
„Podnieś rękę Boże Dziecię
błogosław Ojczyznę miłą...”

Panie Jezu... Ty czas w swej dłoni masz, 
od wieków na wieki trwasz... Przenikasz serce, znasz 
każdą myśl, kochasz... A kiedy w życiu bywa źle - 
każdy z nas o tym dobrze wie, Twój szept, jak ciepły 
deszcz, rozjaśnia twarz, zabiera strach, uzdrawia, 
umacnia i raduje...

Boże Dziecię... W ten trudny czas, 
Ty pocieszaj nas. Ucisz wichry wojny, niech nigdy już 
ściśnięta pięść nad ziemią nie wzniesie się...

Szanowni Państwo. W Boże Narodzenie 
wszystkie drogi prowadzą do domu... Niech więc ten 
nadchodzący czas będzie czasem głębokiej radości 
i wdzięczności za to, że możemy być razem, mając 
wokół siebie najbliższych. 

Błogosławionych, zdrowych i bezpiecznych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz spokojnego Roku 
Pańskiego 2023 życzą - w imieniu Zarządu Powiatu, 
radnych powiatowych, pracowników Starostwa 
i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego - 

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

Z najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi
Moi Drodzy. Przez ponad cztery tygodnie 

adwentu czuwaliśmy razem z pasterzami strzegącymi 
swych trzód, gdzieś nieopodal Betlejem. Dzisiaj zachęceni 
głosem anioła, który oznajmia, że „w mieście Dawida 
narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”, 
chcemy wespół z nimi odnaleźć „Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,11-12).

W odróżnieniu od betlejemskich pasterzy, znamy 
je bardzo dobrze. Za każdym jednak razem, spojrzenie, 
jakie kierujemy ku Bożej Dziecinie nabiera nowego 
wyrazu, zmienia się nasze podejście i perspektywa. 
Wiek, przeżycia, pandemia czy jak obecnie wojna 
na Ukrainie, odciskają się również na wierze 
oraz na codziennej postawie. Ileż razy używamy tych 
argumentów, by uspokoić sumienie, albo usprawiedliwić bierność i zaniedbania.

Natomiast czas ciągle się wypełnia, Bóg stawia przed nami kolejne 
wyzwania i zaprasza do współpracy. „Wielokrotnie i na różne sposoby 
przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2).

Dlatego pójdźmy do Betlejem, rozpoznajmy w maleńkim dzieciątku naszego 
Zbawiciela. „Pan jest Bogiem, niech nas oświeci!” (por Ps. 118, 27). Podzielmy się 
Jego miłością z innymi, aby nikt nie czuł się zapomniany.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, 
Najdrożsi!             + Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Wszystkie decyzje, odnośnie inwestycji i nie tylko, zapadają na sesjach 
powiatowych (teraz radnych czeka trudne zadanie - uchwalenie budżetu na 2023 rok). 
Radni mają wpływ na jakość życia mieszkańców, na to co się dzieje w powiecie, 
co zapewne było jednym z powodów startu w wyborach. Widać, że panowie 
przyzwyczaili się do bycia radnymi. I nie dziwota, wszak rada powiatu ma większe 
pole działania niż rada gminy.

I jeszcze jedno... Radni powiatowi, przed objęciem mandatu, ślubowali, 
że „będą rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Większość ślubowanie kończyła słowami 
„Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie składali jesienią 2018 roku. Wydłużona o rok 
kadencja zakończy się 30 kwietnia 2024 roku. I to wtedy ludzie ocenią, jak „wybrani” 
wywiązali się ze ślubowania i danego wyborcom słowa...              Tekst; foto: Alina Boś

Rekordowe kwoty na inwestycje powiatowe
Wyniki działalności Zarządu i Rady Powiatu w Janowie Lubelskim widać gołym okiem. 

Po cztery miliony zł na rezonans i tomograf, a ponad 12 mln na szpitalną termomodernizację 
(m.in. na farmę fotowoltaiczną i instalację solarną). Ponad 11 mln zł na drogę Dzwola - Goraj, a po nowym 
roku - ponad 18 mln zł na drogę od Batorza do Stawców. W międzyczasie - inne przebudowy dróg 
powiatowych w siedmiu gminach... Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat przebudowano prawie 25 km dróg 
powiatowych za prawie 40 mln zł (łącznie z kosztami dokumentacji). Oczywiście, wszystkie inwestycje 
są finansowane z różnego rodzaju funduszy zewnętrznych przy wsparciu gmin, a różnego rodzaju 
projekty i zadania, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, realizowane przez dyrektorów, 
naczelników i pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego. 
Pracy przybywa, zmieniają się przepisy i okoliczności, i czasami nie jest lekko sprostać wymogom, 
terminom i oczekiwaniom rządzących, ale ludzie dają radę - panowie radni, pamiętajcie o tym.

Ważną inwestycją z punktu widzenia rozwoju powiatu janowskiego jest nowo wybudowana 
hala sportowa za ponad 7,5 mln zł, powstające „Centrum Wsparcia” na ulicy Bialskiej za ponad 15 mln zł, 
a za rok - gruntowny remont (od środka) „budynku” starego ogólniaka za przeszło 7 mln zł.

Od lewej; dolny rząd: Marian Grela, Antoni Kulpa, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Sławomir Dworak i Andrzej Ciupak - Przewodniczący 
i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu; górny rząd: Daniel Rawski, Władysław Sowa i Józef Wieleba - Członkowie Zarządu Powiatu, Stanisław Mazur, Zenon Zyśko - Członek Zarządu, 
Grzegorz Pyrzyna, Michał Komacki - Wicestarosta, Józef Bańka, Bartosz Piech, Piotr Rogoża, Paweł Golec - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Bielak, Stanisław Rawski, 
Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu, Michał Domagała - Radca Prawny
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Ósmego listopada 2022 r. nastał wyjątkowy dzień dla mieszkańców naszego 
powiatu, jak i dla mieszkańców całego Województwa Lubelskiego, a nawet Polski. To właśnie 
tego dnia w parku miejskim w naszym mieście budowa kolei stała się faktem, gdyż podpisano 
5 umów z ProgramuUzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+.

Pod stosownymi w tej sprawie dokumentami swe podpisy uroczyście złożyli: 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezes Zarządu Spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A Ireneusz Merchel. Nastąpiło to w obecności Ministra 
Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Dyrektora Biura Prezydialnego PiS Michała Moskala 
oraz licznie zgromadzonych samorządowców, wśród których nasz powiat reprezentowali 
Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu 
SławomirDworak i członkowie zarządu.

Należy wspomnieć, że inicjatorem wszelkich podjętych działań w zakresie budowy 
kolei w Janowie Lubelskim był Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki. To właśnie on pierwszy 
dostrzegł możliwość spełnienia marzeń Janowiaków o własnej kolei, a stało się to dzięki 
włączeniu się do planowanej przez rządzących potężnej rozbudowy linii kolejowych w Polsce. 
Na późniejszym etapie we współpracę włączył się Dyrektor Biura Prezydialnego PiS oraz Szef 
Gabinetu Politycznego Jarosława Kaczyńskiego - Michał Moskal.

„I słowo stało się ciałem”, jak powiedział w swym przemówieniu Starosta Janowski 

Podpisanie umów w sprawie budowy kolei na linii Szastarka Janów Lubelski - Biłgoraj - 
Artur Pizoń - i dalej: „Już nie marzenie, ale bardzo ważne dla nas podpisane umowy. 
Janów Lubelski to niewielkie miasto, ludzie wyjeżdżają za pracą, a żeby to zmienić 
trzeba przyciągnąć firmy, które będą chciały budować tu swoje zakłady. Będzie to możliwe 
właśnie dzięki budowie kolei, kiedy to nowopowstające zakłady będą mogły przywozić potrzebne 
do pracy materiały i wywozić gotowy produkt. Poprzez poprawę i rozbudowę sieci dróg oraz kolei 
właśnie mamy niepowtarzalną szansę zbudować swoją siłę pod względem transportowym 
i przemysłowym”. I to właśnie się dzieje. Na naszych oczach dziś pisze się historia.

Przypomnijmy podstawowe fakty o budowie kolei w Janowie Lubelskim, o których już 
informowaliśmy naszych mieszkańców. Mianowicie chodzi o budowę linii kolejowej Szastarka - 
Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik - 
długość 65 km. Pierwszy etap prac zakłada budowę 18-kilometrowego jednotorowego, 
zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej z Szastarki do Janowa Lubelskiego, następnie 
powstanie około 38 kilometrów nowej linii na południowy wschód do Biłgoraja.

Lubelskie samorządy podpisały porozumienie w tej sprawie już 20 lipca 2020 r., 
a teraz przypieczętowano je umowami. Należy dodać, że Województwo Lubelskie wiedzie 
prym w programie Kolej+ gdyż to właśnie u nas wykorzystana zostanie 1/4 budżetu zadania, 
tj. ponad 4 mld zł, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Planowana data zakończenia 
inwestycji to 2028 rok.

Dnia 15 listopada 2022 r. pomiędzy Powiatem Janowskim, a firmą „WOD-BUD” 
zawarto umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś - Wojdat - Stawce - 
Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896, tj. odcinek od m. Stawce do m. Batorz.  
Swe podpisy na stosownym dokumencie złożyli: Starosta Janowski Artur Pizoń, 
Wicestarosta Michał Komacki oraz Prokurent „WOD-BUDu” 
Jędrzej Wojtaszek. W spotkaniu uczestniczyli także: Skarbnik 
Powiatu Barbara Fuszara, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Witold Kuźnicki, Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru 
w ZDP Grzegorz Rachwał, Inspektor Stanisław Schodziński 
oraz członkowie Zarządu Powiatu: Władysław Sowa, 
ZenonZyśko i Józef Wieleba.

Zadanie w znacznej mierze dofinansowane jest 
ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych; kwota dofinansowania wynosi 
ponad 14,5 mln zł. W kosztach inwestycji partycypuje 
też Gmina Batorz z wkładem własnym w realizację 
projektu w wysokości 1 mln zł oraz Powiat Janowski z kwotą 
w wysokości blisko 2,5 mln zł. Łączny koszt inwestycji opiewa 
na ponad 18 mln zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, 
tj. firma „WOD-BUD” z Kraśnika w ramach tego potężnego 
budżetu ma wykonać roboty branży drogowej, takie jak:

1. Roboty budowlane, w tym: roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty 
wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe 
i balustrady), elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża, 
oporniki betonowe, ścieki podchodnikowe i skarpowe), 

Umowa na przebudowę drogi Stawce - Batorz podpisana
przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, roboty odwodnieniowe (odtworzenie 
przydrożnych rowów, przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami).

2. Roboty branży mostowej - remont mostów w km 11+793 i w km 12+999.
Realizacja inwestycji ma się zakończyć na przełomie 2023/2024 roku.

Starosta Janowski Artur Pizoń oraz Wicestarosta Michał Komacki podpisali umowę 
z kolarskim klubem sportowym „Lubelskie Perła Polski”, dotyczącą realizacji zadania 
pn. „Promocja Powiatu Janowskiego poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo”. W niniejszym 
spotkaniu udział wziął także Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoń.

W tym miejscu wyjaśnić należy, co kryje się pod tajemniczą nazwą „Lubelskie 
Perła Polski”. Jest to nowopowstała grupa kolarska dla zawodników kategorii Orlik U-23, 
za którą stoją działacze odpowiedzialni za inną grupę tej dziedziny sportu, a mianowicie: 
Boras Lewart Team Lubartów. Projekt zorganizowano we współpracy z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, wybranymi samorządami naszego 
województwa i sponsorami - firmami. 

Nie od dziś wiadomo, że Województwo Lubelskie oferuje świetne warunki 
do uprawiania sportów, posiada wspaniałe zabytki, nowoczesną infrastrukturę i znakomite 
warunki dla inwestorów do rozwoju biznesu. Wykorzystując powyższe, projekt „Lubelskie 
Perła Polski” stanowi idealny środek do promocji Województwa Lubelskiego w Polsce 
i nie tylko, jako regionu posiadającego znakomitą ofertę turystyczną i rekreacyjną, 
przyjazną dla sportu i kultury fizycznej, ponadto oferuje fantastyczne warunki do uprawiania 
kolarstwa właśnie. Realizacja zadania ma na celu dalszy ciąg odbudowy tegoż kolarstwa 
na Lubelszczyźnie, jak również zapewnienie dalszego rozwoju zawodnikom kończącym 
kategorię Junior i przygotowanie ich do startów w Elicie, a także do udziału w najważniejszych 
imprezach U-23 w kraju i za granicą.

Powiat Janowski chętnie uczestniczy w tej inicjatywie i wspiera utalentowaną polską 
młodzież, która chce się rozwijać.

Powiat Janowski partnerem w projekcie „Lubelskie Perła Polski”
Podczas podpisania umowy

Podczas podpisania umowy

Podczas podpisania umowy; foto: Anna Sosnówka

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot
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Prace na trzech odcinkach dróg powiatowych dobiegają końca
pochodzą z budżetów gmin: Dzwola, Chrzanów i z Powiatu Janowskiego.
- droga powiatowa nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
długości 737 mb. (od ronda do ogródków działkowych); należy przypomnieć, 
że to II (końcowy) etap większej inwestycji. Prace na tym odcinku wykonuje firma 
PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Zadanie realizowane jest od maja do grudnia 2022 r. 
Planowany odbiór do 23 grudnia 2022 r. Całkowita wartość inwestycji: 3 728 545 zł, w tym: 
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 132 433,73 zł. 
Pozostałe koszty pokrywa Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski.
- droga powiatowa nr 2814L Potoczek - Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072, 
długości 3 062 mb. - zadanie wykonuje firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. 
Prace realizowane są od sierpnia do grudnia 2022 r. Planowany odbiór do 15 grudnia 2022 r. 
Całkowita wartość inwestycji: 3 950 000 zł, w tym: dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 739 275,52 zł oraz z Lasów 
Państwowych w kwocie 1 390 400 zł. W pokryciu pozostałych kosztów partycypuje 
Powiat Janowski i GminaPotok Wielki.    Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot

Ulica Stokowa oddana do użytku betonowej, przebudowano przejścia dla pieszych, wykonano nowe oznakowanie pionowe 
i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączny koszt inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania, 
promocja itp.) wyniosły ok. 1,7 mln zł. Zadanie w kwocie 400 tys. zł dofinansowano 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kosztach wkładu własnego 
partycypowały: Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski, po 650 tys. każda ze stron.

W uroczystym odbiorze drogi Powiat Janowski reprezentowali: Starosta Artur Pizoń, 
Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, 
Członkowie Zarządu: Władysław Sowa, Józef Wieleba, Zenon Zyśko. Ze strony Gminy 
Janów Lubelski obecni byli: Burmistrz Krzysztof Kołtyś i Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń. 
Stawił się również Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki z pracownikami 
oraz przedstawiciele firmy KPRD z Lublina.

Dnia 7 grudnia 2022 r. Starosta Janowski Artur Pizoń i Wicestarosta Michał Komacki 
wraz z Członkami Zarządu Powiatu w osobach Władysława Sowy i Zenona Zyśki pojechali 
obejrzeć tempo i postęp prac drogowych w trzech lokalizacjach: ul. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza, Dzwola - Goraj i Potoczek - Bania. Towarzyszył im Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki wraz z pracownikami.

Na wszystkich tych odcinkach drogowych dokonano kompleksowych prac 
budowlanych, obejmujących m.in. przebudowę dróg, położenie nowych nawierzchni, 
rewitalizację poboczy, przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi, nasadzono 
drzewa. Drogi są przejezdne i kierowcy mogą swobodnie z nich korzystać.

Poniżej garść podstawowych informacji:
- droga powiatowa nr 2811L Dzwola - Goraj długości 6 646 mb. (cały odcinek na terenie 
powiatu janowskiego): zadanie od marca 2022 r. wykonuje firma PBI Infrastruktura S.A. 
z Kraśnika. Planowany odbiór do 23 grudnia 2022 r. Całkowita wartość inwestycji: 
11 784 000,00 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 11 127 966,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe koszty 

Na drodze Potoczek - Bania (od lewej): Zenon Zyśko - Członek Zarządu Powiatu, Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału IiN ZDP, Emilia Lenart-Grot - Referent Wydziału IiN ZDP,
Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta Janowski, Władysław Sowa - Członek Zarządu Powiatu

Dnia 6 grudnia 2022 r. w naszym mieście uroczyście oddano do użytku 
zmodernizowaną ulicę Stokową. W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411” wykonano 
roboty budowlane oraz branży telekomunikacyjnej (wybudowano kanał technologiczny) 
i branży elektrycznej (usunięcie kolizji).

Pracami budowlanymi zajęła się firma Komunalne Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Lublina przy udziale podwykonawców, a zakres tychże prac 
obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy z betonu 
i kamienia, położenie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m; wybudowano chodnik 
po str. lewej długości 411 mb i szerokości 2,0 m, wykonano zjazdy do posesji z kostki 

Podrożała sól kuchenna, podrożała i drogowa. I to ile! Trzysta procent.
- W ubiegłym roku za tonę płaciliśmy około 250 zł brutto, w tym roku - 950 zł - 

narzeka Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Solne akcesorium, nie dość, że drogie, to jest jeszcze trudno dostępne. Do tej pory 

sól do Polski trafiała w większości z Ukrainy. Teraz - po agresji Rosji na Ukrainę 
i zbombardowaniu w obwodzie donieckim jednej z największych kopalni soli w Europie, 
sól importowana jest do kraju z Egiptu i Maroka.  

Trzysta ton marokańskiej soli zasiliło też magazyny janowskiego Zarządu Dróg 
Powiatowych, gdzie na stanie jest jeszcze 50 ton z ubiegłego roku.

Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na brak oferentów, a właściwie soli, 
dopiero drugie postępowanie przyniosło efekty. Zgłosiło się dwie firmy. Przetarg wygrała 
firma z Krakowa, która zaproponowała kwotę 280 tys. zł. Cena, choć wysoka, to jednak 
przystępna w porównaniu do oferty drugiej firmy, gdzie stawka poszybowała w górę do... 
bagatela, pół miliona zł. 

Zakupom soli w Zarządzie Dróg Powiatowych towarzyszy zakup dwóch tys. ton 
piasku, którego tona kosztuje niecałe 30 zł brutto. I choć sól jest towarem deficytowym,
to - na szczęście, piasku jest pod dostatkiem. To oznacza, że mieszanka do zimowego 
utrzymania dróg będzie z piasku z niewielkim dodatkiem soli. 

 - Jak co roku będą posypywane mieszanką - w większości w terenie zabudowanym, 
wszystkie drogi powiatowe, w tym cztery główne „trakty” drogowe na trasie: Krzemień - 
Chrzanów - Goraj - Łada, Modliborzyce - Wierzchowiska - Pasieka, Potoczek - Trzydnik 

Zimowe odśnieżanie dróg trzysta procent droższe niż w ubiegłym roku
i Janów Lubelski - Zdziłowice - Batorz - Stawce. W terenie niezabudowanym pojawią się 
znaki drogowe z płatkiem śniegu, ostrzegające przed gołoledzią lub oszronieniem drogi - 
informuje Kuźnicki.

Dodajmy, że powiatowe służby drogowe odpowiadają za zimowe utrzymanie 
280 km dróg powiatowych.    Alina Boś; foto: Grzegorz Rachwał, ZDP  

Podczas odbioru drogi

Na bazie ZDP
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Jak nie karetka pogotowia, to rezonans, tomograf, stół operacyjny... Jak nie budowa 
lądowiska, to informatyzacja, zagospodarowanie terenu i termomodernizacja... 
Projekt za projektem realizuje w ostatnich latach szpital powiatowy w Janowie Lubelskim. 
Nazbierało się tego na ponad 41 mln zł.

Gros pieniędzy pochodzi z różnego rodzaju programów zewnętrznych 
(ponad 28 mln zł). Mniejsze - choć jak na powiat - niemałe, również milionowe kwoty, 
to środki finansowe z budżetu Powiatu Janowskiego, który rok w rok wspiera szpital w jego 
działalności... Raz dołoży, raz pożyczy, a innym razem podaruje... Wszak chodzi o służbę 
zdrowia... Do tego dochodzą środki własne szpitala, czasami pojawiają się sponsorzy...

Szpitalne inwestycje mają na celu poprawę warunków pracy w szpitalu, rehabilitacji 
chorych, wyposażenie i doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny.

Mają też przynieść oszczędności, czego przykładem jest termomodernizacja szpitala 
- inwestycja, która pochłonęła prawie 13 mln zł. Zaczęło się od instalacji fotowoltaicznej 
i solarnej. Trudno rozeznać się w gigadżulach i megawatogodzinach, dość powiedzieć, 
że pod koniec ubiegłego roku szpital zaoszczędził na energii ponad 350 tys. zł (w tym roku 
jeszcze nie ma ostatecznych szacunków). Kolejne etapy szpitalnej termomodernizacji 
obejmowały wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie dachu, ścian i piwnic, wykonanie elewacji, itp.

Kolejny duży projekt o wartości prawie 5 mln zł dotyczy zagospodarowania terenu 
wokół szpitala. Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie zaprojektuj-wybuduj, 
obejmuje wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, 
zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenie i ogrodzenie terenu 
z bramami wjazdowymi, zakup i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek 
szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, zadaszenie nad wejściem głównym do budynku 
szpitala, stosowne oznakowanie terenu i budynków szpitalnych. Do tego dochodzi kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring.

W tym roku wyremontowano blok operacyjny i pomieszczenia myjni wózków 
i łóżek, zadbano o tlenownię oraz dostosowano pomieszczenia apteki szpitalnej do wymogów 
higieniczno-sanitarnych. Całość kosztowała prawie 90 tys. zł.

Kolejne wyzwania - po nowym roku, dotyczą poprawy dostępności szpitala 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych - chodzi o windę, klimatyzację, sprzęt rehabilitacyjny 
i medyczny oraz wymianę drzwi w szpitalnych salach. Zadanie oszacowano na prawie 2 mln zł. 
Szpital będzie się też ubiegał o pieniądze rzędu 2 mln zł na dostosowanie budynku 
do wymogów przeciwpożarowych.

Ponad 41 mln zł pochłonęły w ostatnich latach szpitalne inwestycje
Obecnie szpital posiada 250 łóżek. W strukturach ploacówki funkcjonuje 

10 oddziałów: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczny, ginekologiczno-położniczo-
noworodkowy, dziecięcy, wewnętrzny z pododdziałami neurologii i pulmonologii, 
intensywnej terapii i anestezjologii, psychiatrii, psychogeriatrii, rehabilitacji i szpitalny odział 
ratunkowy. W szpitalu na umowę o pracę jest zatrudnionych 479 osób, a po doliczeniu umów 
kontraktowych i zleceń pracuje tutaj 586 osób.                  

Alina Boś; foto; archiwum szpitala

Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych z ulicy Zamoyskiego 147, 147A, B, C i D 
w Janowie Lubelskim pragną serdecznie podziękować Staroście Janowskiemu 
panu Arturowi Pizoniowi za przychylne rozpatrzenie pisma z podpisami mieszkańców 
Osiedla Przyszpitalnego w sprawie remontu schodów, prowadzących do i ze szpitala 
w Janowie Lubelskim.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz radosnych i pogodnych 
ŚwiątBożego Narodzenia.     Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych

Podziękowanie

Zakończyła się realizacja projektu  pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach 
termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”. Zadanie dofinansowano 
w 94,88 % kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 357 147,23 zł, 
zaś kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość: 10 020 652,89 zł. 
Prawie 1 mln zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
natomiast 1,3 mln zł to środki z budżetu Powiatu Janowskiego. Wiele osób miało swój udział 
w tym, aby projekt ruszył. W tym również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, który monitorował 
go od czasu procedowania na etapie wniosku poprzez realizację, aż do zakończenia prac 
oraz Dyrektor Biura Prezydialnego PiS Michał Moskal.

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków szpitala wygrała firma: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” z Warszawy, która rozpoczęła 
prace w maju 2020 r. Zakres robót obejmował między innymi: wymianę okien, drzwi, 
ocieplenie stropodachów i ścian, modernizację instalacji c.o. w tym wymianę 568 szt. 
grzejników, wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej w ilości 1276 mb, a także remont 

Zakończono termodernizację szpitala
schodów, tarasów oraz montaż układu opomiarowania i sterowania instalacji.

Termomodernizacji poddano 3 budynki, tj. Budynek Główny oraz pozostałe 
2 budynki - Pawilon Przychodni Specjalistycznych o pow. 489,5 m2, i Pawilon 
Przychodni H o pow. 1316 m2. W ramach projektu zainstalowano również sieć 
kolektorów słonecznych w ilości 152 szt., służących do przygotowania cieplej wody 
użytkowej dla SPZZOZ.

W odbiorze zmodernizowanego szpitala uczestniczyli: Poseł na Sejm RP 
Jerzy Bielecki, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Sławomir Mazurek, 
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Magdalena Czarkowska, 
ks. kanonik Waldemar Farion, ks. kanonik Tomasz Lis, ks. Krzysztof Lipski, 
Starosta Janowski Artur Pizoń, Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoń, Członkowie Zarządu: 
Zenon Zyśko i Władysław Sowa, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak 
wraz z Radnymi Powiatowymi, burmistrz i wójtowie z terenu naszego powiatu, 
dyrektor szpitala Renata Ciupak, wicedyrektor szpitala ds. medycznych Wojciech Miazga 
oraz pracownicy szpitala.    Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot

Budynek szpitala po termomodernizacji

Panele fotowoltaiczne

Podczas odbioru
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Pomagają z pokładu statku powietrznego, latając tam, gdzie jest zagrożenie 
życia i zdrowia... Helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - korzystając 
z przyszpitalnego lądowiska w Janowie Lubelskim, wybudowanego dwa lata temu, 
zabierają ciężko rannych pacjentów do szpitali specjalistycznych. Najgorsze wypadki są 
z udziałem dzieci.

Ratownicze śmigłowce startują i lądują z lądowiska i w dzień i w nocy. Nie stoją 
w korkach - w linii prostej szybciej docierają na miejsce.

Załoga liczy trzy osoby. W kabinie, jest pilot, lekarz i ratownik, i jedno miejsce 
na jednego poszkodowanego. Ratownicy mają do dyspozycji - podobnie jak w karetce, sprzęt 
do podtrzymywania czynności życiowych rannego... Rannego w wypadku samochodowym, 
na placu budowy, podczas prac polowych czy leśnych, mającego udar, obrażenia 
wielonarządowe, poważne poparzenia albo urazy kończyn...

Na szczęście, tego typu zdarzeń nie jest dużo. - Kilka w ciągu w roku - informuje 
Renata Ciupak - Dyrektor szpitala.

O kilka za dużo...

Kilka razy w roku śmigłowce 
transportują rannych 

z przyszpitalnego lądowiska

Od dwóch miesięcy w janowskim szpitalu są wykonywane operacje kręgosłupa. 
Do tej pory takich operacji nie było. Ba, szpital w Janowie jest jedynym szpitalem powiatowym 
w województwie lubelskim, który wykonuje tego typu zabiegi. Co innego szpital kliniczny 
na Jaczewskiego w Lublinie, który od lat specjalizuje się w tego typu operatywie, 
ale żeby szpital w Janowie... A jednak to prawda...

Zaczęło się od współpracy z dr. n. med. Andrzejem Mazurkiewiczem - 
specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu w SPSK-4, który zdecydował się operować 
pacjentów w janowskiej placówce zdrowia. Oczywiście, za zgodą konsultanta wojewódzkiego 
z tej samej dziedziny. Tak więc wszyscy powinni być zadowoleni... Szpital janowski, 
który zarabia, pacjenci, którym skróci się czas oczekiwania na operację i miejscowi lekarze, 
którzy uczą się „fachu” od najlepszych. Wiadomo, że zanim zaczęto operować, doposażono 
oddział w odpowiedni sprzęt. Nie mogło być inaczej.

Jak długo trwa operacja? Czas operatywny nie jest do skalkulowania. Jedna operacja 
może trwać i 5 godzin. Ostatnio jednego dnia wykonano trzy operacje. Zaczęto operować 
o godz. 8.30, a skończono o 19.00. Większość pacjentów jest z powiatu janowskiego i okolic. 
Przed operacją każdy z nich jest konsultowany i kwalifikowany do operacji 
przez Mazurkiewicza w szpitalnej poradni. Potem operacja i dochodzenie do zdrowia. 
W miesiącu są dwa dni operatywy kręgosłupa. Planowane są kolejne operacje z udziałem 
lubelskiego specjalisty. Miejmy nadzieję, że za parę lat będą to samodzielne operacje, 
wykonywane przez janowskich lekarzy.

Na zdjęciu, podczas pierwszej operacji (24 października) - stabilizacji kręgosłupa 
lędźwiowego u pacjenta, u którego doszło do złamania w wyniku wypadku; od lewej: 
lekarzmedycyny, specjalista ortopedii i traumatologii janowskiego szpitala - Wojciech Miazga

Tego jeszcze nie było... Operacje kręgosłupa w janowskim szpitalu

Czterysta tys. zł pożyczki na zakup tomografu komputerowego udzielił szpitalowi 
Powiat Janowski - stosowną uchwałę radni podjęli na sesji w listopadzie.

Najnowszej generacji sprzęt zostanie oddany do użytku po nowym roku. 
Całość zadania, czyli zakup i montaż aparatu wraz z wyposażeniem, modernizacją 
pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej pochłonie 4,2 mln zł. Pieniądze 
pochodzą ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa (ponad 3,3 ml zł), 400 tys. zł stanowi 
pożyczka z organu prowadzącego, a 430 tys. zł zagwarantował jako „wkład własny” szpital.

Wiadomo, że nowy i stary (12-letni) tomograf dzieli technologiczna przepaść 
(elektronika w medycynie szybko się rozwija). Póki co - aby zapewnić ciągłość świadczeń, 
pacjenci korzystają z tomografu mobilnego, za który szpital płaci jak za zboże, 
ale nie można inaczej. Pacjenci muszą przejść tego typu badania. „Tymczasowy” tomograf 
obsługują szpitalni technicy i lekarze.

Stare urządzenie zdemontowano 25 października.  
Inwestycja obejmuje zakup tomografu, adaptację powierzchni, montaż różnego 

rodzaju instalacji itp. Do tego dochodzą różnego rodzaju zaświadczenia, zezwolenia 
i pozwolenia, a potem - szkolenia personelu, co wymaga czasu. Dlatego pierwsi pacjenci będą 
diagnozowani w pracowni komputerowej dopiero po nowym roku. 

Dodajmy, że rok temu, w grudniu, w janowskim szpitalu zainstalowano nowy 
rezonans magnetyczny - jeden z najnowocześniejszych w województwie lubelskim, 
którykosztował też niemało... - 4 mln zł.

Szpital w Janowie. Rezonans, tomograf... diagnostyka „z wysokiej półki”

Tlenownia, jedno z najważniejszych „oprzyrządowań” medycznych w każdym 
szpitalu - w janowskim również, została częściowo wyremontowana. Wymieniono dach 
i orynnowanie. Pora ku temu była najwyższa - przyszpitalny budynek liczy ponad 40 lat. 
„Po drodze” były jakieś drobne modernizacje, ale nie tego typu (w przyszłości planowana jest 
wymiana otworów zewnętrznych i nowa elewacja budynku).

O instalacjach tlenowych, z których rurami dostarczany jest tlen na szpitalne 
oddziały, głośno się zrobiło podczas pandemii koronawirusa. Wtedy zużywano go kilkukrotnie 
więcej. Zużycie tlenu generował oddział covidowy, który w szczycie zachorowań poszerzano 
o kolejne i kolejne łóżka..., a i tak wszystkie były zajęte.

Szpital w Janowie dysponuje dwoma źródłami dostarczania tlenu na oddziały. 
Główne źródło stanowi duży, 10-tonowy zbiornik tlenu ciekłego, w którym w ubiegłym 
roku wymieniono zawory. Drugim źródłem, rezerwowym, są podpięte na rampie w tlenowni 
butle z tlenem.

Oczywiście, zasilanie instalacji tlenowej sal operacyjnych i zabiegowych oraz sal 
na oddziałach, w których pacjenci przechodzą proces leczenia i rekonwalescencji, 
jest możliwe z obu źródeł, przy czym... - Codziennie, są dokonywane pomiary zużycia tlenu, 
a braki - uzupełniane - informuje Renata Ciupak - Dyrektor szpitala.

Nowe orynnowanie i dach 
na budynku tlenowni

Stary tomograf podczas demontażu; foto: Alina Boś

Alina Boś; foto: archiwum szpitala

Budynek tlenowni Zbiornik tlenu ciekłegoHelikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

i dr n. med. Andrzej Mazurkiewicz - specjalista ortopedii 
i traumatologii  narządu  ruchu  w  SPSK-4  w  Lublinie.
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Jeśli się komuś wydawało, że budowa Sądu w Janowie stanie w martwym punkcie, 
to był w grubym błędzie. Może i były chwilowe zawirowania, bo ceny materiałów 
budowlanych poszybowały w górę, ale „Flisbud” wywiązał się z umowy, z placu budowy 
nie zszedł i kontraktu nie zerwał. Strony się porozumiały, a wykonawca - krok po kroku, 
realizował inwestycję...

Różnice widać gołym okiem. Jeszcze nie tak dawno wiało chłodem od zabitych folią 
okien, pajęczyna stalowych konstrukcji okalała budynek, a na placu roiło się od różnego rodzaju 
maszyn. Teraz jest inaczej. Obiekt nabrał charakteru. Uwagę przykuwa biała klasyczna 
elewacja, która współgra z bryłą i stylem budynku użyteczności publicznej. Do tego dochodzą 
wąskie podłużne okna w „szeregowej zabudowie” - „znak rozpoznawczy” sądowego gmachu. 
Przestronniej, robi się też wokół budynku, co oznacza, że problemów z parkowaniem nie będzie.

„Rozwidniło się” i sąsiadom. Znikli budowlańcy, a wraz z nimi... hałas, 

Budowa Sądu Rejonowego zmierza ku końcowi

Najpierw częściowe wyburzenia, a potem... przebudowa, dobudowa, rozbudowa... 
Na ulicy Bialskiej powstaje swoiste „Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych. 
Postęp prac obrazują częściowe odbiory robót budowlanych. Przykładowo, w budynku D 
pojawiły się schody żelbetowe wraz ze zbrojeniem, w budynku B i D - szyb windowy, 
a w budynku B, C i D - stolarka okienna. Tyle, w ujęciu szczegółowym, w języku inwestora 
i wykonawcy. Do tego dochodzą układy „nawiewne” i „wywiewne”, roboty ziemne 
i montażowe pod kątem instalacji wodnej i sanitarnej, nowe posadzki, termoizolacja dachu, 
montaż centrali wentylacyjnych...

Obiekt powstaje na ulicy Bialskiej na bazie dawnej spółdzielni „Roztocze”. Nowoczesny 
kompleks czterech budynków administracyjno-usługowych tworzony jest na potrzeby 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wartość zadania ogółem - ponad 15 mln zł. 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.

Obiekt będzie wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, umożliwiające ograniczenie 
zużycia energii, oraz inteligentne systemy zarządzania poborem wody i prądu. Z dobrodziejstw 
placówki będą mogli korzystać podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Inwestycja pn.: ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni „Roztocze” 
przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych 

Powstaje „Centrum wsparcia” dla osób niepełnosprawnych

Powstanie kolejna farma wiatrowa w Polsce, 
tym razem w gminie Dzwola w powiecie janowskim. 
Farma będzie się składać z 10 wiatraków o łącznej mocy 
35 MW. - Przyłączenie farmy do sieci energetycznej 
o napięciu 110 kV będzie możliwe we wrześniu 2023 r.
- informuje Janusz Małek - Dyrektor Rejonu 
Energetycznego w Janowie Lubelskim.

Infrastruktura przesyłowa, łącząca farmę 
wiatrową z siecią wysokiego napięcia, zarządzana będzie 
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów. Energia 
z Odnawialnych Źródeł Energii będzie dostarczana 
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
poprzez nową rozdzielnię sieciową 110 kV „Dzwola”, 
zlokalizowaną w Kocudzy Trzeciej. Projektowana 
rozdzielnia będzie wpięta do linii WN 110 kV relacji 
Janów Lubelski - Żółkiewka dwoma odcinkami linii 
kablowych WN o długości około 200 m.

Budowę rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV „Dzwola”, PGE Dystrybucja 
rozpoczęła w tym roku. W perspektywie najbliższych lat rozdzielnię można będzie 
rozbudować celem wyprowadzenia mocy siecią średniego napięcia w celu przyłączenia 
nowych odbiorców z powiatu janowskiego (różnych firm i zakładów pracy), a także poprawy 
parametrów zasilania istniejących odbiorców.

Wiatraki zostaną zgrupowane na gruntach miejscowości Kocudza Pierwsza, 
Kocudza Druga i Kocudza Trzecia, przy drogach krajowych 74 i 19 oraz przy drodze 
ekspresowej S19, będącej częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia.

Lądowa energetyka powietrzna to nie tylko wiatraki. To także zyski dla gminy, 
która zwiększy budżet z tytułu podatku od nieruchomości, który będzie płacił prywatny 
inwestor farmy. Zyskają też właściciele terenu, pobierający od firmy czynsz dzierżawny.

Reasumując, najpierw przyłączenie farmy do sieci energetycznej wysokiego 
napięcia, potem... wiatraki, które staną się znakiem rozpoznawczym gminy Dzwola - jedynym 
tego typu w powiecie janowskim.

Na zdjęciu: miejsce planowanej rozdzielni 110 kV w Kocudzy Trzeciej.
Tekst autoryzowany; foto: archiwum Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim

W gminie Dzwola powstanie farma wiatrowa

funkcji społecznych” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, 
Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Okres realizacji: 15 stycznia 2020 r. - 30 września 2023 r.

zanieczyszczenia i zapylenia. Co prawda, niektórzy „powarczą” jeszcze trochę wewnątrz 
budynku, ale krótko, ponieważ różnego rodzaju instalacje są już porobione. Na „swój czas” 
czekają tynki, posadzki, płytki i podłogi... No i winda, która być musi, jeżeli obiekt - jak ten 
sądowy, budowany jest od podstaw.

- W nowym budynku będą serwerownie, pokoje socjalne, wydział ksiąg 
wieczystych, służba kuratorska, sala konferencyjna, centralna kotłownia i archiwum 
na dokumenty, które przeniesiemy z Rejonu Energetycznego - informuje Roman Kałuża - 
Prezes Sądu Rejonowego.

A jak już nowy obiekt - obok starego, zostanie oddany do użytku, a będzie to jesienią 
przyszłego roku, to połączy ich swego rodzaju „kładka”... Kryty, zabudowany, na solidnych 
podstawach „łącznik”, którym pracownicy będą się przemieszczać „z punktu a do punktu b”...

Na zdjęciach: budowa sądu; stan na kwiecień i listopad br.

„Cyfrowa Szkoła”, „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i... cyberbezpieczeństwo, 
a więc cyfrowa „odporność” na zagrożenia. Chodzi o to, by ograniczyć cyberprzestępcom 
zdobycie dostępu do zawartości komputerów, a - za ich pośrednictwem - do poczty 
elektronicznej, konta w banku i na portalu społecznościowym. Trzeba mieć się na baczności.
- Stosować cyberobronę na ewentualne cyberataki - mówią fachowcy.

W janowskim Starostwie bezpieczeństwo sieci informatycznej ma wzmocnić 
realizowany projekt unijny o wartości 136 tys. zł. W ramach działania zostaną zakupione 
24 zestawy komputerowe. I dobrze, ponieważ część komputerów - czy to w Starostwie, 
czy też w jednostkach organizacyjnych, jest z 2012 roku, a więc przestarzała. Oczywiście, 
jak sprzęt, to i oprogramowanie, licencje, systemy operacyjne, pakiety biurowe, diagnoza 
cyberbezpieczeństwa, a jak trzeba... zdalna praca i obsługa interesantów.

Nowy sprzęt trafi do urzędników jeszcze w tym roku.
Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia.

„Cyfrowy Powiat”... 136 tys. zł 
na nowy sprzęt i oprogramowanie

Tekst; foto: Alina Boś

Podczas budowy
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Z roku na rok spada liczba osób bezrobotnych w powiecie janowskim. W 2003 roku 
było około 4 tys., dzisiaj jest 1900. W Powiatowym Urzędzie Pracy rejestrują się też bezrobotni 
Ukraińcy, którym przysługują te same formy wsparcia, co Polakom. Jedni i drudzy mogą 
korzystać m.in. ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych i robót publicznych. W tym roku 
z tego rodzaju form pomocy w wysokości 7,7 mln zł skorzystało 840 osób, w tym kilkunastu 
Ukraińców, a właściwie Ukrainek, które znajdują pracę m.in. jako tłumaczki w szkole 
lub opiekunki osób starszych. Niektóre pracowały w gospodarstwach rolnych, 
np. przy zrywaniu malin. Obcokrajowcom się to opłaca, podobnie jak Polakom, 
wyjeżdżającym do pracy za granicę.

Oprócz Ukraińców w Janowie i okolicy - jako kierowcy i spawacze, pracują 
Białorusini, Turkmeni, Gruzini, Armeńczycy, Hindusi z Indii, a od nowego roku pracę 
w naszych stronach znajdą Kolumbijczycy z Ameryki Południowej.

Gdzie szukają chleba Polacy z powiatu janowskiego? - Najwięcej osób pracuje 
w Anglii, Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Część pracuje w Belgii, Francji, Austrii 

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w powiecie janowskim

Starosta Janowski Artur Pizoń oraz Wicestarosta Michał Komacki dnia 9 listopada 
podpisali umowę o powierzenie grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej 
„Obiady Terapeutyczne”, w ramach projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE” 
realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką 
Akademia Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Grant w wysokości 70 722,48 zł. został przyznany na rzecz Użytkownika innowacji, 
tj. Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

Otrzymany grant zostanie przeznaczony na:
- doposażone zaplecza kuchennego w sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania 
wydawania dwudaniowych posiłków,
- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków przez cały okres realizacji 

Terapeutyczne obiadowanie
przedsięwzięcia  tj. 8  miesięcy,
- zorganizowanie cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu dla aktywnych osób starszych.

W ramach innowacji PZAZ, według menu skonsultowanego przez dietetyka 
przygotowuje zdrowe dwudaniowe obiady dla osób starszych, następnie pracownicy 
z niepełnosprawnościami dostarczą bezpłatnie seniorom obiady do domów.

Pracownicy PZAZ wezmą udział w nowej i atrakcyjnej aktywności, 
która wpłynie na rozwój ich umiejętności społecznych oraz zawodowych, a seniorzy, 
którym będą dostarczane obiad poprawią jakość swojego życia poprzez nowe kontakty 
i zdroweodżywianie.

Obiady Terapeutyczne to obiady, które leczą dusze i ciało osób starszych 
oraz niepełnosprawnych, przynoszą wsparcie wytchnieniowe opiekunom domowym, 
uczą zdrowego odżywiania.          Tekst; foto: PZAZ

Takiego remontu elewacji budynku w powiecie janowskim to chyba jeszcze 
nie było... Mowa o myciu i czyszczeniu elewacji ciepłą wodą z preparatem grzybobójczym, 
usunięciu starego tynku w miejsce nowego, gruntowaniu, dociepleniu i dekoracyjnym 
„boniowaniu” naroży ściennych, które nadają elewacji unikalnego charakteru... 
I nic dziwnego, wszak budynek pochodzi z 1933 roku...

Szorowanie, tynkowanie, malowanie, odświeżanie i boniowanie janowskiego 
„staruszka” zajęło robotnikom trzy miesiące. Koszt zadania - ponad ćwierć mln zł.

Foto: archiwum PUP

PUP. Budynek z 1933 roku 
wyremontowany

Ponad 800 zgłoszeń 
na wymianę pokrycia dachowego 
przyjęli od rolników z powiatu 
janowskiego pracownicy Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego 
janowskiego Starostwa. 

- Najwięcej interesantów 
mieliśmy w drugim tygodniu 
listopada - ponad sto osób dziennie. 
Było dużo pracy, ale nikt nie odszedł 
„z kwi tk iem”,  pomogl i śmy 
każdemu - informuje Andrzej Paleń 
- Naczelnik Wydziału.

Urzędowe zaświadczenie 
to podstawowy dokument dla rolnika, który ubiegał się o dopłatę na wymianę dachu 
z eternitu w budynkach gospodarczych. Wnioski można było składać od 17 października 
do 15 listopada. Nabór w formie elektronicznej prowadziła Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłata wyniesie 40 zł do metra kwadratowego pokrycia dachowego o powierzchni 
nie większej niż 500 metrów kwadratowych. To oznacza, że jedno gospodarstwo rolne 
może uzyskać 20 tys. zł wsparcia i ani grosza więcej, i to pod warunkiem, że wymieni dach 
na całym budynku, objętym wsparciem. Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy przysługuje 
rolnikowi, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie i jest właścicielem budynku. Aby otrzymać 
płatność końcową, rolnik - przed zakończeniem inwestycji, musi zobowiązać się do zgłoszenia 
gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji. Po otrzymaniu dofinansowania, 
a właściwie - po podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
w ciągu 12 miesięcy należy wymienić pokrycie dachowe.

Wniosek z wymaganymi załącznikami niby nie był trudny, ale wymagał znajomości 
tematu i sprawnego poruszania się w Internecie, a z tym niektórzy mieli problem. 
I nic dziwnego, że rolnicy korzystali z pomocy miejscowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
gdzie zyskali fachowe wsparcie.

Dodajmy, że dopłaty dotyczą tylko i wyłącznie budynków gospodarczych, 
w których stoją maszyny „gospodarcze” - rolnicze, a nie jakieś auto czy motor... 
Warto o tym pamiętać na wypadek kontroli... Oczywiście, budynki rolnicze to także 
stajnie, obory, chlewnie, kurniki oraz pomieszczenia i stodoły do przechowywania zboża, 
siana, słomy, itp.        Alina Boś

Ponad 800 zgłoszeń na wymianę 
dachów z eternitu

i Norwegii - mówi Tomasz Kaproń - Dyrektor PUP.
Rzadko kto zjeżdża z zagranicy na stałe do kraju, niektórzy wyjeżdżają do pracy 

sezonowo, a niektórzy przyjeżdżają do rodziny tylko na święta. I nawet jeśli byłyby oferty 
pracy - a są, to ze względu na mniejsze pieniądze nie zdecydują się na powrót. Owszem, 
są przypadki, kiedy brat - rezygnując z dobrze płatnej pracy w Anglii, wraca do domu, 
by zaopiekować się młodszym bratem, bo rodzice nie żyją, ale to są rzadkie przypadki.

Mówi się, że w powiecie janowskim trudno znaleźć pracę... To zależy... Fakt faktem, 
że najwięcej osób chce pracować w organach administracji państwowej, w urzędach, szkołach 
i innego rodzaju instytucjach rządowo-samorządowych, gdzie o pracę trudno, chyba że ktoś 
umiera, zmienia robotę lub odchodzi na emeryturę... Wtedy jest szansa...

Na rynku janowskim poszukiwani są specjaliści zarówno po szkołach zawodowych, 
jak i ludzie po studiach (mile widziany język obcy).

Braki kadrowe widoczne są w branży budowlanej, przemysłowej, gastronomicznej 
i produkcyjnej. Na rynku poszukiwani są fizjoterapeuci, kelnerzy, barmani, kierowcy 
autobusów i samochodów ciężarowych, kucharze, piekarze, operatorzy sprzętu robót 
ziemnych i obrabiarek skrawających, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, 
przedstawiciele handlowi, geodeci, kartografowie i księgowi.

- Trudności ze znalezieniem pracy w powiecie janowskim mają ekonomiści, 
historycy, politolodzy, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, pracownicy biur 
podróży i obsługi turystycznej, specjaliści administracji publicznej i technologii żywności 
oraz spedytorzy i logistycy - wymienia Kaproń.

Podczas podpisania umowy

Odnowiony budynek PUP

Eternit do utylizacji
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Poniżej tekst oświadczenia, 
które Jerzy Bielecki zamieścił na swoim 
profilu w mediach społecznościowych.

„Szanowni Państwo, pragnę 
poinformować, że z dniem 24 listopada 
złożyłem mandat posła na Sejm RP. 
Chciałbym w tym momencie podziękować 
wszystkim osobom, z którymi miałem 
okazję współpracować w ciągu ostatnich 
siedmiu lat na czele z Panem Premierem 
Mateuszem Morawieckim oraz wszystkimi 
członkami obecnego i poprzedniego rządu 
zjednoczonej prawicy. Dziękuję za dobrą 
współpracę kolegom i koleżankom 
parlamentarzystom, samorządowcom, 

prezesom i dyrektorom instytucji państwowych i samorządowych. Współpraca z Wami była 
dla mnie zaszczytem i przyjemnością.

Dzięki tej współpracy wiele moich planów, z którymi szedłem do wyborów 
w 2015 roku, zostało zrealizowanych.

To między innymi inwestycje, warte ponad 35 mln zł w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnych w Janowie Lubelskim: termomodernizacja wszystkich 
budynków szpitalnych, budowa farmy fotowoltaicznej, budowa lądowiska przy SOR, zakup 
i uruchomienie nowego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.

Doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji, związanych z rozwojem infrastruktury 
komunikacyjnej w powiecie janowskim, m.in. budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego 

Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki złożył mandat

Związek Zawodowy Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim 
funkcjonuje od 1999 roku. Kiedy powstawał, władze powiatu nie protestowały. 
Nikt nie utrudniał zrzeszania się w związku, nikt nie szykanował. I dobrze. Podobnie jest 
i teraz, kiedy związek podwoił swoją liczebność (do organizacji należy ponad połowa 
urzędników Starostwa).

Starosta Artur Pizoń wie o związkowcach, współpracuje z nimi i najwyraźniej 
nie ma z tym problemu. Bez przeszkód organizowane są związkowe spotkania i zebrania. 
I dobrze, bo jeżeli pracownicy chcą się zrzeszać, to władze nie powinny im tego utrudniać. 
Wiedzą o tym doskonale niektórzy radni powiatowi, którzy od lat są związkowcami.

Wiadomo, że żądania ze strony związkowców dotyczą najczęściej podwyżek, 
ale taka jest rola związków. 

Fakt faktem, że związki zawodowe - nie wiedzieć czemu, są zawiązywane 
w urzędach nader rzadko, można by powiedzieć, że jest to zjawisko marginalne w administracji 
samorządowej.

Andrzej Golec szefem Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego
W czwartek, 8 grudnia 2022 roku, na Walnym Zgromadzeniu powołano nowe 

władze Związku Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. 
Przewodniczącym Związku został Andrzej Golec, Zastępcą - Grzegorz Myszak, Sekretarzem - 
Piotr Potocki. W skład 5-osobowego Zarządu wchodzi też Anna Surtel i Ewelina Kosior.

Podczas spotkania powołano Komisję Rewizyjną w 3-osobowym składzie: 

Walne i nowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Starostwa

na S19, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie finansowania dla budowy obwodnicy 
Janowa Lub. i Dzwoli na DK74, budowy kolei do Janowa Lubelskiego oraz modernizacji 
około 200 kilometrów dróg powiatowych i gminnych, warte ponad 180 mln zł.

Doprowadzenie do poprawy infrastruktury sportowej w powiecie janowskim, 
m.in. poprzez modernizację stadionu MKS Janowianka, budowę hali sportowej 
przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, budowę boiska 
przy LO w Janowie Lubelskim, kompleksu sportowego przy szkole podstawowej 
w JanowieLubelskim, budowę sali sportowej w Zdziłowicach.

Bardzo ważną inicjatywą będzie w ramach ustawy o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2022-2025” budowa nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Janowie Lubelskim, wartej 26 mln zł. W ostatnich latach Ochotnicze Straże 
Pożarne w powiecie janowskim zakupiły 15 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych 
przy wsparciu środkami z budżetu państwa.

Cieszę się, że mogłem przez siedem lat wspierać rząd PiS, który realizuje program 
budowy Polski nowoczesnej, solidarnej, zrównoważonego rozwoju, wspierający polskie 
rodziny. Ta polityka zaowocowała szybkim rozwojem gospodarczym, obniżonymi podatkami 
PIT i CiT oraz niskim bezrobociem.

Znaczną część swojego życia poświęciłem na działalność, wspierającą rozwój 
naszego regionu, będąc radnym miejskim, radnym powiatowym, starostą janowskim, 
posłemtrzech kadencji.

Ostatnie lata to najlepszy czas dla naszego powiatu, zostały przywrócone instytucje, 
zlikwidowane za rządów PO-PSL, takie jak rejon energetyczny PGE Dystrybucja, 
odziałWIORIN czy Sąd Rejonowy.

Jeszcze raz dziękuję za współpracę i zapewniam, że sprawy naszej społeczności 
będą mi zawsze bliskie”.                profil FB Jerzy Bielecki

MartaCzubacka, Przemysław Kramski i Janusz Mucha - Przewodniczący Komisji.
Walne prowadził Grzegorz Myszak. Spotkanie protokołowała Urszula Flis.
O sprawny i prawidłowy przebieg wyborów zadbała Komisja Skrutacyjna 

w składzie: Anna Widz, Anna Jargiło i Sylwia Hyła - Przewodnicząca.
Związek liczy 45 osób (w tym kilku emerytów).    Tekst; foto: Alina Boś

Dekretem Krzysztofa Nitkiewicza - biskupa sandomierskiego, dziekanem dekanatu 
janowskiego został ks. Tomasz Lis - proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela 
w JanowieLubelskim. Kadencja dziekana - pośrednika między kurią a parafiami, trwa 5 lat.

W skład dekanatu janowskiego wchodzi 11 parafii: Andrzejów, Branew, 
Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski I, Janów Lubelski II, Kocudza, Krzemień, 
Momoty Górne i Wólka Ratajska.

Ks. Tomasz Lis jest kapłanem od 22 lat. W janowskiej parafii obowiązki proboszcza 
pełni od 8 września 2020 roku. Pochodzi z Brodów w województwie świętokrzyskim. 
Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Starachowicach.

W 1994 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 
Wyświęcony na kapłana w 2000 roku, przez 3 lata pracował jako wikariusz w parafii 
w Koprzywnicy, gdzie duszpasterzował jako proboszcz ks. Jacek Staszak. W 2003 roku został 
skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. W Rzymie spędził 5 lat. Studiował 
na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża na wydziale komunikacji społecznej. 
W 2005 roku, jako student dziennikarstwa - wespół z innymi, obsługiwał medialnie ostatnie 
chwile Papieża Jana Pawła II, którego żegnało miliony wiernych na całym świecie.

Ks. Tomasz Lis nowym dziekanem dekanatu janowskiego
Przez dwa lata był prefektem 

do spraw studiów w Międzynarodowym 
Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II, 
gdzie studiowali klerycy z całego świata, 
głównie z krajów uboższych, m.in. z Kamerunu, 
Korei, Filipin, Kenii i Iranu (z niektórymi 
przyjaźni się do dnia dzisiejszego). Jako 
kapelan posługiwał w rzymskim więzieniu 
dla osadzonych Polaków. Kilkakrotnie spotkał 
Papieża Jana Pawła II.

W latach 2010-2020 był rzecznikiem 
prasowym biskupa Nitkiewicza. Pisał 
i pisze artykuły do Sandomierskiego Gościa 
Niedzielnego. Biega, pływa i gra w piłkę nożną. 
Interesuje się historią, lubi dobrą książkę i jazdę 
na rowerze. Alina Boś; foto: nadesłano

Dnia 20 listopada 2022 r. odbyły się 
Powiatowe obchody Dnia Seniora, które zorganizował 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
pod przewodnictwem niezwykle energicznej 
Pani Prezes - Zofii Widz-Baryły.

Najpierw powitano zaproszonych gości, 
wśród których byli: Starosta Janowski Artur Pizoń, 
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś 
oraz Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń. 
Następnie wręczono legitymacje członkowskie 
i odznaczenia honorowe. Później na uczestników 
czekała niespodzianka muzyczna w postaci 
występu Agnieszki Łukasik-Skubis, biorącej 
niedawno udział w „Szansie na sukces” oraz bal 
połączony z poczęstunkiem.

Podczas uroczystości Starosta Janowski 
Artur Pizoń oraz Zastępca Burmistrza Czesław 
Krzysztoń zostali uhonorowani Złotą Odznaką 
w uznaniu za zasługi dla PZERiI. Serdeczne 
gratulacje!                   Kamila Strykowska-Momot;
                                             foto: Tomasz Krzysztoń

Powiatowe obchody Dnia Seniora

Jerzy Bielecki

Ks. Tomasz Lis

Podczas uroczystości

Podczas głosowania
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Pracownicy socjalni mają swoje święto 21 listopada. Z tej właśnie okazji Gmina 
Dzwola i Powiat Janowski dnia 24 listopada współorganizowały uroczystą, trzynastą już 
Galę Powiatową, która tym razem odbyła się w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej. 
Zaproszeni goście stawili się tłumnie, wśród nich Starosta Janowski Artur Pizoń, 
Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, 
burmistrzowie, wójtowie gmin z terenu powiatu wraz z pracownikami oraz kierownicy 
jednostek pomocy społecznej i innych służb społeczno-socjalnych wraz z pracownikami.

Pod adresem świętujących padło wiele słów szczerego podziękowania oraz uznania 
za pracę i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, a także docenienia 
ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. 

XIII Gala Powiatowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego. Ustawowe święto pracowników socjalnych i wszystkich osób 
pracujących w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej było okazją do podziękowań  
i wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wszystkim zasłużonym, którzy swoją pracę uczynili 
służbą dla drugiego człowieka, zostały wręczone Medale za Długoletnią Służbę 
i okolicznościowe Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego. Aktu dekoracji dokonał 
wicewojewoda Bolesław Gzik w asyście poseł na Sejm RP Moniki Pawłowskiej.

Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Przy tej szczególnej okazji zostały wręczone „Róże pomocy społecznej”. Jest to 
nagroda Starosty Janowskiego przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
„pomocspołeczna” oraz za całokształt działalności na rzecz społeczności naszego powiatu. 

Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki i Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim Anna Śmit wręczyli 
pamiątkowe statuetki następującym osobom: Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Godziszowie Alinie Powęzce, pracownikowi Domu Pomocy Społecznej „Barka” 
w Janowie Lubelskim Józefowi Mazurowi, pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Janowie Lubelskim Konradowi Łukasikowi. Nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

Z terenu naszego powiatu uhonorowano następujące osoby: Agnieszkę Jonak - 
psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Józefa Mazura - Kierownika Działu 
Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim 
oraz pracownice z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” i „Słoneczny dom” - 
Marzenę Jargiło, Renatę Ostrowską i Ewę Kędrę. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na dalsze lata.
Foto: PCPR w Janowie Lubelskim

Dnia 26 listopada 2022 r. odbył się bal andrzejkowy organizowany 
przez Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KRON), 
którego prezesem jest Andrzej Łukasik. Człowiek, którego chyba nie trzeba Państwu 
przedstawiać. Wielki społecznik, do tego uhonorowany różnymi nagrodami i tytułami, 
a przy tym radny miejski. Współorganizatorem wydarzenia był Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej, na czele z dyrektor Agnieszką Różyło. Patroni: Powiat Janowski 
i Gmina Janów Lubelski. Patroni medialni: TVP Lublin, Panorama Powiatu Janowskiego, 
Gazeta Janowska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Biura Prezydialnego PiS 
Michał Moskal, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Paprota, Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju 
Jacek Paprota, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, 
Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych naszego powiatu oraz poeci i muzycy: Joanna Bąk, Marta Świć, 

Na balu w KRON Krzysztof Cezary Buszman, Sylwester Bernaciak, Jarosław Chojnacki, a także członkowie 
innych stowarzyszeń sympatyzujący z naszym rodzimym KRON. Wysłuchaliśmy poezji 
i kilku wspaniałych koncertów, a potem do tańca przygrywał zespół EXODUS. 

Ten bal odbywa się rokrocznie już od wielu lat i cieszy się ogromną i wciąż rosnącą  
popularnością. To niemal „znak firmowy KRON” - jak zauważył Burmistrz Krzysztof Kołtyś. 
Frekwencja wyjątkowo dopisała. Głównym celem organizowanego wydarzenia jest 
integracja osób z niepełnosprawnościami z tymi pełnosprawnymi, „bo wszyscy jesteśmy 
ludźmi, każdy jest jakiś, każdy jest sobą i to jest piękne” - mówił prezes KRON 
Andrzej Łukasik. Pan Starosta Artur Pizoń w swym przemówieniu nawiązał do działalności 
Klubu, podkreślił energię jego członków i moc z jaką pracują dla dobra społeczności. Choć są 
to często osoby z niepełnosprawnościami, siły ducha i samozaparcia można im jedynie 
pozazdrościć. Starosta podkreślił też wsparcie dla działań KRON i docenił działalność jego 
prezesa. „To mały wielki człowiek”, jak mówi, a w tych słowach zawiera się sama prawda. 
Niewielu jest takich ludzi jak nasz Andrzej Łukasik.

Życzymy Stowarzyszeniu wielu sukcesów na przyszłość i kolejnych spotkań 
w tak zacnym gronie.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot

Od lewej: Michał Komacki, Mariola Surtel, Anna Pecka, Józef Mazur, Anna Śmit, Konrad Łukasik, Artur Pizoń, Joanna Jaworska-Gumienik, Sławomir Dworak

Małgorzata Paprota, Michał Komacki, Andrzej Łukasik, Artur Pizoń

Od lewej: Czesław Krzysztoń, Krzysztof Kołtyś, Michał Moskal,

Od lewej: Anna Pecka, Ewa Kędra, Bolesław Gzik, Agnieszka Jonak, Józef Mazur, Mariola Surtel, Renata Ostrowska, Marzena Jargiło
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Kluczowa inwestycja w przyszkolnej powiatowej infrastrukturze sportowej została 
oddana do użytku. Mowa o hali sportowej w Zespole Szkół „U Witosa”, która od września br. 
roku stała się najbardziej charakterystycznym obiektem sportowym Janowa i okolic, 
jednymz najnowocześniejszych w województwie lubelskim.

O budowie hali sportowej i drogi ekspresowej mówiło się od dawna. 
Nawet w starych - sprzed 15 lat, strategiach rozwoju powiatu janowskiego wytykano 
„zły stan infrastruktury sportowej” i „zaprzestanie inwestycji, związanej z budową S-19”. 
Dalej była konkluzja, że od tego, w jakim stopniu powiat poradzi sobie z tymi wyzwaniami, 
zależy jego rozwój i poprawa pozycji konkurencyjnej na mapie województwa, 
ba, nawetkraju... Tak pisali ówcześni zewnętrzni autorzy, trochę na wyrost...

Tymczasem droga ekspresowa jest, hala też, podobnie jak i boisko w starym 
Ogólniaku... Dwie powiatowe inwestycje sportowe oddane do użytku z początkiem roku 
szkolnego. Tego jeszcze w historii Samorządu Powiatu Janowskiego nie było...

Budowa jednokondygnacyjnej hali sportowej z dwukondygnacyjnym zapleczem 
pochłonęła ponad 7,5 mln zł. Przeszło 3,1 mln zł stanowią środki finansowe z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w połowie dotacja, w połowie - 
pożyczka, którą spłaca Powiat Janowski), a około 3,7 mln zł - z Funduszu Rozwoju 
KulturyFizycznej. Pół mln zł dołożyła Gmina Janów Lubelski.

Hala sportowa o wymiarach 27 m x 44,5 m - z windą i trybunami, jest przestronna, 
funkcjonalna, klimatyzowana, dobrze wyposażona,. W budynku są szatnie, natryski, siłownie, 
pomieszczenia socjalne i porządkowe oraz sale do gimnastyki, fitness, tenisa i sportów walki. 
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczniowie mogą grać 
w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną.

Flagowa inwestycja Samorządu Powiatu Janowskiego została wybudowana 
w technologii o podwyższonym standardzie energooszczędności, przez co zużycie energii 
ma się zmniejszyć o 30 procent. Budynek jest wyposażony w System Zarządzania 
Inteligentnego, umożliwiającego kontrolę zużycia energii oraz sterowanie działaniem 
instalacji tak, aby utrzymać zużycie energii na racjonalnie niskim poziomie. Są też systemy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego. 
Jest nowa kotłownia, ledowe oświetlenie i instalacje - fotowoltaiczna, solarna, gazowa, 
odgromowa i nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Jest nagłośnienie, monitoring, 
odwodnienie, jasna elewacja, a wokół - ławki, parkingi, krzewy i trawniki. Pełnowymiarowe 
boisko spełnia normy federacji sportowych do rozgrywania zawodów na szczeblu lokalnym 
i krajowym, czego przykładem są Mistrzostwa Polski Młodzików w Zapasach.

Wykonawcą zadania jest firma budowlana Mariusza Stanickiego z Chrzanowa. 
Inwestycja, która rozpoczęła się w grudniu 2017 roku, a zakończyła w sierpniu 2022 roku, 
została zrealizowana przez władze powiatu janowskiego.

Dodajmy, że otwarcie hali sportowej połączono z Wojewódzką Inauguracją Roku 
Szkolnego 2022/2023. Współorganizatorem wydarzenia - obok Zespołu Szkół 
na czele z Dyrektor Teresą Biernat, był Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk 
oraz Starosta Janowski - Artur Pizoń.                                        Alina Boś; foto; Anna Sosnówka

Hala sportowa w Zespole Szkół

Europass to cenny dokument, który potwierdza kompetencje i przygotowanie 
zawodowe danej osoby. Jest szczególnie potrzebny osobom, starającym się o zatrudnienie 
w krajach Unii Europejskiej. Posiadanie tego typu certyfikatu jest dużym atutem, 
bowiem świadczy o aktywności zawodowej i stanowi oficjalne potwierdzenie nabytych 
doświadczeń zawodowych.

Europassy w Zespole Szkół odebrali uczniowie, którzy odbyli w wakacje staż 
zawodowy w Grecji. Certyfikaty zawierają informacje na temat umiejętności, uzyskanych 
podczas zagranicznych praktyk. Projekt „Podnosimy kompetencje zawodowe 
przez mobilności międzynarodowe” pozwolił młodym zawodowcom poznać tajniki pracy 
w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach i hotelach. To była dla młodzieży nie tylko 
konstruktywna lekcja w zakresie własnej profesji, ale także szansa na sprawdzenie swoich 
kompetencji w danej branży. Pobyt w Grecji stał się wspaniałym wspomnieniem i jedyną 
w swoim rodzaju przygodą kulturowo - edukacyjno - zawodową.

Na zdjęciu (od lewej): dolny rząd - Łukasz Kotuła, Mateusz Góra; górny rząd - 
Kacper Gałus, Aneta Wąsek - nauczyciel języka angielskiego, Agata Abram.

Tekst; foto: archiwum Zespołu Szkół

 Najpierw staż zawodowy 
w Grecji, potem Europassy

- kluczowa inwestycja powiatowa oddana do użytku

Od lewej: Artur Pizoń - Starosta, Kinga Jargiło i Paweł Pachuta - nauczyciele ZS, 
Teresa Biernat - Dyrektor ZS, Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski, ks. Paweł Niewrzałek, 
Ryszard Majkowski - Radny wojewódzki, Jan Łopata - Poseł na Sejm RP

Podczas uroczystości

Hala sportowa ZSMaszerują kadeci ZS
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Od pierwszego września br. uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim mogą korzystać 
z dobrodziejstw nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego 
oraz siłowni do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Pora była 
najwyższa. Nierówna, popękana, żeby nie powiedzieć - 
dziurawa, nawierzchnia... Tu kępka trawy, tam płat asfaltu... 
Biegać było ciężko, źle stanąć łatwo... Tak było, ale się zmieniło...

„Szkolne zadanie” trudne nie było. Trochę było niewiadomych, szczególnie, 
jeśli chodzi o źródła finansowania - to zawsze najcięższa sprawa, ale się udało... 
Połączono siły... Radni powiatowi zwiększyli budżet o prawie 320 tys. zł. Około 400 tys. zł 
wpłynęło do powiatowej „skarbonki” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a prawie 80 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki unijne). Zebrało się 780 tys. zł. 
Tyle wystarczyło, by terenem zająć się - jak to się dzisiaj mówi, kompleksowo... 
Tym oto sposobem, powstało boisko z prawdziwego zdarzenia - i to ogrodzone, oraz siłownia 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Oczywiście, boisko zostało oficjalnie otwarte z udziałem społeczności szkolnej, 
lokalnych władz i zaproszonych gości. Pogoda dopisała, frekwencja też.

Teraz, sportowo-rekreacyjny teren, okryty puchową kołdrą, „śpi”... Rozbudzi się, 
gdy „przyjdzie maj, a z majem bzy”...

Powiat Janowski poprawia infrastrukturę sportową. Nowe boisko w LO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jeden z okazalszych i najstarszych budynków szkolnych w powiecie janowskim 
zostanie gruntownie wyremontowany. Od środka. Przymiarki do modernizacji gmachu starego 
ogólniaka czyniono od lat, ale dopiero teraz plany zaczynają się krystalizować. Finansowo też.

Pierwsze dofinansowanie z „Polskiego Ładu” w wysokości ponad 4,1 mln zł 
Powiat Janowski otrzymał w sierpniu br. Teraz organ prowadzący szkołę ubiega się o wsparcie 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sam też dołoży 
parę groszy. Koszt zadania oszacowano na ponad 7,2 mln zł.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ma być 
bezprogowo, antypoślizgowo, bezpiecznie i oszczędnie. Wewnątrz - winda, z zewnątrz - 
podjazd dla osób niepełnosprawnych, a wszędzie - oświetlenie ledowe, energooszczędne. 
No i jeszcze nowe drzwi i okna, nowe łazienki, posadzki, balustrady... I instalacje - 
elektryczna, hydrantowa, wodno-kanalizacyjna, odgromowa... A do tego monitoring, 
ale zdroworozsądkowy, tak, aby i uczeń, i nauczyciel czuł się w szkole bezpiecznie 
i komfortowo, a nie... niepewnie i nerwowo...

Realizacja zadania - w 2023 i 2024 roku.  Alina Boś; foto: Anna Sosnówka

Gmach „starego” ogólniaka 
do modernizacji

W starym ogólniaku zagospodarowują otoczenie. W tym roku, pojawiło się nowe 
wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z siłownią do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
Super sprawa. Teren wygląda jak z obrazka, w przeciwieństwie do drugiej części 
przyszkolnego „dziedzińca”.

Mowa o placu, który - jeśli wszystko pójdzie z planem, zostanie przebudowany 
w następnym roku. Koszt zadania oszacowano na ponad ćwierć miliona zł. Część pieniędzy 
zabezpieczy w budżecie organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Janowski. Resztę stanowiłoby 

W Liceum Ogólnokształcącym zagospodarowują otoczenie
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego - stosowny wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania „Leśny Krąg” złoży janowskie Starostwo.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy placu i chodników, które zostaną 
wykonane z kostki betonowej. Pojawią się ławki i stojaki na rowery, a w środkowej części 
placu - dwa pasy zieleni, które poprawią wygląd wizualny otoczenia.

Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne oraz podbudowa nawierzchni byłyby 
realizowane ze środków własnych Powiatu Janowskiego.

Boisko w LO

Podczas uroczystości w LO

Podczas uroczystości w LO Podczas uroczystości w LO

Budynek LO wraz z otoczeniem
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Z udziałem żołnierzy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, Orkiestry 
Wojskowej w Lublinie, piechurów i ułanów z Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej z Majdanu 
Obleszcze, motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego Monte Cassino, kapłanów, 
harcerzy, służb mundurowych, mieszkańców Momot i okolic oraz przedstawicieli ugrupowań 
politycznych, urzędów, instytucji, i organizacji pozarządowych odbyły się w tym roku 
w Momotach Górnych patriotyczno-religijne uroczystości, upamiętniające walki żołnierza 
polskiego z niemieckim i sowieckim agresorem pod koniec września 1939 roku.

Historię sprzed lat uczestnikom obchodów przybliżył Artur Pizoń - Starosta Janowski.
Nadchodzi wojna, w kraju następuje mobilizacja...

Jesień 1939 roku...
- Stworzę propagandowy powód rozpoczęcia wojny z Polską. Nieważne, czy będzie 

on wiarygodny - zakomunikował niemieckim generałom Führer 22 sierpnia 1939 roku... 
Stworzył... Niemieccy żołnierze SD i SS, pozorując polskie ataki na przygraniczne terytoria 
niemieckie, preparują fałszywe dowody przeciwko Polakom...

Nadchodzi wojna... W kraju następuje mobilizacja... 24 sierpnia 1939 roku z rana 
rozpoczyna się tajna mobilizacja, obejmująca 75 procent stanu Wojska Polskiego. Poborowi 
ze Zdziłowic, Białej, Janowa, Wólki Ratajskiej, Momot, Branewki, Chrzanowa i innych 
miejscowości Ziemi Janowskiej - jeden po drugim, otrzymują karty mobilizacyjne 
do służby powszechnej... Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, szeregowcy - wszyscy, 
bez względu na wiek, zdrowie i rodzaj broni... Odwożeni do stacji kolejowej w Szastarce, 
zostawiają w domu rodziny. Nikt nie wie, co ich spotka, każdy dzień jest niewiadomą...

- Pierwszego września, w szkole, przez radio głośnikowe dowiedzieliśmy się, 
że Adolf Hitler - wódz III-ej Rzeszy Niemieckiej - bez wypowiedzenia wojny, napadł 
na Polskę. Przemawiał Prezydent Ignacy Mościcki i Marszałek Śmigły Rydz, który to 
powiedział, że nie oddamy ani jednego guzika... Po wysłuchaniu tego przemówienia, 
nauczyciele postanowili uczcić minutą ciszy tych, którzy już polegli w obronie kraju - 
wspomina w liście do zdziłowickiej szkoły jej uczeń Jan Mazur...

Eskadra Luftwaffe bombarduje Janów
Ósmego września, eskadra Luftwaffe bombarduje trzykrotnie Janów Lubelski.

- Około godziny 12.00 nad Janów nadleciała chmara samolotów z czarnemi krzyżami, 
które zaczęły zrzucać bomby, a te domy murowane przewracały się jak domki z kart... Do dziś 
nie mogę pojąć, dlaczego i do kogo te niemieckie samoloty tak usilnie strzelały i zrzucały 
bomby, przecież tam nie widziałem ani jednego wojaka, ani też policjanta, tylko sami cywile. 
Gdy doszedłem do domu, to się dowiedziałem, że mnie już opłakali jako bym w tym Janowie 
został zabity, bo wielu było ze Zdziłowic - pisał Jan Mazur...

Z bombardowanego trzykrotnie Janowa, z bombardowanego Malinia, Lutego, 
Frampola, Kolonii Zamek i Modliborzyc..., z bardzo bardzo daleka widać dymy, a w nocy - 
łuny. W powietrzu, czuć swąd spalenizny, roznoszonej przez wiatr...

Siedemnastego września, w Janowie, pojawiają się zmotoryzowane niemieckie 
patrole rozpoznawcze. Żołnierze niemieccy pojawiają się też w innych miejscowościach. 
Polacy walczą, a prace na wsi nie ustają... Słychać kieraty i skrzypienie drewnianych wozów 
konnych... Młocone jest zboże, kopane kartofle, robione zapasy, ukrywane przed Niemcami. 
Każdy zabezpiecza, co może... - Pan Salwador Mydlewski za naszą stodołą zakopał swój 
motocykl. Widziałam też, jak pieczołowicie zabezpieczał polską flagę i nasze godło 
państwowe, które przyniósł z naszej szkoły, a potem ukrył wraz z motorem - wspomina 
w książce „Moje miejsce, moje czasy, moja rodzina” Aleksandra Syp ze Zdziłowic.

W szkołach, między innymi w Zofiance i Zdziłowicach, pojawiają się esesmani, 
którzy na oczach dzieci i nauczycieli zdejmują portrety polskich dostojników... - Edwarda 
Śmigłego - Marszałka Polski, Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz Orły... I do tego, jakie 
były książki i w szkole, i te, cośmy mieli ze sobą, kazali położyć na stos i ten starszy esesman 
kazał drugiemu oblać benzyną to wszystko i podpalili. W czasie tym, ten starszy esesman 
fotografował... - wspomina Jan Mazur ze Zdziłowic.

I choć książki zostały spalone, to zdziłowickie dzieci uczył potajemnie między 
innymi profesor lwowskiego uniwersytetu - Stanisław Łachecki... I tak, w tym okupacyjnym 
mroku, rozbrzmiewały strofy poezji Kasprowicza i Kochanowskiego, o czym pisze w książce 
„Zdziłowice - obrazki z pamięci” Leon Kowalczyk.

Niemcy już nie śpiewają „Haj-li, haj-lo”
Wrzesień 1939 roku... Niemcy mają przewagę liczebną i sprzętową, ale zdobycie 

terytorium Polski nie przychodzi im łatwo. Podobnie jest z Armią Czerwoną. Polacy stawiają 
opór, wykazując się odwagą i bohaterstwem, czego przykładem są żołnierze ze Zgrupowania 

Momoty Górne. W 83 rocznicę działań obronnych 
Zgrupowania płk. Zieleniewskiego

pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego... Doceniani przez przełożonych, szanowani 
przez podkomendnych, nie lubiący przegrywać, walczący za wolną Polskę, ginący bohaterską 
śmiercią, dopełniający wierności żołnierskiej przysiędze...

W skład Zgrupowania wchodzi grupa „Kowel” pułkownika Leona Koca, 
grupa kawalerii „Chełm” pułkownika Władysława Płonki, grupa „Brześć” pułkownika 
Alojzego Horaka i grupa „Niemen” pułkownika Władysława Filipkowskiego. Grupy 
pułkowników - Filipkowskiego i Horaka, 29 września rozbijają oddziały niemieckie 
w Janowie. Kawaleria zadaje Niemcom duże straty. Niemcy już nie śpiewają „Haj-li, haj-lo”, 
nie słychać gardłowego „schnell raus” ani „Polniś kaput” czy „Polniś banditen”. 29 września 
1939 roku, grupa pułkownika Koca atakuje niemieckie kolumny zmotoryzowane 
międzyPolichną i Szastarką, tocząc wielogodzinne, zacięte boje.

Grupa pułkownika Płonki z niemieckim i sowieckim najeźdźcą walczy pod Dzwolą, 
Krzemieniem, Kocudzą i Zofianką. 29 września żołnierze pułkownika Płonki, idący od strony 
Krzemienia i Kocudzy Górnej, atakują pod Dzwolą zaskoczonych Niemców. - Zameldował się 
u mnie podchorąży kawalerii Bronisław Zieliński (znany tłumacz dzieł Hemingwaya) 
z plutonem kawalerii. Miał też CKM-y. Powoli zbliżaliśmy się do Dzwoli. We wsi poruszali się 
ludzie. Ustaliłem przez lornetkę, że byli to Niemcy. Wydałem rozkazy do zajęcia stanowisk 
przez plutony i karabiny maszynowe. Na dany znak wszystkie karabiny maszynowe 
rozpoczęły nawałę ogniową... - wspomina na łamach Janowskich Korzeni porucznik saper 
Zdzisław Castellaz.

Polacy walczą bohatersko, niemieckie siły topnieją
Polska artyleria niszczy samochody niemieckie, stłoczone w Dzwoli... 

Polska tyraliera likwiduje gniazda niemieckich kaemów... Huraganowy ostrzał krzyżuje się 
ze wszystkich stron. Polacy uderzają przeważającymi siłami... Walczą bohatersko, 
niemieckie siły topnieją... Dramaturgię walk w książce Zenona Baranowskiego oddaje opis 
Tomasza Żuławskiego. - Gęsto padają ranni. Przez kanonadę wystrzałów unosi się nad polem 
bitwy nieludzkie wycie umierającego człowieka. „Ja muszę do spowiedzi, błagam, księdza!”. 
Ksiądz Panecki chwyta Najświętszy Sakrament, oleje i biegnie... Odłamki szarpią sutannę, 
klęka przy rannej, spowiada, namaszcza, błogosławi... Strzelanina zanika... Zza muru wokół 
kościoła wygląda kilkadziesiąt hełmów niemieckich, polscy żołnierze leżą jak zaczarowani, 
z opłotków wsi wychylają nosy co odważniejsi mieszkańcy Dzwoli, bo chwila jest niezwykła... 
Ksiądz obchodzi wszystkich rannych i zabitych, Niemców i Polaków, cywilów i żołnierzy, 
katolików i protestantów. Spowiada, namaszcza, modli się za nimi...

Zacięta walka wywiązuje się również w Krzemieniu i Zofiance, skutkiem czego 
część niemieckich żołnierzy wycofuje się w kierunku Janowa, a część zostaje wzięta 
do niewoli. W toku walk niemiecki dywizjon dział przeciwpancernych - jak podają 
niektóre źródła, zostaje zniszczony. Na dzwolskim odcinku frontu, zdobyczą staje się 
niemiecki sprzęt wojenny, broń, amunicja, paliwo, prowiant i jeńcy...

Trzydziestego września pojawia się Armia Czerwona
Trzydziestego września Armia Czerwona pojawia się w Krzemieniu. Do walk 

oddziałów polskich z sowietami dochodzi w nocy z 30 września na 1 października między 
Krzemieniem a Konstantowem. Zacięty bój doprowadza nawet do wyparcia Sowietów z tych 
miejscowości i czasowe ich opanowanie. W Krzemieniu walki zaczepno-obronne 
kawalerzystów z grupy pułkownika Płonki z agresorem sowieckim są niezwykle zacięte. 
Trwają do późnych godzin nocnych. Ich efektem jest ponad dwudniowe zatrzymanie 
posuwania się wojsk sowieckich ku Wiśle i pobicie w 3 miejscach dywizji niemieckiej...

I choć Polacy zachowują sprawność organizacyjną i wolę walki podczas 
dramatycznych, choć zwycięskich zmagań, brakuje amunicji. Dla żołnierzy, zakochanych 
w swojej Ojczyźnie, są to straszne chwile, chwile rozpaczy i załamania. Wzięci w sowieckie 
okrążenie, zostają zmuszeni do kapitulacji. W tym czasie Sowieci dowiadują się o rezygnacji 
Stalina z Lubelszczyzny na rzecz Niemców. Tereny zaczynają opuszczać 3 października... Ziemia 
Janowska przez pierwsze dni października 1939 roku jest „niczyja”. Szóstego października 
do Janowa wkracza Wehrmacht, nastaje okupacja, komunizm, a w 1989 roku wolność...

Pamiętamy...
Uroczystości w Momotach Górnych są wyrazem hołdu i chwały żołnierza polskiego, 

którego działania nigdy nie przyniosły ujmy narodowi polskiemu... Są wyrazem czci 
i szacunku dla Tych, którzy - jak pisze porucznik Castellaz - wiedzieli, że dla Ojczyzny 
nie tylko trzeba żyć, ale i zginąć, gdy przyjdzie potrzeba... I dlatego, 29 września - w hołdzie 
bohaterom tamtych dni, wywieszamy na naszych domach, budynkach i urzędach biało-
czerwone flagi na znak, że pamiętamy...  Alina Boś; foto: Anna Sosnówka

Podczas uroczystości w Momotach Górnych
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godziny stania czujnie w ciemności, modlę się pierwszy raz za Polskę wolną, stawiającą 
pierwsze niezdarne kroki - wspomina w swoim dzienniku Eugeniusz Kłoczowski.

- Jesteśmy wolni! Słyszycie, najmilsi? Jesteśmy wolni! - woła podczas mszy 
niepodległościowej arcybiskup lwowski Józef Teodorowicz.

Jesteśmy wolni...
Pamiętamy o przeszłości, również tej, związanej z historią naszego regionu... 

Regionu, który odwiedził Marszałek Józef Piłsudski, zostając ojcem chrzestnym 
syna Władysława Beliny-Prażmowskiego, pułkownika Kawalerii Wojska Polskiego. Historię tę 
opisano w książce „Ziemia Wierzchowska. Przyroda i Człowiek”, a brzmi ona tak... - Na stacji 
kolejowej w niedalekiej Szastarce wysiadł Marszałek Józef Piłsudski. Celem jego podróży był 
Godziszów. Tam też Naczelnika Państwa oczekiwał z niecierpliwością jego przyjaciel - 
Władysław Belina-Prażmowski. Józef Piłsudski miał pełnić zaszczytną funkcję chrzestnego 
jego syna - Janusza. Na stacji, na Wodza oczekiwał już stangret dziedzica Andrzej Czajczyk... 
A było to 1 sierpnia 1923 roku - za rok będzie sto lat temu...                    Tekst; foto: Alina Boś

11 Listopada 2022 r. Polacy świętują zwycięstwo, 
Ukraińcy walczą o niepodległość, wyzwalając Chersoń

Piątek, 11 listopada 2022 roku, Narodowy Dzień Niepodległości... W biało-
czerwonych barwach domy i ulice, w patriotycznym rajdzie jadą kolarze... Jest cicho, chłodno 
i spokojnie. Zbliża się godzina 9.00. Z daleka rozbrzmiewa Olek Orkiestra, otwierająca 
barwny pochód... Marszowa muzyka, marszowy werbel, marszowy krok... Biało-czerwone 
kotyliony, biało-czerwone flagi i biało-czerwone szarfy... Polskie sztandary... Ludzie idą, idą 
i idą... Zgromadzili się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie wrócą po mszy św. 
w janowskiej Kolegiacie... Jak co roku... Niby jest tak samo, a jednak inaczej... W cieniu 
wojny na Ukrainie...

Jedenastego listopada 2022 roku, gdy Polacy całym światem świętują 
zwycięstwo, Ukraińcy walczą o niepodległość, wyzwalając Chersoń spod okupacji rosyjskiej. 
Chersończycy wiwatują na cześć żołnierzy Sił Zbrojnej Ukrainy, zawieszają żółto-niebieskie 
flagi narodowe, cieszą się, tańczą, śpiewają, płaczą...

...Niczym Polacy 104 lata temu...
Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Własne państwo! Na zawsze!
- Pierwszy to dzień prawdziwie niepodległej Polski, oczyszczonej od Moskala 

i Niemca, jesteśmy nareszcie sami, co marzone - ziszczone, co kochane - otrzymane... 
Pan Bóg zrobił to dla nas wszystkich. Obyśmy dzieła jego nie psuli - pisze w owym czasie 
Mariaz Łubieńskich Górska.

- I doczekaliśmy się rzeczy, przekraczającej już granice dociekań ludzkich, 
doczekaliśmy się, że te właśnie moce, które Polskę rozdarły, padły upokorzone i same rozdarte, 
choć walczyły w przeciwnych obozach. A Polska zjednoczona zmartwychwstaje - napisze 
12 listopada 1918 roku Kurier Warszawski.

- Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską 
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze - 
zanotuje Jędrzej Moraczewski.

- Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, 
do triumfalnych! Jesteśmy wolni! Jesteśmy panami u siebie. Stało się i to 
w tak nieoczekiwanych warunkach - zapisze w dzienniku księżna Maria z Branickich.

- Na wieczór (12 listopada) wyprowadzają nas na posterunki. Żarcie kiepskie - nic, 
tylko gorzka kawa i twardy stary chleb - no, ale my już Polski żołnierze! Niezbyt to miło stać 
dwie godziny w nocy, w ciemnościach tarasu, wicher przepędza masę niskich chmur, 
z których co i raz popaduje lodowaty deszczyk. Ale serce jakoś wesołe i ufne. Przez dwie Ułani z GRH z Majdanu Obleszcze

Od lewej: Jan Frania, Janusz Małek Od lewej: Maciej Kapica, Stanisław Mazur, Piotr Rogoża 

Zmiany, zmiany, zmiany - tak należy powiedzieć po wizycie w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” oraz „Słoneczny dom”. W oczach społeczeństwa 
nierzadko pokutuje obraz tzw. „bidula” rodem z PRL-u, gdzie straszą odrapane ściany 
i smutne miny podopiecznych. Należy odczarować ten obraz, bo w Powiecie Janowskim 
jest zgoła inaczej.

W styczniu 2021 r. wieloletnia dotychczasowa i zasłużona Pani Dyrektor 
Lucyna Czarna odeszła na emeryturę i od tamtej pory obu placówkom szefuje 
Dyrektor Anna Pecka, kobieta zarażająca pozytywną energią i mająca mnóstwo pomysłów, 
które z powodzeniem realizuje. 

Placówki mają łącznie 28 miejsc statutowych i na dzień 16 listopada b.r. opiekują się 
trójką dzieci ponad stan, a to za słuszną sprawą polityki nierozłączania rodzeństw, 
której hołduje Pani Dyrektor. W tej chwili nie przebywają tam dzieci z terenu 
naszego powiatu, co należy uznać za dobrą informację. Wychowankowie są szeroko 
diagnozowani, w tym również w kierunku FAS i obejmowani różnego rodzaju pomocą 
specjalistyczną, której akurat potrzebują. Uczęszczają do szkół, na zajęcia dodatkowe, 
korepetycje, a o ich rozwój i bezpieczeństwo dba dobrana kadra pracowników, 

Dzieje się w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
która wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Również wnętrza placówek urządzone są bardzo 
funkcjonalnie i „swojsko” i doprawdy niczym nie różnią się od pokoi, kuchni czy łazienki, 
które mamy w domach.

Pani Dyrektor własnym sumptem pozyskuje sponsorów i darczyńców - w tym 
spoza granic kraju, wspierających placówkę i jej podopiecznych. Czasem są to wpłaty 
finansowe na pokrycie bieżących potrzeb, innym razem darowizny rzeczowe. Podobnie rzecz 
się miała w tym roku, kiedy to Castorama ufundowała m.in. odświeżenie świetlicy, polegające 
na odmalowaniu ścian i wyposażeniu jej w nowe meble wypoczynkowe oraz rewitalizację 
pomieszczeń mieszkalnych (foto odnowionej świetlicy pod artykułem). Powstaje też inne 
lokum na terenie „Promyka”, gdzie dzieci w komfortowych warunkach mogą wypoczywać 
lub przyjmować wizyty członków swoich rodzin.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że pod patronatem Pani Anny Pecki działa 
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, znajdujący się na ul. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą 
tam otrzymać specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby również 
materialną czy zdrowotną.        Kamila Strykowska-Momot

Od lewej: Piotr Mak, Czesław Krzysztoń, Krzysztof Kołtyś,
Bolesław Gzik, Józef Wieleba, Jerzy Bielecki, Michał Moskal, Artur Pizoń, Marta Startek-Fac, Sławomir Dworak, Michał Komacki, Jan Czaja
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Kapitan Michał Tyra został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”. Odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, wręczono oficerowi janowskiej Komendy Powiatowej PSP w połowie 
listopada w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Podczas lubelskich uroczystości awans na stopień kapitana otrzymał również 
PiotrDycha. Obydwaj panowie ukończyli Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Z janowskiej Komendy Powiatowej PSP na stopień starszego ogniomistrza 
awansował podoficer Michał Orzeł.

Kapitan Michał Tyra jest naczelnikiem wydziału operacyjnego.

Kpt. Michał Tyra, kpt. Piotr Dycha, st. ogn. Michał Orzeł

Nie w 2024 roku, a w następnym... O rok przyspieszono budowę strażnicy Komendy 
Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Pierwotnie inwestycja miała się rozpocząć za dwa lata, 
teraz - rozpocznie się wiosną następnego roku. I dobrze, ponieważ z każdym rokiem wzrasta 
ryzyko przekroczenia założonych wydatków.

Prace rozpoczną się od przetargu, a po jego rozstrzygnięciu - od palowania 
fundamentów za kwotę miliona zł. Fundamenty muszą być solidne i głębokie. - Chodzi o to, 
by duże dociążenia przenieść na głębsze wytrzymalsze warstwy gruntu - mówią fachowcy.

W roku 2024 - zgodnie z harmonogramem, na kolejne etapy budowy wpłynie 
z rządowych pieniędzy ponad 3,2 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2025 - 
to wtedy zostanie wykonana i opłacona reszta zadań z przyznanej puli 28,5 mln zł.

Największa kwotowo inwestycja na terenie powiatu janowskiego jest finansowana 
z budżetu państwa. Za przebieg zadania odpowiada Komenda Powiatowa PSP 
w Janowie Lubelskim, która przez lata wyrobiła sobie markę nie tylko na szczeblu lokalnym, 
ale i regionalnym. - Przeżyło się już tyle różnego rodzaju inwestycji, a to kolejne wyzwanie, 
jedno z wielu. Damy radę - mówi ze spokojem Komendant Pazdrak.

Budowa nowej strażnicy KP PSP z rocznym wyprzedzeniem

W tym roku przypada 30-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej i 27-lecie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki któremu strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej pracują ramię w ramię ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podobnie jest w powiecie janowskim, gdzie - wśród 65 jednostek OSP, zrzeszających 
około 2,5 tys. strażaków, 15 jednostek funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, wzmacnianego nowoczesnym sprzętem pożarniczym i prosto 
spod igły samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Warto dodać, że pierwszymi jednostkami, 
włączonymi do KSRG w 1995 roku, były OSP Godziszów Drugi i OSP Batorz. W 1997 roku 
doszły kolejne - OSP Potok Wielki, Modliborzyce, Krzemień Pierwszy, Dzwola, Chrzanów 
i Andrzejów. W 1998 roku do Systemu dołączyła jednostka OSP Wierzchowiska Pierwsze, 
a w 2005 roku - OSP Wólka Ratajska. W 2012 roku do KSRG została włączona OSP Biała, 
w 2015 - OSP Potok Stany, a w 2019 - OSP Aleksandrówka, Malinie i Stojeszyn.

Potencjał ratowniczy w jednostkach, zrzeszonych w KSRG - zdaniem Komendanta 
Pazdraka, jest na wysokim poziomie (najstarszy samochód jest w OSP Stojeszyn, ale są widoki 
na nowy). Jednostki OSP - czy z Systemu czy spoza, stale są doposażane. Tylko w ciągu 
ostatnich siedmiu lat - dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości prawie 5,2 mln zł, 
zakupiono 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych (10 średnich i 2 lekkich). Oczywiście, 
bez środków finansowych z budżetu gmin, zakup tylu wozów strażackich byłby niemożliwy...

Jednostki OSP - czy z KSRG, 
czy spoza, stale są doposażane

Tradycje rodzinne, powołanie, a może dodatek emerytalny... Wzrasta 
ilość strażaków ochotników w jednostkach OSP w powiecie janowskim. Garną 
się do straży, o czym świadczy ilość kursów, organizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej.

- W tym roku, podczas dwóch kursów przeszkoliliśmy ponad stu 
strażaków ratowników i mamy kolejnych chętnych - informuje Grzegorz Pazdrak - 
Komendant Powiatowy PSP.

Kursy, trwające 136 godzin, przygotowują strażaków do działań ratowniczo-
gaśniczych. Teorii towarzyszą umiejętności, m.in. z zakresu ratownictwa wysokościowego, 
obsługi sprzętu pożarniczego, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielania 
pomocy medycznej oraz prowadzenia działań gaśniczych. Kursy kończą się egzaminem 
teoretycznym i praktycznym.

Na szkolenia mogą być kierowane osoby w wieku 18-65 lat. Wymagane są 
aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do tego typu zawodu, 
oraz skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez organ gminy. 
Po przejściu testu w komorze dymowej i pozytywnym zdaniu egzaminów, nic nie stoi 
na przeszkodzie, by „nowy narybek” - mając aktualne ubezpieczenie i badania lekarskie, 
trafiłw „szranki” OSP.

Wzrasta ilość strażaków 
ochotników w jednostkach OSP

Po 200 zł miesięcznie, a 2 400 zł rocznie... Tyle stałego 
dodatku emerytalnego otrzyma w tym roku każdy z 566 strażaków 
OSP w powiecie janowskim. W skali roku to ponad 1,3 mln zł.

Oczywiście, dodatki emerytalne - indeksowane jak 
emerytury, będą rosły z każdym podwyższeniem najniższego 
wynagrodzenia (dodatek stanowi 1/14 tegoż wynagrodzenia).

- W następnym roku, po rewaloryzacji będzie to 
około 230 zł na rękę - informuje Grzegorz Pazdrak - Komendant 
Powiatowy PSP.

Dużo, niedużo... - Ja jestem zadowolony. Przy mojej 
rolniczej emeryturze w wysokości 1 200 zł, 200 zł dodatku 
przeznaczę co miesiąc na lekarstwa - mówi anonimowo jeden 
ze strażaków z gminy Batorz.

Wypłatę strażackich świadczeń umożliwia ubiegłoroczna 
ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Dodatki są wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA mężczyznom po 65 roku życia i kobietom w wieku 60+. 
Jedni i drudzy muszą udokumentować, że przez lata brali czynny 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (25 lat w przypadku 
mężczyzn, 20 lat w przypadku kobiet).

Ponad 1,3 mln zł dodatku emerytalnego dla strażaków OSP z powiatu janowskiego

- odznaczenia i awanse w KP PSP
Kapitan Piotr Dycha jest zastępcą dowódcy zmiany na pododdziale bojowym, 

a starszy ogniomistrz Michał Orzeł to kierowca ratownik, „złota rączka” od konserwacji 
i naprawy sprzętu pożarniczego.

Dodajmy, że w Państwowej Straży Pożarnej jest 19 stopni służbowych, 
podzielonych na 4 korpusy (korpus szeregowych - strażak, starszy strażak; 
korpus podoficerów - sekcyjny, straszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, 
starszy ogniomistrz; korpus aspirantów - młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, 
aspirant sztabowy; korpus oficerów - młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy 
brygadier, brygadier, starszy brygadier, nadbrygadier, generał brygadier - najwyższy stopień).

Wojewoda Lubelski brązową odznaką dekoruje kapitana Michała Tyrę Awans na stopień kapitana otrzymuje Piotr Dycha

Wizualizacja obiektu

Alina Boś; foto: archiwum KP PSP
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SzkółTechnicznych i Radosław Szymański z Zespołu Szkół.
W trakcie uroczystości pożegnano odchodzącą na emeryturą 

Janinę Wiechnik - nauczyciela języka polskiego oraz Martę Konwę - 
pracownika administracji (obie panie z ZST).

Podczas spotkania 19 uczniów z trzech szkół średnich 
otrzymało akty stypendialne.

O oprawę artystyczno-organizacyjną uroczystości zadbała 
społeczność Zespołu Szkół Technicznych.

Akty stypendialne, nagrody, kwiaty, życzenia i gratulacje - w połowie października 
w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości, dedykowane kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej pięciu 
placówek oświatowych, zgromadziły w Janowskim Ośrodku Kultury około 200 osób: uczniów, 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przedstawicieli organu prowadzącego.

W tym roku nagrodę Starosty otrzymało 5 nauczycieli: Maria Krzosek z Liceum 
Ogólnokształcącego, Monika Wielgus z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, 
Anna Zgórka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Elżbieta Dębiec z Zespołu 

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziewiętnaścioro najbardziej utalentowanych uczniów z janowskich szkół średnich 
otrzymało stypendium Starosty Janowskiego. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku 
szkolnym. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium wytypowały szkoły. Złożoną 
dokumentację rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Stypendialna w składzie: 
Kinga Czajka - uczennica Zespołu Szkół, Elżbieta Dębiec - nauczyciel Zespołu Szkół 
Technicznych, Grzegorz Pyrzyna - przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 
- Przewodniczący Komisji Stypendialnej, Józef Wieleba - Członek Zarządu Powiatu 
oraz Joanna Rudnicka - p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty janowskiego 
Starostwa. Ostateczną listę stypendystów zatwierdził Starosta.

Sześciomiesięczne stypendium w wysokości 1800 zł (po 300 zł miesięcznie) 
od września br. do lutego 2023 r. otrzyma 11 dziewcząt i 8 chłopców. W skali półrocza będzie to 
kwota prawie 35 tys. zł, a w skali 20 lat funkcjonowania programu stypendialnego - 640 tys. zł. 
W tym czasie z programu stypendialnego skorzystało 420 uczniów.

I tak, w „starym” ogólniaku, stypendium naukowe otrzymały cztery 

Naukowe, sportowe, artystyczne... Stypendia Starosty przyznane
uczennice: Katarzyna Mak, Aleksandra Dominika Olszyńska, Katarzyna Jarosz 
oraz Karolina Winiarczyk. W Zespole Szkół, za wyniki w nauce doceniono dwie uczennice 
z Technikum Hotelarskiego - Izabelę Mariolę Bartnik oraz Patrycję Trzcińską. 
Stypendium naukowe otrzymała też Paulina Nitkiewicz z LO o profilu mundurowo-
policyjnym, Wioleta Świercz z Technikum Geodezyjnego oraz Adam Wojciechowski 
z Technikum Logistycznego. W Zespole Szkół Technicznych, stypendium naukowe odebrała 
Karolina Ciosmak z Technikum Ekonomicznego i Karol Nalepa z Branżowej Szkoły I stopnia 
w zawodzie elektryk. Wysoka średnia ocen charakteryzuje też trzech chłopców z Technikum 
Informatycznego. Mowa o Adamie Kamińskim, Mateuszu Małku oraz Bartoszu Tutce.

Stypendium artystyczne otrzymało czworo uczniów: w Liceum Ogólnokształcącym 
- Antoni Kubalski i Michał Mróz, a w Zespole Szkół Technicznych - dwie uczennice 
z Technikum Fryzjerskiego: Karolina Czajka i Julia Anna Igras. Jedyne stypendium 
w dziedzinie sportu otrzymał zapaśnik z Zespołu Szkół „U Witosa” Kacper Łukasik.

Stypendystom gratulujemy.

Od lewej:
Joanna Rudnicka - p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty janowskiego Starostwa, Radosław 
Szymański, Anna Zgórka, Monika Wielgus, Maria Krzosek, Elżbieta Dębiec

Od lewej: Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu, Dyrektorzy - Iwona Miśkiewicz-
Rachwał (ORW), Iwona Pająk (ZST), Teresa Biernat (ZS), Wiesława Dyjach (LO), 
Jarosław Lenart (PPP), Michał Komacki - Wicestarosta Janowski

Komisja stypendialna (od lewej): Kinga Czajka, Elżbieta Dębiec, Grzegorz Pyrzyna, 
Józef Wieleba, Joanna Rudnicka; foto: Anna Sosnówka

Od lewej: Wiesława Dyjach - Dyrektor LO, Katarzyna Mak, Katarzyna Jarosz, 
Karolina Winiarczyk, Aleksandra Olszyńska, Antoni Kubalski, Michał Mróz

Od lewej: Teresa Biernat - Dyrektor ZS, Adam Wojciechowski, Patrycja Trzcińska, 
Izabela Bartnik, Wioleta Świercz, Paulina Nitkiewicz, Kacper Łukasik

Od lewej: Iwona Pająk - Dyrektor ZST, Karolina Czajka, Julia Igras, Karol Nalepa, 
Adam Kamiński, Bartosz Tutka, Karolina Ciosmak, Mateusz Małek

Janina Wiechnik

Alina Boś; foto: Sławomir Kaproń
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Nie łączą ich więzy krwi, a się lubią, szanują i wspierają... Nie czują się samotni... 
Są ufni... Cieszą się sobą, również w świąteczny czas... Podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy spotkali się 14 grudnia na wspólnej Wigilii. Ogółem, wraz z rodzicami, 
opiekunami, pracownikami i przedstawicielami władz i duchowieństwa połamało się 
opłatkiem około 80 osób. - To jest nasza pierwsza Wigilia po pandemii... Tradycyjna, polska, 
z białym opłatkiem i kolędami - mówi Joanna Jaworska-Gumienik - Dyrektor placówki.

Wigilia jest ostatnim tegorocznym elementem realizowanego przez ŚDS projektu 

Tradycyjna polska Wigilia z białym opłatkiem i kolędami w ŚDS
pod nazwą „Otwarty Świat” (projekt zakończy się w czerwcu następnego roku)... A jak Wigilia, 
to i jasełka pod oczywistym tytułem „Bóg się rodzi”..., i życzenia, by „żółci, czarni, biali, 
jednym duchem, jednym sercem Boga wyznawali”...

Podczas przedstawienia swoje talenty aktorskie - a mają ich sporo, pod okiem 
Anny Kaproń pokazało kilkunastu podopiecznych placówki. Starali się bardzo... Byli sobą, 
byli autentyczni, prawdziwi... Niczego nie udawali, zakładając, że świat też nie udaje...

Tekst; foto: Alina Boś

Od lewej: Katarzyna Zyśko, Wiktor Piech, Anna Siembida, Agnieszka Szkutnik

Paweł Łacko, Anna Czerwonka, Marta Gierłach, Jadwiga Gumienik, Wojciech Flis

Od lewej: Katarzyna Hawryło, Jadwiga Gumienik, Marian KwiecieńOd lewej: Jadwiga Gumienik, Joanna Jaworska-Gumienik

Aleksandra Łacko, Kazimierz Garbacz, Grzegorz Kot, Anna Kaproń, Konrad Sydor

Od lewej: Agata Dycha, Kacper Sochacki

Od lewej: Od lewej:

W bieżącym roku mieszkańcy województwa lubelskiego zasłużeni w służbie 
państwu i społeczeństwu zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 
Podczas uroczystej ceremonii w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wręczył Złoty Krzyż Zasługi mieszkańcowi 
naszego powiatu - Panu Andrzejowi Łukasikowi, prezesowi Klubu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  KRON.

Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które oddały 
zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Do takich właśnie 
osób zaliczasię Pan Andrzej.

Jest to człowiek pełen pasji do bycia z ludźmi i niesienia im szeroko pojętej pomocy 
oraz pasji do jazdy na rowerze i tenisa stołowego. Jak sam mówi, spełnia się we wszystkich 
tych kategoriach w maksymalnym wymiarze, „ale zawsze można zrobić więcej” i do tego dąży. 
Warto tu nadmienić, że jako kolarz Pan Łukasik chętnie uczestniczy w krajowych 
i zagranicznych pielgrzymkach rowerowych - ma ich na swoim koncie już 7; odwiedził 
8 europejskich krajów, a na rowerze ogółem przejechał ponad 11 tys. km. 

Oprócz tego, że Pan Andrzej jest wielkim społecznikiem, to pracuje zawodowo 
i od 2006 r. działa jako miejski radny. Na dodatek jest bardzo utytułowanym człowiekiem. 
Jego najważniejsze osiągnięcia to:
- 2016 r. - wyróżnienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim statuetką 
na jubileuszowej „X Gali Wolontariatu w Janowie Lubelskim” za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych,
- 2015 r. - wyróżnienie w plebiscycie “Piątka na piątkę”, organizowanym przez TVP3 Lublin, 
nagrodą w kategorii Osobowość roku 2014,
- jeden z pięciu laureatów plebiscytu na najlepszego sportowca niepełnosprawnego 
Lubelszczyzny organizowanego przez TVP Lublin w 2014 r.,
- 2012 r. - okrzyknięty Człowiekiem Roku Janowa Lubelskiego „ANTEK ROKU”. Otrzymał 
statuetkę za działalność charytatywną oraz zaangażowanie społeczne, jego zasługi zostały 
podkreślone za wkład w promocję miasta oraz działalność na rzecz środowiska 

Złoty Krzyż Zasługi dla Andrzeja Łukasika
lokalnegoi osób niepełnosprawnych,
- 2012 r. - wyróżnienie w konkursie 
„Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie” 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
„Krok za Krokiem” w Zamościu 
w kategorii „zatrudnienie”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Białej, 
gmina Janów Lubelski w 2010 r. wyróżniła 
Pana Andrzeja „Orderem brązowym” 
za zasługi na rzecz pożarnictwa,
- 2018 r. - w Ogólnopolskim konkursie 
„Człowiek bez barier”  otrzymał  
Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie 
przez kapitułę. Honorowym patronatem 
konkurs objęła Małżonka Prezydenta RP 
Pani Agata Kornhauser-Duda.

Odkąd Pan Andrzej prezesuje 
Stowarzyszeniu Klub Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Janowie 
Lubelskim, stowarzyszenie zaczęło 
odnosić sukcesy, które są doceniane 
zarówno na szczeblu wojewódzkim 
jak i ogólnokrajowym: w 2015 r. 
otrzymało statuetkę w kategorii „Silna 
organizacja-instytucja” przyznawaną 
przezRedakcję„Zdarzeń” TVP3 Lublin.

Życzymy Panu Andrzejowi dalszych sukcesów i niesłabnącej energii do spełniania 
swych pasji.

Kamila Strykowska-Momot; foto: nadesłano
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Serce rośnie i dusza się raduje, że jest tylu ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny 
los dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szóstego grudnia Mikołaje 
tłumnie stawili się w janowskim „Promyku” i „Słonecznym domu” i hojnie obdarowali 
wszystkie31 dzieci.

Ach, czegóż tam nie było: słodycze, odzież, kosmetyki, zabawki, artykuły szkolne, 
a nawet... drobny sprzęt AGD i grill zewnętrzny. Wszystko to odbyło się w bardzo tradycyjny 
sposób; dzieci najpierw napisały listy do Świętego Mikołaja, a ten spełnił ich marzenia 
po wielokroć. Ile tam było radości i wzruszenia! Dzieci podziękowały Świętemu w formie 
szczerych uśmiechów i własnoręcznie robionych kartek. 

Wśród darczyńców znaleźli się: Fundacja Castorama, Fortaco Janów Lubelski, 
CATERPILLAR POLAND Janów Lubelski, Mariusz Ludian, Greinplast Plus Janów Lubelski, 
Firma Sii Polska, Bochen Iwona Gajur, Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej 
w Janowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa w Batorzu, KGW w Chrzanowie, 
Bartłomiej Machulak, Moto Mikołaje. Wszystkim należą się podziękowania i ogromny szacunek.

Przywołując słowa piosenki: „Wszystkie dzieci nasze są”... Tak niewiele trzeba, 
by podarować im odrobinę szczęścia. Bezcenne doświadczenie.    Kamila Strykowska-Momot

Mikołajki w „Promyku” 
i „Słonecznym domu”

W ramach programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki”, skierowanego 
do podmiotów, mających pod opieką osoby starsze, Fundacja Biedronki sfinansowała 
świąteczne paczki dla 170 mieszkańców „Barki” - Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Janowie Lubelskim.

Misją Fundacji Biedronki jest niesienie pomocy osobom starszym i przyczynianie 
się do poprawy jakości ich życia oraz chęć, aby osoby starsze, które często borykają się 
nie tylko z trudnościami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć 
o problemach. Dlatego, z okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja Biedronki przekazała 
w formie darowizny produkty do przygotowania świątecznych paczek, m.in. śliwki 
w czekoladzie, pierniki i kosmetyki na kwotę prawie 6 tys. zł.

Szóstego grudnia 2022 r. Święty Mikołaj przekazał paczki mieszkańcom „Barki”.
W imieniu mieszkańców i pracowników serdecznie dziękuję Fundacji 

Biedronki za bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz wielkie serce otwarte na potrzeby 
drugiego człowieka.  Tekst; foto: Mariola Surtel, DPS „Barka”

„Radosne Święta z Fundacją Biedronki” 
w janowskiej „Barce”

Ho, ho, ho! Mikołaj wszystko wie... Święty Mikołaj odwiedził małych pacjentów, 
hospitalizowanych w szpitalu w Janowie Lubelskim. Wszystko po to, by w Mikołajki sprawić 
nie tylko prezent, ale i radość dzieciom i opiekunom. O prezentach dla dzieci - organizując 
zrzutę, pomyśleli pracownicy szpitala. W paczkach, były słodycze, owoce i zabawki, a na buzi 
- bezbrzeżne zdziwienie, a potem... radość - szczera i wielka. Nikt nie został pominięty 
z 18 najmłodszych pacjentów - każdedziecko otrzymało małą pigułkę szczęścia…

Na zdjęciu: Mikołaj, Renata Ciupak i Wojciech Miazga - Dyrektor i Wicedyrektor 
szpitala podczas obdarowywania prezentami najmłodszych pacjentów.

Alina Boś; foto: archiwum szpitala

Święty Mikołaj odwiedził 18 pacjentów 
w janowskim szpitalu

Niebawem wieczerza wigilijna w Domu Pomocy Społecznej „Barka” 
w Janowie Lubelskim... Będą kolędy, życzenia, biały opłatek i stół wigilijny, a na nim... 
pierogi z kapustą i grzybami, ryby i śledzie, ofiarowane mieszkańcom „Barki” od „Fortaco” 
w Janowie Lubelskim. Wartość wigilijnych produktów „dobrych serc” to kwota rzędu 
3,5 tys. zł, ale też jest inna wartość, której nie da się kupić - życzliwość i solidarność z drugim 
człowiekiem... Z człowiekiem starszym, samotnym, schorowanym, doświadczonym przez los, 
który kiedyś miał dom, który ma swoją przeszłość... I przyszłość... - w janowskim Domu. 
W domu, w którym jest sporo podopiecznych, a wśród nich... - Zosia, która zamieszkuje nasz 
Dom od 50 lat. Jest Grażyna i Nikodem - mama z synem, którzy po tragicznych przejściach 
znaleźli u nas swoje miejsce na ziemi - informuje Mariola Surtel - Dyrektor „Barki”. ...I wielu 
innych mieszkańców DPS-u, którzy dziękują „Fortaco” za wigilijne dary, tak po prostu, 
od serca... Do podziękowań dołącza się Dyrektor Mariola Surtel.                               Alina Boś

DPS „Barka”. Wigilijny stół 
z wigilijną rybą z „Fortaco”

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim 
funkcjonuje od 1950 roku. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Janowskiego, 
ma charakter ponadlokalny, posiada 180 miejsc i jest przeznaczony dla osób przewlekle 
somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku (budynki nr I, II, III, IV), osób przewlekle 
psychicznie chorych (budynki nr V, VI), osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
(budynek nr VII) kobiet i mężczyzn. Dom jest usytuowany w siedmiu jednopiętrowych 
budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów. Mieszkańcy Domu umieszczani są 
w poszczególnych budynkach w zależności od posiadanej dysfunkcji. Dom świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie 
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Dom dysponuje 94 pokojami, w tym 35 jednoosobowych, 32 dwuosobowe, 
27 trzyosobowych. Budynki pozbawione są barier architektonicznych (podjazdy, windy) 
i otoczone alejkami spacerowymi. Dom posiada trzy place - z kapliczką z figurą Matki Bożej, 
z posągiem Jana Pawła II i z fontanną. Na terenie Domu znajdują się kaplica, świetlica, 
gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej. 
W każdym budynku mieszkalnym znajduje się gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia podręczna 
i pokoje dziennego pobytu. Dom posiada własną kuchnię, pralnię i kotłownię gazową. 
W zależności od potrzeb, mieszkańcy mogą uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej 
oraz korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.

Najważniejsze atuty Domu to: - bardzo dogodna lokalizacja - nowe centrum miasta, 
łatwy dojazd, blisko do szpitala i innych instytucji; - teren ogrodzony i całodobowo 
dozorowany przez portiera; - ciepła i rodzinna atmosfera; - kompleksowa i profesjonalna 
opieka pielęgniarska; - opieka medyczna lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry;
- zaspakajanie potrzeb religijnych - codziennie msza św. w kaplicy Domu; - zabiegi 
rehabilitacyjne z zakresu: kinezyterapii (rehabilitacja ruchowa - przyłóżkowa i na sali ćwiczeń) 
i fizykoterapii (laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, prądy TENS), 
zgodnie z zaleceniami lekarza na terenie Domu; - wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, 
np. atlas, bieżnia, UGUL; - smaczna i zdrowa kuchnia domowa - posiłki dietetyczne 
wg zaleceń lekarza; - pokoje wyposażone w instalacje alarmowe - przyzywową 
i przeciwpożarową oraz telewizja kablowa; - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - 

Twój dom. Tutaj każdy ma serce dla każdego... - oferta DPS „Barki”

podjazdy, windy, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki: transportowo - kąpielowe i wannowe, 
samochody osobowe; - aktywne formy rehabilitacji i rekreacji - organizowanie imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych i wycieczek oraz integracja z lokalnym środowiskiem.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu - jeden z najniższych 
w województwie lubelskim. Dom został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru 
Domów Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod pozycją nr 36. 
Skierowanie do Domu i odpłatność za pobyt - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
Szczegółowych informacji o możliwości zamieszkania w Domu udzielają 
pracownicy socjalni. Kontakt: 23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 12, tel./fax 15 8720824; 

, http://dpsjanow.pl/ dpsjanow@wp.pl

Mikołajki w DPS Mikołaj odwiedził małych pacjentów
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Janowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 164 tysięcy zł 
na zadanie: „Janowski Ośrodek Kultury w przestrzeni cyfrowej”. Pieniądze pochodzą 
z programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”, zorganizowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji 
kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych 
oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania 
działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach.

Wnioskodawca planuje - dzięki szkoleniom pracowników oraz zakupionym 
narzędziom cyfrowym, poszerzyć ofertę edukacyjną oraz umożliwić dotarcie z wydarzeniami 
kulturalnymi do szerszej grupy odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu, stworzymy innowacyjną na terenie powiatu pracownię 
plastyczno-informatyczną ze stanowiskiem do druku 3D oraz skanowania 3D. Zakupimy 
firewall sprzętowy z VPN, umożliwiający zdalny dostęp pracowników do zasobów 
cyfrowych. Całość modernizacji sieci komputerowej uzupełnia serwer plików do archiwizacji 
materiałów cyfrowych, nagrań, zdjęć, skanów 3D - powstanie w ten sposób cyfrowe archiwum 
społeczności JanowaLubelskiego.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 
ProgramuOperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

W trosce o Państwa zdrowie - w celu wczesnego wykrycia zmian nowotworowych, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. w Janowie Lubelskim zaprasza 
na bezpłatne badania profilaktyczne.

1. „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, wznowiony przez NFZ 
jako kontynuacja programów Ministerstwa Zdrowia, realizowany w przychodni 
od 1 grudnia 2022 r. W ramach programu wykonywane są badania kolonoskopowe 
z konsultacją lekarza specjalisty. Badanie ma na celu wykrycie, zbadanie i usunięcie 
wczesnych zmian, które mogą być przyczyną zmian nowotworowych. Do profilaktycznej 
kolonoskopii kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych, sugerujących nowotwór 
jelita grubego, oraz osoby, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 
10 lat oraz spełniają kryterium wiekowe: 50-65 lat i 40-49 lat - jeśli ich krewny pierwszego 
stopnia miał rozpoznany nowotwór jelita grubego. Badania są bezpłatne i nie wymagają 
skierowania. Kontakt pod numerem telefonu 603 726 655.

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) kierowany jest do osób 
w wieku od 35 do 65 roku życia, które są zadeklarowane do lekarza rodzinnego w „Zdrowiu”, 
są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia 
gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja 
glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek), u których nie została 
dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały 
ze świadczeń, udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia także 
u innych świadczeniodawców. Program pozwala określić ryzyko wystąpienia zawału serca 
i udaru mózgu w okresie najbliższych 10 lat.

3. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”. Adresatami 
programu są osoby w wieku 50-64 lat, 65 plus, które są aktywne zawodowo, i osoby w wieku 
15-49 lat, u których lekarz stwierdził niepokojące zmiany skórne. Celem programu 
jest wczesne wykrywanie raka skóry, w tym czerniaka.

4. Profilaktyka POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc). Program 
dedykowany jest osobom powyżej 18 roku życia, palącym papierosy lub inne wyroby 
tytoniowe, zwłaszcza osobom w średnim wieku (40-65 lat), które nie miały w ramach 
programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 
36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u nich przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Celem programu jest wczesne wykrywanie 
POChP i innych chorób odtytoniowych oraz poprawa dostępności do specjalistycznego 
leczenia chorób płuc i uzależnienia od tytoniu.

5. Profilaktyka raka szyjki macicy. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 
od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego 
przesiewowego badania cytologicznego. Celem programu jest wczesne wykrycie zmian 
przednowotworowych i nowotworowych.

6. Pakiet nieodpłatnych badań - „Profilaktyka 40 PLUS” to program badań 
profilaktycznych dla Polaków od 40 roku życia. Program będzie realizowany do końca 2023 r. 
„Profilaktyka 40 PLUS” to jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków 
po pandemii. Program przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Z pakietu bezpłatnych badań 
diagnostycznych może skorzystać każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat.

Więcej informacji na temat programów można uzyskać osobiście w rejestracji 
przychodni lub pod numerem telefonu 15 872 30 99.

Szanowni Państwo. Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzymy 
Wam prawdziwie rodzinnych chwil, wypełnionych miłością, spokojem i radością z bycia 
razem. Życzymy zdrowia, pogody ducha, odpoczynku i Nowego Roku, spełniającego 
marzenia, pełnego optymizmu, wiary i pomyślności.

Zarząd i pracownicy NZOZ „Zdrowie” w Janowie Lubelskim

Zmiany nowotworowe... Bezpłatne badania 
profilaktyczne w NZOZ „Zdrowie”

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2023 r. będzie kontynuowana 
nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonych punktach.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, 
nie zatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 

o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, 

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, 
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkt pomocy prawnej, prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, 
znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59 
(pokój nr 11, parter) oraz w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, 
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 (świetlica na parterze).

Dyżur w Starostwie Powiatowym w 2023 roku pełniony będzie w następujące dni:
- poniedziałek w godz. 9.00-13.00 - wtorek w godz. 13.00-17.00
- czwartek w godz. 9.00-13.00 - piątek w godz. 9.00-13.00
Dyżur w budynku ZDP / PCPR przy ul Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 

pełnionybędzie w każdą środę w godz. 11.00-15.00.
Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych, 

zlokalizowanym w urzędach gmin:
- Urząd Gminy Batorz (pok. nr 1) - co drugi poniedziałek w godz. 9.00-13.00

        (zamiennie z gminą Chrzanów),
- Urząd Gminy Chrzanów (pok. nr 2) - co drugi poniedziałek w godz. 9.00-13.00

              (zamiennie z Gminą Batorz),
- Urząd Gminy Godziszów (pok. nr 14) - wtorek w godz.  9.00-13.00,
- Urząd Gminy Dzwola (pok. nr 6) - środa w godz. 9.00-13.00,
- Urząd Miejski w Modliborzycach (pok. nr 3) - czwartek w godz. 9.00-13.00,
- Urząd Gminy Potok Wielki (pok. nr 13) - piątek w godz. 9.00-13.00.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, 

po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie 
w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300. Powyżej podany numer telefonu 
dotyczy zgłoszeń we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie 
Powiatu Janowskiego. Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe 
może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, 
bez względu na miejsce zamieszkania.

Nieodpłatna pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie
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W 2021 roku - 400 rocznica Bitwy pod Chocimiem, w 2022 roku - 1050 rocznica 
Bitwy pod Cedynią, a w 2023 roku - 340 rocznica Bitwy pod Wiedniem...

Od dwóch lat, w sierpniu, janowskie Starostwo Powiatowe organizuje Festiwal 
Oręża Polskiego - jedną z największych rekonstrukcji historycznych w województwie 
lubelskim. Każda edycja ma inny motyw przewodni, inną scenerię i inne obozowiska 
historyczne, obrazujące obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów Polski... Walki 
wojów, pojedynki rycerskie, pokazy łucznicze, turnieje konne oraz prezentacja broni 
dawnej i współczesnej, umundurowania i wyposażenia rycerzy, wojów i żołnierzy przyciągają 
miłośników historii i tych, którzy choć na chwilę chcą doświadczyć tego, co przodkowie...

Trzeba przyznać, że z roku na rok impreza nabiera rozpędu... Ciekawy program 
kosztuje. Pieniądze - i to duże, o które zabiega Artur Pizoń - Starosta Janowski, pochodzą 
od sponsorów lokalnych i krajowych. Zwieńczeniem Festiwalu są koncerty. W tym roku 
gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni, a dwa lata temu - zespół „Brathanki”.

Jak będzie wyglądał program Festiwalu Oręża 2023... Na dzień dzisiejszy 
trudno mówić o szczegółach, ale znany jest motyw przewodni sierpniowej imprezy - 
Odsiecz Wiedeńska, która rozsławiła imię Jana III Sobieskiego poza granicami Europy, 
po wieki rozsławiła...

Jak wyglądał Festiwal Oręża w tym roku... Po raz pierwszy, imprezę połączono 
z Piknikiem Wojskowym „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Było na co popatrzeć. 
Czołg „Leopard”, przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Poprad”, wyrzutnia rakietowa R-40 
„Langusta”, kołowy transporter opancerzony „Rosomak”, moździerz samobieżny „Rak”, 
a do tego koncert orkiestry wojskowej i żołnierska grochówka... W przeglądzie Oręża 
Polskiego od czasów Mieszka Pierwszego po czasy współczesne wzięło udział 
około150 rekonstruktorów z kilkunastu grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski.

Podczas tegorocznego Festiwalu, o Bitwie pod Cedynią opowiadał po swojemu, 
wcielając się w rolę Mieszka I, Starosta Artur Pizoń...

Cedynia to ważna warownia graniczna
Czołem waszmościom! Dziwny ten rok 972. Wszystkie znaki na niebie i ziemi 

zwiastują jakoweś nadzwyczajne zdarzenia. Ludzie mówią, iż z wiosny szarańcza wyroiła się 
w niesłychanej ilości, roje burzą się po pasiekach, bydło ryczy w zagrodach, a wyciu wilków 
wtóruje nocami rżenie koni. Porządek przyrodzenia zdaje się być odwróconem. Docierają 
do mnie wieści o coraz to liczniejszych polowaniach Hodona na grubego zwierza, jakoby 
jakoweś zapasy na wojnę czynił. Napięcie na pograniczu rośnie, czas jest trudny i niespokojny.

Państwo polskie jest coraz większe. Ziemie nasze obfitują w mięso, miody, pola 
rolne i ryby, jednakże nie możem spać spokojnie. Niemiec czyha tylko, by wedrzeć się 
na polskie ziemie..., by łupić, grabić i mordować. Oni wszędy się wcisną, do cudzych krajów 
lezą. Czekają okazyji, ale Pan Bóg szersze ma rękawy niż biskup krakowski i nie lubi, 
żeby mu w nie zaglądano, co tam dla ludzisków nagotował. I uczyni co zechce, a że lud 
tam miększy niż u nas, to Bóg da, że zwyciężym.

Mości Waszmościowie. Nasz gród obronny Cedynia to ważna warownia graniczna, 
łącząca Pomorze z ziemiami nadłabskimi i środkową Europą. Nieopodal, znajduje się bród 
na Odrze, przez który przebiega ważny szlak handlowy. Przez rzekę przeprawić się można 
pieszo, konno i wozem. Znam ja dobrze ten teren i znam ruchy wojsk nieprzyjaciela, który się 
do wojny szykuje... Chcą się nabrać polskiego dobra, ale wziąć a zachować - inna rzecz.

Mości Panowie. Rycerzom tak na wojnie, jako innym przy dzbanie albo jako rybom 
we wodzie. Rycerz i żołnierz na to się rodzi, by - nie dziś, to jutro gardło dać. Waszmość 
panowie wiecie, że smoła tak nie przylega do szaty, jak niesława do imienia, i że prawdziwy 
żołnierz do ostatniej chwili nie wątpi nigdy nie tylko o swojem życiu, ale i o wygranej. 
My, Polanie, nie jesteśmy mowni nad zwykłą miarę, brzuchy mamy letkie, ale ręce ciężkie 
i będziemy trzepać Niemca jak mnichy pacierze.

Przybliżcie się ku mnie, Waszmościowie! Wierni podjętym zobowiązanim, 
stanowimy jedną kompaniję. Komu wola na nieprzyjaciela iść, komu wiara i pożytek Ojczyzny 

Odsiecz Wiedeńska motywem przewodnim 
Festiwalu Oręża Polskiego 2023

drogi, niech obok mnie stawa! Kupą tu waszmościowie, kupą! W nagłych razach, musi być 
jedna głowa i jedna wola! Musim wykazać się przezornością, przebiegłością i roztropnością, 
bo tylko to uratuje Księstwo Polan od zalewu niemieckiego. Bóg da, że rozgromim armię 
Hodona, którego pochlebstwem do piekła można zaprowadzić.

Zaczniemy, gdy chrapliwa wrzaśnie trąba - będzie to boju strasznego znak. W walce 
zastosujem manewr techniczny. Zwyciężym podstępem. Do położonego na wzgórzu grodu 
prowadzi wąska droga, otoczona bagnami z jednej a wzgórzami z drugiej strony. Naszem 
silnem punktem są łucznicy i ruchliwa piechota, dobrze przygotowana do walki na nierównem 
terenie. Na wzgórzu, nieopodal grodu, ukryją się oddziały łuczników i tarczowników 
oraz część jazdy, dowodzonej przez mego brata Czcibora. Wąskie przejście do warowni 
zablokuję ja z wojskiem. Niemcy nie spodziewają się takiej taktyki. W pierwszej fazie bitwy 
wciągniemy Hodona w zasadzkę i pozwolimy mu wygrać.

Walki zaczniem od obrony brodu na rzece (przykazuję taić się w trzcinach). 
Kiedy Hodon przedrze się przez Odrę, my się będziemy cofać, ale tylko do pewnego momentu. 
Rycerze niemieccy ruszą za nami w pościg i - zgodnie z naszym planem, wpadną w zasadzkę 
na pobliskim wzgórzu. I nie tak prędko wicher zakręca piaskiem, jako prędko wojsko Hodona 
zawróci do ucieczki. W wąskim przesmyku, spadnie nań grad strzał, po czym nastąpi 
jednoczesny atak jazdy z obu stron. Ja kopnę się za nimi z kopyta od strony grodu. 
Będziemsiec z szybkością jaskółek. Z boku pchniem armię Czcibora. Czcibor szelma też sobie 
poradzi. Jako szara ćma, wynurzy się z watahą, aby uciekającym przeciąć odwrót. Zamknie 
nieprzyjacielowi drogę ucieczki, tak, że żywa noga przejść nie będzie mogła...

Margrabiowskie hufce, wzięte w kleszcze, znajdą się w krwawym kotle. Kładziemy 
trupem niemieckich rycerzy i całą rzeszę różnych pospolitych awanturników, spragnionych 
łatwych łupów. Armia nieprzyjaciela zostaje rozbita, bitwa wygrana. W ten sposób 
potwierdzamy polskie władanie na Pomorzu Zachodnim. Sztuką zwyciężym. Wróg będzie 
leżał u naszych stóp, a upokorzona pycha niemieckich rycerzy ziemię lizać. I niech wiedzą 
i na wieki zapamiętają, że ilekroć wejdą nam w drogę, albo nie dotrzymają-li słowa, nic ich 
nie uratuje, choćby się nie wiem czym i kim zasłaniali.

Po naszej stronie będzie Wiktoryja! Wasza chwała, rycerze! W imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Do boju bracia! Chwalmy Boga i popędzajmy konie...

I tak zaczęła się „festiwalowa” opowieść... A było to 1050 lat temu...
Alina Boś; foto: Anna Sosnówka

Stanisław Rawski, Józef Wieleba, Grzegorz Krzysztoń, Marcin Hetman; foto: Alina Boś
Od lewej: Artur Pizoń, Jan Frania, 

Podczas Festiwalu Oręża 2022 Podczas Festiwalu Oręża 2022

Podczas Festiwalu Oręża 2022Podczas Festiwalu Oręża 2021; foto: Alina Boś
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„Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina...”

Rodzinie śp. Adama Wieleby z Białej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina...”

Rodzinie śp. Janiny Fac
z Janowa Lubelskiego

wieloletniego nauczyciela
i wychowawcy dzieci i młodzieży

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„To nie był czas, to nie była pora...”
Rodzinie śp. Kacpra Zapory z Branwi
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych...”

Rodzinie śp. Teresy Kędry
z Janowa Lubelskiego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Jest taka chwila,
o której na pewno myślimy,
która na pewno nadejdzie,

ale zawsze nie w porę,
zawsze za wcześnie...”

Rodzinie śp. Jana Papierza
z Kocudzy Górnej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina...”
Pani Krystynie Ćwiek - Przewodniczącej Rady Miejskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca
Stanisława Łukasiewicza z Białej - ratownika, sanitariusza pogotowia ratunkowego

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

Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

„Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina...”

Panu Sławomirowi Dworakowi
Przewodniczącemu Rady Powiatu

w Janowie Lubelskim 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Ojca
składają w imieniu Zarządu Powiatu,

radnych powiatowych
oraz pracowników Starostwa
i jednostek organizacyjnych 

Artur Pizoń - Starosta Janowski,
Michał Komacki - Wicestarosta

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

Pani Elżbiecie Gil
Dyrektor Publicznego Samorządowego 
Przedszkola Nr 1 w Janowie Lubelskim

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Matki

składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Nie wszystek umrę...”
Rodzinie

śp. Stanisława Oleksaka
z Kolonii Branewka

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina...”
Rodzinie śp. Danuty Mędrek

wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

„Nie wszystek umrę...”
Rodzinie śp. Teodozji Flis z Sapów

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają bliscy, znajomi, przyjaciele

Zima... Wraz ze spadkiem temperatury za oknem, rośnie liczba pożarów 
w budynkach mieszkalnych i nie tylko. Raz palą się sadze w kominach, innym razem dochodzi 
do zwarcia instalacji elektrycznej czy gazowej, a nawet do zatrucia czadem. Ludzie tracą życie, 
odnoszą obrażenia. Interweniuje straż pożarna.

Poziom bezpieczeństwa podnoszą obowiązkowe przeglądy przewodów 
wentylacyjnych i dymowych, instalacji gazowej i elektrycznej oraz domowe czujki czadu 
i dymu - są niedrogie, a skuteczne.

Bezpieczny dom to także czyste przewody kominowe, a więc mniejsze zużycie 
opału, czyli... oszczędności.  Alina Boś; foto: Anna Sosnówka

Sadze się palą, czad zabija. 
Zadbajmy o bezpieczeństwo 

w sezonie grzewczym
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Józef Łukasiewicz... Człowiek, bez którego opisane wydarzenia 
nie miałyby miejsca... Te i inne...

„Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich”

We wtorek, 29 listopada
w wieku 77 lat zmarł

Józef Łukasiewicz

- historyk, regionalista,
autor wielu publikacji książkowych,

zaangażowany w pomoc Polakom na Ukrainie,
wielokrotnie nagradzany

za działalność społeczną i kulturalną
na rzecz mieszkańców Janowa Lubelskiego

Rodzinie i bliskim
Zmarłego

najszczersze wyrazy współczucia
składają

- w imieniu Członków Zarządu Powiatu,
radnych powiatowych

oraz pracowników Starostwa
i jednostek organizacyjnych

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

„Jestem ledwie troszeczkę po niewłaściwej stronie 
trzydziestki i od ponad ćwierć wieku choruję na ciężką 
i nieuleczalną chorobę, od dziesięciu lat w ogóle nie chodzę. 
Orzeczenie Komisji: I grupa inwalidztwa, niezdolny 
do wykonywania żadnej pracy. Kilkunastu już lekarzy, klinika, 
dziesiątki różnych leków, tysiące zastrzyków, negatywne 
prognozy zagranicznych instytutów. Pesymizm. Tragedia. Dno. 
Obiektywnierzecz biorąc.

Tymczasem...
Życzę wielu zdrowym ludziom tego optymizmu i radości 

życia, jaka jest we mnie. I nie zamieniłbym się na los wielu z nich. 
Nie zamieniłbym się z dwóch powodów: po pierwsze - nie wszyscy 
byliby w stanie unieść ten ciężar, jaki mi los zgotował, a po drugie - 
ja naprawdę jestem szczęśliwy.

Zachorowałem w dzieciństwie i świadomość choroby 
towarzyszyła wszystkim moim późniejszym poczynaniom. 
Pesymistyczne myśli o przyszłości przewijały się z naiwną 
nadzieją powrotu do zdrowia. Z trudem ukończyłem technikum. 
Odpadły marzenia o studiach. Brutalnie uderzyła mnie świadomość 
ponurej rzeczywistości. Błąkałem się gdzieś na manowcach 

Życzę wielu zdrowym ludziom tego optymizmu 
i radości życia, jaka jest we mnie... Józef Łukasiewicz

depresji. Odizolowałem się od ludzi. Byłem sam. Zapomniałem 
nawet, że On, najlepszy przyjaciel, jest przy mnie, czeka 
gotów do pomocy...

Rozdarty wewnętrznie, zająłem się - bez celu, ot tak, 
dla zabicia czasu - matematyką. Później zrozumiałem, że to była 
Jego inspiracja. Matematyka wciągała mnie coraz bardziej - byłem 
pod urokiem tej majestatycznej i nieskazitelnej czystości. 
Zacząłem uczyć młodzież - udzielałem w domu korepetycji. 
W tej pracy odnalazłem siebie. Wykonywałem ją z pasją, wkładając 
w nią siebie bez reszty. Pozostało tak do dzisiaj. I niesłusznie 
mówi się, że powiedzenie 'obyś cudze dzieci uczył' jest 
przekleństwem. To jest zaszczyt. Zaszczyt zobowiązujący, 
bo oto kształtuję młode umysły i mam swój udział w ich 
przyszłości. W pracy tej przeżyłem wiele radosnych momentów, 
a przede wszystkim znalazłem cel i sens życia.

Spotkałem określenie, że katolicyzm jest religią czynu 
i radości. O sobie mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem, 
realizującym swoje życie według tej definicji. I mimo wszystko 
jestem optymistą na przyszłość, bo - powtarzam za św. Pawłem - 
wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.    Józef Łukasiewicz

We wtorek, 29 listopada 2022 roku zmarł Józef Łukasiewicz - matematyk, historyk, 
dziennikarz, „Cząstka Janowa”. Ta „janowskość”, z której był dumny, była tematem wielu 
artykułów prasowych i audycji radiowo-telewizyjnych.

Janowiak, walczący z postępującą chorobą, poszukiwał sensu życia drogą modlitwy 
i rozmyślań. Jak nikt inny znał realia janowskie. Pytał, polemizował, promował i pomagał... 
młodszym i starszym, z których wielu - dzięki niemu, wypłynęło na „szerokie wody”.

Niski głos, uważne przenikliwe spojrzenie, silna osobowość, mocna psychika... 
Nie starał się wyróżniać, a był zauważalny, skromny a jednak widoczny... Liczono się z jego 
zdaniem. Pracowity, energiczny, wytrwały i inteligentny, niejednego był doradcą i wzorem 
postępowania. Interesowała go polityka, kultura i relacje społeczne.

Spod jego ręki „wyszły” albumy („Kalwaria Ziemi Lubelskiej” i „Drogowskazy 
Wiary. Kapliczki i Krzyże Ziemi Janowskiej”), wspomnienia obozowe ks. Czesława 
Dmochowskiego „Widziałem Piekło” oraz wiersze księdza Henryka Samula.

Oczytany, wierny Bogu i tradycji, wydał około 30 ksiąg wołyńskich. Zaangażowany 
w pomoc rodakom na Wołyniu i Podolu w Ukrainie, powołał Społeczny Komitet Pomocy 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Równem. Organizował pomoc finansową na budowę kościoła 
w Kostopolu i odbudowę kościołów na terenie dekanatu równeńskiego.

Założyciel pisma „Wołyń Bliżej”, które trafiało do Polaków, rozproszonych 
po całym świecie...

Założyciel Komitetu Obywatelskiego, wydającego „Nieobojętnych”...
Współtwórca „Przymierza” - stowarzyszenia ponadpartyjnego z 1990 roku...
Redaktor naczelny „Korzeni Janowskich”, wydawca „Róży w Rodzinie”, 

„Gazety Milenijnej” z Momot i „Klucza” z Kluczkowic. Recenzent książki „Partyzanci 
Ojca Jana” Stanisława Puchalskiego.

Autor „Janowskich Szlaków Modlitewnych”, w „Śladach Jezusa” opisał historię 
25 pieszych pielgrzymek janowskich do Częstochowy, które współorganizował i w których 
uczestniczył. Mówią, że w okresie stanu wojennego flagę „Solidarności” wykonał i na Wałach 
Jasnogórskich - podczas jednej z pielgrzymek, z odwagą pozostawił.

Wspierał „Solidarność”, rozpowszechniając literaturę drugiego obiegu (pisma 
antykomunistyczne słał do Ameryki i Kanady, gdzie znali go pod pseudonimem „Arcus”).

Lata pracy, pisania i publikacji zaowocowały Złotym Krzyżem Zasługi oraz tytułem 
„Ordynata Honoris Causa Grodu Janowskiego”, „Grodu”, którego odbiciem jest praca 
zbiorowa „Janów Lubelski 1640-2000”.

Z jego inicjatywy w 1986 roku należytą opieką otoczono Kruczek - leśne uroczysko 
(powstała droga krzyżowa, obrazująca cierpienie narodu polskiego, oraz pomnik żołnierzy 
Armii Krajowej).

Inicjator „Dębów Pamięci” i „Katyńskich Tablic Memorialnych”, upamiętniających 
polskich żołnierzy i policjantów, zamordowanych na rozkaz Stalina przez NKWD w Katyniu, 
Miednoje, Twerze i Charkowie... Pomysłodawca Janowskiego Epitafium Obrońców Ojczyzny 
- żołnierzy, walczących na różnych frontach drugiej wojny światowej i żołnierzy 
Armii Krajowej oraz pomnika ku czci mieszkańców Janowa i okolic, zamordowanych 
w niemieckich obozach koncentracyjnych i innych miejscach kaźni.

Przeciwnik wydawania pieniędzy na wieńce i wiązanki podczas uroczystości 
państwowych, wpadł na pomysł, by pieniądze te - w formie zbiórki do puszki, przeznaczyć 
na renowację zabytkowych nagrobków na janowskim cmentarzu (do tej pory odrestaurowano 
ich już 25; pieniądze pochodzą z różnych źródeł finansowych). Temat podchwycili członkowie 
Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, którzy na ten cel - w ciągu kilku lat, zebrali 
od uczestników obchodów około 25 tys. zł.

Pierwsze dwa nagrobki - burmistrza Janowa Jana Odelskiego i Powstańca 
Styczniowego - Wacława Ołtarzewskiego, odnowiono w 2013 roku, o czym mówił w owym 
czasie praprawnuk Ołtarzewskiego - Maciej Orzeszko.

- Na początku czerwca otrzymałem mail, którego treść bardzo mnie zaskoczyła. Jego 
autorem był Józef Łukasiewicz z Janowa Lubelskiego, który pytał mnie, czy jestem krewnym 
Wacława Ołtarzewskiego, pochowanego w Janowie. Do listu była dołączona fotografia tablicy 
nagrobnej, która nie pozostawiała wątpliwości - chodziło o mojego prapradziadka. Tak się 
składa, że od lat zajmuję się historią mojej rodziny i dobrze wiedziałem, kim był Wacław 
Ołtarzewski, do tej pory nie wiedziałem natomiast, że jego grób nadal istnieje. Dzięki 
nawiązanej korespondencji, dowiedziałem się o Janowskim Stowarzyszeniu Regionalnym, 
o podejmowanych przez nie akcjach, a przede wszystkim o odnowieniu grobu Wacława 
Ołtarzewskiego. Otrzymałem wówczas zaproszenie na uroczystość jego poświęcenia, 
które było dla mnie wielkim i bardzo miłym zaskoczeniem. Przybyłem do Janowa w dniu 
uroczystości i od razu zostałem „przejęty” przez Państwa Urszulę i Radka Czubów, członków 
Stowarzyszenia, którzy przyjęli mnie w swoim gościnnym domu. Tam też poznałem 
Pana Józefa - człowieka, bez którego opisane wydarzenia nie miałyby miejsca... Te i inne...

Panie Józefie, będzie nam Pana brakowało...
Janowiaki
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Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść i wygląd nadesłanego materiału.

Gotowe projekty graficzne reklam, ogłoszeń 
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Wójt Gminy Dzwola informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Dzwola pod adresem  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w dniach od 6 grudnia 2022 r. 
do 27 grudnia 2022 r. został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Dzwola przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2023 roku.

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl

Ogłoszenie

Za nami drugi już Zlot Morsów w Janowie Lubelskim. W dniu 19 listopada 
do naszych miłośników zimnych kąpieli dołączyło 10 innych zaprzyjaźnionych grup, 
a wszystko to zorganizowała Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Jasińska.

Spotkanie otworzył Starosta Janowski Artur Pizoń wraz z Burmistrzem Janowa 
Krzysztofem Kołtysiem, prowadzenie zaś objął Dyrektor JOK Łukasz Drewniak. 
W organizację wydarzenia włączył się Janowski Ośrodek Kultury oraz Spółka 
ZOOM NATURY i Zespół „SzpyCiary” ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
a współfinansował Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski. Było gwarno i wesoło. 
Morsy zażyły kąpieli, potem rozpalono wielkie ognisko, odbywały się różne gry 
i zabawy, wszystkiemu zaś towarzyszyła akcja charytatywna, podczas której sprzedawano 
słodkości i w ten sposób zbierano pieniądze na leczenie 13-letniego Filipa.

Kamila Strykowska-Momot; foto: Anna Sosnówka

Janowskie Morsy zimna się nie boją

W dniach 4-6 listopada 2022 r. w Janowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Polski 
Młodzików w zapasach styl klasyczny (12-14 lat). Startowało 210 zawodników z 50 klubów. 
Zawodnicy JLKS Olimp Janów Lubelski wywalczyli 2 srebrne medale. Igor Flis 
w kategorii wagowej 75 kg i Jakub Gajór w kategorii wagowej 85 kg. Pozostali zawodnicy 
Olimpu wywalczyli punktowane miejsca.

W punktacji klubowej JLKS „Olimp” sklasyfikowany został na VI miejscu. 
Po raz kolejny JLKS Olimp zorganizował perfekcyjnie Mistrzostwa Polski.

Tekst; foto: Tadeusz Kuśmierczyk

Ponad 200 zapaśników z kraju 
na matach w Janowie

Zapaśnicy na matach w Janowie Morsowanie po janowsku

- Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy 
obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - 
przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Platforma wystartowała w 2012 roku. 
Korzysta z niej już w kraju ponad 10,6 miliona użytkowników - osób fizycznych, lekarzy, 
płatników składek. PUE ZUS jest cały czas rozwijana, aby coraz lepiej służyć klientom.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw w ZUS bez wychodzenia 
z domu. Po potwierdzeniu swojej tożsamości - przez Internet, można uzyskać informacje 
o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach oraz wysłać 
wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe. Na PUE ZUS obsługiwane są także inne świadczenia - 
Polski Bon Turystyczny, świadczenie wychowawcze 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, 
dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, świadczenie Dobry Start 300+.

Od 2023 r. - zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, 
będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Założyć profil 
można podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online, korzystając ze swojego profilu 
zaufanego. Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników - 
nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. Od początku przyszłego roku 
każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi mieć aktywny 
profil na PUE ZUS gdyż to właśnie tam będzie przychodziła korespondencja od nas 
i tylkodrogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, 
ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych 
doZUS. Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil naPUE, 
a następnie potwierdzić tożsamość zakładającego profil. Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć 
konto online i następnie go potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego, np. w bankowości 
elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu.

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS
Jak działa PUE ZUS? Każda grupa klientów na portalu PUE ZUS ma specjalną 

zakładkę (rolę, profil), która ułatwia obsługę spraw. Szczegółowe informacje i usługi 
na wybranym profilu różnią się w zależności od roli, w jakiej klient kontaktuje się z Zakładem. 
Ubezpieczeni mogą sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają też informacje o zgłoszonych 
do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich. Mogą też 
obliczyć swoją prognozowaną emeryturę. Świadczeniobiorcy mają dostęp do informacji 
o przyznanych i wypłaconych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach) i rozliczeniach 
podatkowych, wystawionych przez ZUS. Płatnicy składek mogą natomiast dokonać rozliczeń 
z ZUS przez bezpłatną, internetową aplikację ePłatnik. Dzięki PUE ZUS wiedzą o osobach 
zgłoszonych do ubezpieczeń, o elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników 
i stanie bieżących rozliczeń z Zakładem.

Płatnicy na Lubelszczyźnie. W województwie lubelskim ponad 200 tys. podmiotów 
posiada aktywny profil na PUE ZUS. Wprowadzane zmiany w przepisach dotyczą tych 
płatników, którzy jeszcze nie aktywowali profilu. Jest ich 9,4 tys. i są to głównie podmioty, 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ci przedsiębiorcy muszą przed końcem 
roku aktywować profil na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście w dowolnej placówce ZUS 
lub online na stronie internetowej  . ZUSwww.zus.pl
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