefania Suchora

Jeszcze jest czas, by zapisać się 
do „Szkółki Garncarskiej” w Łążku 
Garncarskim. Obostrzenia, związane 
z pandemią, oraz okres wielkanocnego postu 
nie pozwalają na prowadzenie życia 
towarzyskiego. Tak więc, może propozycja 
spędzenia wolnego czasu w małym 
gronie, przy twórczej pracy w „Szkółce 
Garncarskiej”, spotka się z Państwa 
zainteresowaniem.

Pierwsi uczniowie zostali już 
zapisani, a i pierwsze zajęcia są już za nami. 
Ciekawość poznania sztuki lepienia garnków 
przywieziona została prosto z Anglii, gdzie 
tego typu zajęcia są bardzo modne. Zabawa 
z gliną rozwija zdolności manualne, 
a w świecie pełnym cyfryzacji może być 
odskocznią terapeutyczną dla każdego. Czas 
warsztatów to czas, kiedy można poczuć się 
jak dziecko. - Mieliśmy totalnie wolną głowę. 
Po prostu zabawa, beztroska, wyobraźnia - 
mówią uczniowie klasy pierwszej klasy: 
Dominika, Katarzyna, Konrad i Mateusz.

„Szkółka Garncarska” może być też 
dobrym pomysłem na zagospodarowanie zlikwidowanej rok temu szkoły podstawowej w Łążku 
Ordynackim. W okresie jesienno-zimowym wyremontowany i ogrzewany obiekt może pełnić 
funkcję „Szkółki”, natomiast latem na tego typu zajęcia zapraszamy do naszych, obdarzonych 
wiekową tradycją, garncarni w Łążku Garncarskim. Chętnych do nauki w „Szkółce Garncarskiej” 
zapraszamy na co dzień i od święta. Kto nie może, niech zobaczy co traci, wchodząc na ścieżkę:
  
Jan Jarmuziewicz - Promotor „Szkółki Garncarskiej”, tel. 605 453 445; foto: archiwum autora
https://www.youtube.com/watch?v=DHfrCnnkqSY

„Szkółka Garncarska” 
w Łążku Garncarskim! Rekrutacja trwa

W piątek, 19 lutego - stosując się do zasad pandemii, odbył się wernisaż bardzo artystycznej 
oraz nietypowej wystawy fotograficznej. Twórcami są młodzi artyści, fotografowie, na co dzień 
pracujący jako nauczyciele fotografii. Krzysztof Szlapa jest wykładowcą fotografii w Wyższej 
Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, a Kamil Myszkowski to doktorant 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracujący w dziale digitalizacji Muzeum Śląskiego.

Wykład, wprowadzający w temat wystawy „Obrazy metafor” - Fotografia jako medium”, 
przeprowadziła dr Justyna Budzik - badawca fotografii i filmu oraz wykładowca fotografii 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wśród gości wernisażu zauważyłem księdza kanonika Janowskiego Sanktuarium - 
Tomasza Lisa, Burmistrza Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Kołtysia, delegacje grup 
fotograficznych z Kraśnika i Tarnobrzega. Całe spotkanie można było bezpośrednio oglądać, 
gdyż było transmitowane. Z tej formy uczestnictwa skorzystało dużo osób - między innymi 
Towarzystwo Fotografów Artystycznych z Ditroit - USA. Muzycznie, chwile wypełniał zespół 
„Północ Południe” z Zamościa, grając bardzo spokojne standardy rockowe.

O czym jest wystawa? To historia fotografii, widziana i prezentowana przez Krzysztofa 
i Kamila. Temat wystawy został wybrany celowo. Właśnie 14 lutego 2014 r. nasza placówka 
Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim dołączyła do Rodziny Muzealnej. Ówczesny Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdził regulamin naszego Muzeum 
i wpisani zostaliśmy na listę Polskich Muzealników. To już 7 lat temu, a wydaje się, że tak niedawno. 
Podsumowanie tych siedmiu lat to temat na kolejny artykuł.

Wystawa zagości w Galerii Muzealnej przy Muzeum Fotografii aż do początku kwietnia - 
zapraszam w małych grupach do odwiedzin. Oczywiście, zaprezentuję również ostatnie nabytki 
muzealne. Bardzo dziękuję księdzu kanonikowi za relację z wystawy w Gościu Niedzielnym, 
Markowi Niesiadka za reportaż w prasie lubelskiej oraz Internecie, Radkowi Czubie za prezent 
do Muzeum. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo działania naszej Galerii, Muzeum 
oraz Fundacji Muzeum Historii Fotografii w Janowie Lubelskim.         Tekst; foto: Antoni Florczak

Galeria Muzealna. 
Artystyczna wystawa fotograficzna 

Krzysztofa Szlapy i Kamila Myszkowskiego

Zabawa na dwie ręce

W Galerii Muzealnej
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim
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„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją…”
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci cenionego i szanowanego lekarza

Zdzisława Sałdana
Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych
oraz pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Zdzisław Andrzej Sałdan urodził się 
13 września 1965 r. w Nisku. Po ukończeniu 
Akademii Medycznej w Lublinie, 16 listopada 
1990 r. podjął pracę w ZOZ Janów Lubelski, 
gdzie pracował do chwili obecnej w Oddziale 
Dziecięcym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 
Zespole Ratownictwa Medycznego.

Od maja 1999 r. do sierpnia 2000 r. pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora ds. opieki 
zdrowotnej. We wrześniu 2000 r. objął 
stanowisko dyrektora naczelnego SP ZZOZ 
w Janowie Lubelskim, które piastował 
do września 2001 r.

Od 1 października 2003 r. do 28 lutego 
2021 r. kierował Szpitalnym Oddziałem 
Ratunkowym SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. 
Pierwszego marca 2021 r. objął funkcję 
kierownika Oddziału Dziecięcego.

W trakcie pracy w SP ZZOZ w Janowie 
Lubelskim uzyskał specjalizację z pediatrii 
w 1994 r., a w 1998 r. tytuł specjalisty chorób 

dziecięcych, następnie w 2004 r. tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej.
W pracy zawodowej dał się poznać jako doskonały lekarz, świetny organizator. Był osobą 

bardzo zaangażowaną w pracę. Cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią.
Zmarł nagle 15 marca 2021 r. w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

Zdzisław Sałdan - nasz doktor

Żal, smutek, niedowierzanie towarzyszą nam od kilku dni nieustannie. Pytamy, 
dlaczego??? Piętnastego marca 2021 r. o godzinie 9:20 odszedł od nas dr Zdzisław Sałdan. 
Mąż, ojciec, syn, lekarz, dla nas kolega.

Był osobą, której nie dało się nie zauważyć. Zawsze pełen energii, pomysłów, wiary, 
że każdy problem można wspólnie rozwiązać. Uparty, kiedy przekonywał do swoich racji. 
Imponował nam swoją inteligencją, erudycją, profesjonalizmem, poczuciem humoru, rozległymi 
zainteresowaniami, pasjami, a jednocześnie był człowiekiem pełnym ciepła, kimś z kim chciało się 
rozmawiać, wymienić poglądy. Po prostu Go lubiliśmy.

Był też bardzo lubiany przez pacjentów, matki dzieci, które leczył. Był kompetentny, 
empatyczny, był lekarzem przez wielkie „L”. Każdy z nas może poszczycić się wieloma godzinami 
wspólnej pracy z dr. Sałdanem.

Byliśmy razem w sytuacjach trudnych, widzieliśmy wspólnie wiele ludzkich dramatów, 
ale też wiele sytuacji zabawnych czy wręcz komicznych. Zdarzały się spory, ostrzejsze wymiany 
zdań, ale zawsze po to, by znaleźć najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji, by jak najlepiej pomóc 
pacjentowi. Praca medyków uczy pokory, pozwala poznać ludzkie charaktery. O dr. Sałdanie 
wiedzieliśmy wszyscy, że można mu zaufać i zawodowo, i we wszystkich innych sprawach, 
że to przyjaciel z gatunku tych, których poznaje się w biedzie.

Wspomnienie jest formą spotkania
Każdy z nas jest w stanie przywołać swoje własne wspomnienie, związane z dr. Sałdanem: 

jak idzie spokojnie korytarzem SOR-u, jak z pasją opowiada o nowych obowiązkach w Oddziale 
Pediatrii, jak pochyla się nad pacjentem, jak biegnie w czerwonym mundurku do karetki, 
jak śmiesznie wygląda w covidowej masce, jak tłumaczy coś matce chorego dziecka...

Przez wiele lat, idąc przez SOR, widzieliśmy albo słyszeliśmy, że jest i myśleliśmy, 
że tak będzie zawsze... Odszedł... Odszedł za wcześnie, odszedł niespodziewanie...

Na zawsze zostanie w naszych sercach i wspomnieniach.
Zdzichu, to był wielki zaszczyt móc z Tobą pracować...

Koleżanki i koledzy SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

Zdzisław Sałdan - pożegnanie

„Urodziłeś się po to, by wieść nadzwyczajne życie, robić nadzwyczajne rzeczy
 i pomóc nadzwyczajnej liczbie ludzi...”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela, 
współpracownika, wspaniałego lekarza

Zdzisława Sałdana
Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają Dyrekcja i pracownicy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

„Śmierć boli nie tych, co odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają…”
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zdzisława Sałdana
lekarza z powołania, uznanego pediatrę, wziętego lekarza medycyny ratunkowej,

przez długie lata związanego z janowską służbą zdrowia.
W Zmarłym straciliśmy nie tylko cenionego lekarza specjalistę, oddanego lokalnej społeczności,

ale i wspaniałego, rzetelnego i szlachetnego człowieka.
Łącząc się w bólu i modlitwie pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim

składam serdeczne wyrazy współczucia.
Spoczywaj w pokoju.

Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP

Zdzisław Sałdan - lekarz (ukończył dwie specjalizacje: pediatrię i medycynę ratunkową), 
pisarz, absolwent niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego, w którym prowadził kabaret. 
Od początku związany ze słowem. Swoje pierwsze zarobione pieniądze otrzymał za artykuł 
w ogólnopolskim piśmie „Nowy Medyk”.

Lekarz, który ratował ludzi również w dobie pandemii
Lekarz, który się nie wywyższał. - Znaliśmy się od ponad 20 lat. Zdzicho był radnym 

powiatowym pierwszej kadencji. On lekarz, ja rolnik, a dogadywaliśmy się bardzo dobrze. 
Pochodził z lekarskiej rodziny z Niska, która wywodzi się ze Lwowa - mówi Zenon Zyśko - 
CzłonekZarządu Powiatu w Janowie Lubelskim.

- Doktor Sałdan to był wyjątkowy lekarz. Kochały go dzieci młodsze i starsze, które leczył, 
angażując wszystkie środki, siły, a nieraz i prywatne kontakty. Organizował leczenie 
w specjalistycznych dziecięcych szpitalach w kraju, ale najpierw leczył na miejscu, w naszym 
szpitalu. Współpracowaliśmy ze sobą ponad 20 lat. Pani Ewo, zrobimy badania, dzisiaj USG Tomka, 
jutro Marysi... I wykonywał te badania i noworodkom i 18-latkom. I szkoda, że odszedł, bo dla dzieci 
i rodziców, i dla nas wszystkich to jest wielka strata - mówi Ewa Kulpa - technik elektroradiologii.

- Lekarz z powołania, rzetelny, dobry i sympatyczny człowiek. Pomocny i wyrozumiały, 
widać, że lubi to co robi. Polecam tego lekarza - pisała internautka.

Lekarz, który ratował ludzi również w dobie pandemii.
- Panie doktorze, ojciec potrzebuje pomocy. Ma to i to.
- U nas się tego nie leczy. Zobaczę, co się da zrobić.
- Armagedon. Szpital w Lublinie zamknięty, podobnie jest tam i tam. Może się uda 

w Zamościu - informował. Udało się...
Udawało mu się też przywracać ludziom nadzieję 10-, 20- i 30 lat temu, kiedy jako świeżo 

upieczony lekarz podniósł na duchu młodą dziewczynę, której lekarka powiedziała, że ma chorego 
syna. - Nie płacz. Nie wiadomo czy to ma, poza tym to się da wyleczyć... Nie miał...

Takich rzeczy się nie zapomina (wdzięczność i pamięć jest dozgonna), a takich matek 
i dzieci były tysiące. Bóg jeden wie, ile...

Za noce ciągle na sygnale...
- Zauważyłem, że pisanie przychodzi mi dość łatwo i dlatego każdą wolną chwilę 

wykorzystuję na pisanie. Wziąłem się do pracy i tak powstała „Trzecia ucieczka” (wcześniej, 
opublikowałem książkę pt. „Zawrócić”) - mówił w 2019 roku podczas promocji książki 
w Janowskim Ośrodku Kultury.

„Za noce ciągle na sygnale, za czas sukcesów i udręki” 
mówimy Ci wielkie dzięki...

- Nagle całym ciałem uderzyła w przeszkodę, która jak z podziemi wyrosła na jej drodze. 
Przeszkoda ubrana była w jasny garnitur i ciemno-czekoladową koszulę, spoglądała na nią 
śmiejącymi się oczami. Był to oczywiście Andrzej Biernatowski, który zaczął jej poszukiwać zaraz 
po koncercie. Teraz wziął ją za ręce i bez żadnych słów patrzył na nią. W końcu, stanowczym 
i spokojnym głosem powiedział: - Trzeci raz nie dam ci uciec... - czytał, siedząc na scenie 
Janowskiego Ośrodka Kultury.

 - Za noce ciągle na sygnale, dyżury nieprzespane wcale, za ratowanie wszelkiej bidy, 
za migotania i covidy, wigilie wspólne - nie bez żalu, spędzone któryś raz w szpitalu. 
Za to, że chcieliście być mili dla tych, co dużo zbyt spożyli, za czas sukcesów i udręki dziś 
mówię wszystkim „wielkie dzięki” - dziękował wierszem 16 lutego, przechodząc z oddziału SOR 
na oddziałpediatrii...
 „Coś się kończy i coś zaczyna…”, niestety, z tej drogi „Zawrócić” się nie da...     Alina Boś
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„Nie pytamy Cię Boże dlaczego Ją zabrałeś,
lecz dziękujemy za to, że nam Ją dałeś...”

Rodzinie śp. Bronisławy Jakubiec z Krzemienia Pierwszego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej...” 

Rodzinie
śp. Czesława Liwaka z Branwi

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...” 
Panu Ryszardowi Grzegórskiemu 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Matki

w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych
oraz pracowników Starostwa Powiatowego składają

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność...”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Państwu Barbarze i Zbigniewowi Kurzyna

z powodu śmierci
Ojca/Teścia - Feliksa Kotwicy
składają koledzy i koleżanki

ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim

„Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją...” 

Rodzinie
śp. Stefanii Krasy z Branewki

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Spieszmy się kochać ludzi.
Tak szybko odchodzą...”

Rodzinie
śp. Leszka Dziuby z Janowa Lubelskiego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
lecz tych, co wśród żywych pozostają...” 

Rodzinie
śp. Ryszarda Świądra z Branwi

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta...”
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci 

Tadeusza Skubika z Białej (pseudonim „Luis”),
zaangażowanego w czasie stanu wojennego

w działalność na rzecz Wolnej Polski,
składam kondolencje i wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłego.
Józef Wieleba

Członek Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim

„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją...”
Pani Wiesławie Dyjach

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Mamy
składają w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych

oraz pracowników Starostwa 
i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

w Janowie Lubelskim

„Bo w świecie ducha
nie ma pożegnania...”

Rodzinie
śp. Marty Golec z Janowa Lubelskiego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Jak trudno żegnać kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami...”

Rodzinie
śp. Stanisława Plachy z Białej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,
jest kresem mozołu wszelkiego...”

Rodzinie
śp. Jana Olecha z Godziszowa

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...” 

Rodzinie
śp. Ryszarda Drwala z Białej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie...”

Rodzinie
śp. Józefa Misia z Białej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Wspomnienie jest formą spotkania...”
Rodzinie śp. Genowefy Miś z Janowa Lubelskiego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

Dnia 18 lutego 2021 roku
zmarła Pani Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko”.

Była żołnierzem oddziału NOW-AK „Ojca Jana”.
Razem ze swoim mężem Marianem Mizgalskim ps. „Wrona”

brali udział w bitwie na Porytowym Wzgórzu.
Mieliśmy zaszczyt kilkukrotnie gościć Panią Zofię

w murach naszej szkoły.
W pamięci nauczycieli i uczniów, którzy się z nią spotykali,

pozostanie jej promienny uśmiech i serdeczność.
W szkolnej Izbie Pamięci przechowywać będziemy z pietyzmem 

ludzki ślad nieludzkiej wojny
- bransoletkę, zrobioną dla Pani Zofii przez kolegę partyzanta

w obozie pod Momotami, w 1944 roku.
Cześć Jej pamięci!

Społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Nie żyje Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko”,
ostatni uczestnik Bitwy Partyzanckiej
na Porytowym Wzgórzu w 1944 roku
z Oddziału NOW-AK „Ojca Jana”.

Łączniczka i sanitariuszka,
małżonka Mariana Mizgalskiego ps. „Wrona”,

zmarła w rodzinnym Rejowcu
18 lutego, miesiąc przed setnymi urodzinami. 

Cześć Jej pamięci!

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, 
uczestniczyli we mszy świętej, pogrzebie

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszą mamę śp. Mariannę Trojanowską,

składamy serdeczne podziękowanie.
Dziękujemy Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom,

Sąsiadom i Delegacjom
za modlitwę, intencje mszalne,

złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne „Bóg zapłać”

składają córka i syn wraz z rodzinami

„Nigdy nie jesteśmy gotowi
na odejście naszych Rodziców, a Oni odchodzą...”

Pami Wiesławie Dyjach
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

i szczere kondolencje
z powodu śmierci Mamy

wicedyrektor, grono pedagogiczne,
pracownicy administracji i obsługi
oraz wszyscy uczniowie I Liceum

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim
Śp. Zofii Mizgalskiej ps. „Słoneczko”

w imieniu społeczności Powiatu Janowskiego
składają Artur Pizoń - Starosta Janowski

Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu
w Janowie Lubelskim
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JUŻ OTWARTE!

Nowy gabinet rehabilitacji w Janowie Lubelskim przy ul. Wesołej 12.

Oferujemy:

- kompleksową diagnostykę
i rehabilitację wg najnowszych standardów;

- terapię manualną wg IFOMPT;
- masaż klasyczny, leczniczy, relaksacyjny, limfatyczny;

- zabiegi fizykoterapii:
elektroterapię, ultradźwięki, laseroterapię, krioterapię;

- trening funkcjonalny;
- kinesiotaping

Możliwość dojazdu do domu pacjenta.

Więcej informacji i rejestracja pod nr tel. 578 004 373.

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent?
Zamów nasz voucher i zadbaj o swoich bliskich.

Zapraszamy

                   uFizjo                                                tel. 578 004 373
              ul. Wesoła 12                                   email: ufizjo@gmail.com
       23-300 Janów Lubelski
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     Z m i e n n e  w a r u n k i  
atmosferyczne, opady i częste 
mgły to trudny czas dla wszystkich 
użytkowników dróg. Szczególnie 
narażeni na tragiczne skutki 

zdarzeń drogowych są piesi i rowerzyści. Nie chroni ich karoseria 
czy poduszki powietrzne. Przy zderzeniu z pojazdem jadącym nawet 
z niewielką prędkością mogą stracić zdrowie czy życie. Apelujemy 
o rozwagę na drodze, przypominając, że nawet niewielki element 
odblaskowy może uratować życie.

Warto przypomnieć, że po zmroku kierowca jadący 
z włączonymi światłami mijania może dostrzec pieszego z odległości 
około 25-30 metrów od maski samochodu. Ale jeśli pieszy posiada 
na sobie odblask, wówczas kierowca spostrzeże go już z odległości 130-
150 metrów. Te dodatkowe metry pozwolą kierującemu na wykonanie 
bezpiecznych manewrów. Dlatego, by zadbać o bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci przypominają 
o korzystaniu z elementów odblaskowych, które kilkukrotnie zwiększają 
widoczność pieszego i niejednokrotnie ratują życie.

Każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć na sobie element odblaskowy, który będzie 
widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Za niestosowanie 
się do tego przepisu grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. 
Z obowiązku noszenia odblasku zwolnieni są piesi, poruszający się 
po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku 
oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo 
przed pojazdem. Warto jednak - w warunkach niedostatecznej 
widoczności, zadbać o swoje bezpieczeństwo i nosić odblaski 
niezależnie od tego, gdzie się poruszamy i o jakiej porze.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo 
- nośmy odblaski

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie 
lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 r. Od tego momentu 
mieszkańcy powiatu janowskiego mogą na bieżąco informować Policję 
o zagrożeniach, występujących w danym rejonie. Dzięki takiej 
współpracy, wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo 
w powiecie janowskim. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego 
korzystania z tego narzędzia.

Przypominamy, że 14 września 2016 r. w województwie 
lubelskim zostało uruchomione nowe narzędzie informatyczne - 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy 
mieszkaniec regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować 
na zagrożenia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Można też 
sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. Na mapie 
znajdują się informacje, dotyczące wybranych kategorii przestępstw, 
a także zagrożeń w ruchu drogowym.

Od początku 2021 roku na Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa na terenie powiatu janowskiego zostało 
wprowadzonych 35 zgłoszeń, z tego 25 zostało potwierdzonych. 
Największa ilość zgłoszeń dotyczy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a konkretnie nieprawidłowego parkowania 
oraz przekraczania dozwolonej prędkości. Łącznie, w tej kategorii 
wpłynęło 29 zgłoszeń, z czego 24 zostało potwierdzonych. Wiele 
zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. 
Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m. in. miejsc grupowania się 
małoletnich, złej organizacji ruchu drogowego czy niewłaściwej 
infrastruktury drogowej.

Warto przypomnieć, że za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może przekazywać informacje 
o zagrożeniach, występujących w jego okolicy. Następnie te sygnały są 
przez Policję weryfikowane. Jeśli zagrożenie zostanie potwierdzone, 
Policja wprowadzi je wprost na mapę. Dziękujemy i zachęcamy 
do dalszego korzystania z tego narzędzia.

Podczas korzystania z mapy należy pamiętać, że nie służy 
ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Prosimy 
o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę 
zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Widzisz zagrożenie - zareaguj 
i odwiedź Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa

Państwowa Straż Pożarna apeluje o niepodpalanie 
suchych traw na łąkach i nieużytkach rolnych! Jak co roku 
przyłączamysię do apelu.

W okresie wczesnej wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów 
traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to 
wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za większość 
pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Pożary traw są 
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zagrażają lasom, 
domom i zabudowaniom gospodarczym, niszczą faunę i florę.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i grozi 
za to kara grzywny! 

, www.straz.gov.pl www.stoppozaromtraw.pl

Stop pożarom traw! 
Ziemia jest tylko jedna!
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