
Panorama tylko w wersji cyfrowej

Starosta Janowski w sprawie koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa, wydanie papierowe Panoramy Powiatu 
Janowskiego zostało wstrzymane. 

Gazeta nie jest artykułem pierwszej potrzeby i dlatego druk gazety został 
zawieszony. W obecnej sytuacji, szkoda pieniędzy na papier, skoro można je spożytkować 
na walkę z Covid - 19. Przy pustych ulicach, zamkniętych szkołach, rodzinach w 
kwarantannie i nowych obostrzeniach trudno o inną decyzję. I dlatego, wydanie jest 
dostępne na stronie Powiatu Janowskiego w wersji cyfrowej. Pierwsze strony dotyczą 
nowej rzeczywistości w dobie koronawirusa, końcowe - przed. 

Zachęcam do czytania, a wszystkim Czytelnikom życzę zdrowia, spokoju, 
dobrych myśli i pogody ducha.
                                                                                           Alina Boś - redaktor naczelny

Od kilku tygodni mogę spotykać się z Wami 
głównie za pośrednictwem radia oraz mediów 
elektronicznych, które zapewniają transmisję celebracji 
liturgicznych i katechizację. Niezależnie od tego, jesteśmy 
stale złączeni w Jezusie Chrystusie obecnym w Eucharystii 
oraz za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie w 
Jego Imię. On staje dzisiaj przed nami, jak wobec 
wylęknionych apostołów w jerozolimskim wieczerniku 
owego pierwszego dnia tygodnia i mówi: „Pokój wam”. 
Ukazując rany, świadczące o tym, że zwyciężył zło, dodaje 
odwagi i posyła z Dobrą Nowiną. Wstępuje do serca w 
duchowej Komunii św., a następnie, dłonią jednego z 
domowników błogosławi potrawy na świątecznym stole i 
zasiada do niego razem z nami. „Otrzyjcie więc łzy płaczący, 
żale z serca wyzujcie”…, niechaj w każdym domu zabrzmi 
radosne alleluja! Przyjdzie taki dzień, miejmy nadzieję niedługo, że z Bożą pomocą 
zwyciężymy epidemię. Jaki świat wyłoni się z jej odmętów? Jaka będzie nasza przyszłość? 
Te pytania są jak najbardziej słuszne. I chociaż mnożą się spekulacje ekspertów, my 
powinniśmy kierować się zmysłem wiary. Sytuacja spowodowana epidemią zdarła maskę 
kryjącą różnorodne słabości. Jednocześnie ukazała to, co szlachetne i zrodziła wiele 
pomysłów. Ileż wspaniałych rzeczy udało się wspólnie zrobić. Żyjemy przecież w czasach 
Ducha św., w epoce Jego natchnień i charyzmatów. A On działa przez ludzi, którym pragnę 
wyrazić wielką wdzięczność.
           Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i całej służbie zdrowia, organom władzy, policji, 
straży pożarnej i pracownikom mediów. Słowa podziękowania kieruję do kapłanów, sióstr 
zakonnych i katechetów, do ojców i matek, do dzieci i młodzieży. Do wszystkich!

Otwierajmy się dalej na Bożą łaskę. Jezus Chrystus, z którym zostaliśmy 
złączeni przez chrzest, będzie dalej z nami. On - Najmiłosierniejszy Zbawiciel uleczy rany 
i da nowe życie. Jesteśmy jednocześnie wspólnotą, jednym Kościołem. Mamy być zawsze 
razem, w dobrym i złym, jak do tej pory. Dlatego możemy życzyć sobie Wesołych Świąt. 
Niech tak się stanie!                                 + Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

„Alleluja. Chrystus zmartwychwstał. 
Prawdziwie zmartwychwstał”

Minęła 15 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. 
Karol Wojtyła, pełniący posługę papieską, zmarł 2 kwietnia 
2005 roku o godz. 21.37 w wieku 84 lat. Kard. Dziwisz 
zaapelował, aby w 15. rocznicę śmierci Papieża o godz. 
21.37 zapalić w oknach świece i za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II modlić się o ustanie pandemii koronawirusa. - 
Niech to będzie dla nas symbolem miłości i solidarności. 
Niech będzie wołaniem o Boże Miłosierdzie dla świata.

Zapalona świeca w oknie jest symbolem 
zjednoczenia ludzi w modlitwie. Taki znak uczynił Jan Paweł 
II, łącząc się w ten sposób z polskim narodem w obliczu stanu 
wojennego. Gest ten powtórzyło tysiące ludzi na całym 
świecie. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zachęcał, aby w rocznicę śmierci 
św. Jana Pawła II w sposób szczególny łączyć się w modlitwie przez wstawiennictwo 
Papieża w intencji świata, Kościoła, w intencji wszystkich ludzi, którzy zmarli na 
koronawirusa oraz w intencji tych, którzy są zarażeni i przebywają w kwarantannie.

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie 
odzwierciedlały słowa, wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy. Słowa te dziś na nowo 
wypełniają ludzkie serca. W materiale wykorzystano informacje internetowe.
                                                               Sławomir Kaproń; foto: Teologia polityczna.pl

Za wstawiennictwem Ojca Świętego 
prośmy o ustanie pandemii

,,Niechaj zabrzmi radosne Alleluja”

„Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz w duszy z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij”
                                                                                                                                           (ks. Dolindo Ruotolo). 

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał i został z nami, abyśmy nawet w tych 
trudnych chwilach nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość.

Czas Wielkiej Nocy to czas otuchy i zawierzenia. Czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka, o czym mówił ks. Jan Twardowski: 
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się 
zaczyna…”

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi naszej Ojczyźnie, 
obdarzając siłą do pracy…. 

Niech otworzy nasze serca i oczy na świadectwo, bogate w dzieła dobra 
i miłosierdzia…, na nadzieję, która nigdy nie zawodzi…, na życie, które może się 
zawsze zacząć na nowo… 

Niech błogosławi nam i naszym bliskim, z którymi pozostajemy 
w duchowej łączności, obdarzając darem zdrowia, spokoju, rozwagi, 
odpowiedzialności, życzliwości i wzajemnego zrozumienia…

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

Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP 

oraz - w imieniu radnych Rady Powiatu i pracowników Starostwa 
Powiatowego i jednostek organizacyjnych -  

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

Wyhamowało życie społeczne i gospodarcze. 
Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak poważne konsekwencje finansowe 

wywoła w powiecie janowskim epidemia koronawirusa. Wiele jednak wskazuje na 
to, że konieczne będą zmiany w budżecie i poważne oszczędności.

Premier Mateusz Morawiecki mówi, że szczytu zachorowań możemy się 
spodziewać w maju i czerwcu, co wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa 
zdrowotnego - również mieszkańców powiatu janowskiego. 

To oznacza, że musimy skoncentrować się na wsparciu służby zdrowia i 
mieć finanse publiczne pod kontrolą. 

Działania, związane z walką z koronawirusem, niosą za sobą skutki 
finansowe i konieczność wyboru inwestycji, realizowanych przez Powiat Janowski. 
Tu nie ma prostego rozwiązania i dlatego musimy być przygotowani na 
„wstrzemięźliwość inwestycyjną”, chociażby w kwestii dróg. Oczywiście, 
inwestycje drogowe, uruchomione w ubiegłym roku, zostaną dokończone (mowa o 
drogach w gminie Batorz, Chrzanów i Dzwola). Inne - czas pokaże. 

Będzie też na pewno mniej pieniędzy na imprezy kulturalno - promocyjne 
(promocja nie jest potrzebą pierwszej kolejności).

Dzisiaj nie ma gotowych rozwiązań i - być może, niektóre inwestycje zostaną przeniesione w czasie ze 
względu na obecną sytuację. Nic się nie stanie, jeśli jakiś most, chodnik czy droga nie zostaną w tym roku 
wybudowane. W tym momencie, najważniejsze jest zdrowie i życie mieszkańców powiatu janowskiego, z czego 
zdają sobie sprawę radni powiatowi.

Wszyscy wiemy, że na pierwszym froncie walki z koronawirusem stoją pracownicy służb medyczno - 
sanitarnych, policji, straży pożarnej, banków, branży spożywczej, chemicznej i transportowej oraz rolnicy.  

Są też i urzędnicy. Mam na myśli pracowników Starostwa, którzy również wykonują zadania, niezbędne 
do zapewnienia pomocy obywatelom i to w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Kadra 
odnajduje się w nowych okolicznościach. Jedni pracują zdalnie, drudzy - z zachowaniem wymogów sanitarnych - 
w urzędzie. Nie jest łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale sprawy urzędowe toczą się dalej ze względu na 
petentów, którzy czekają na pisma, odpowiedzi, decyzje… Sprawy - pocztą i on-line, załatwiane są wydziale 
finansowym, budowlanym, organizacyjnym, komunikacyjnym, geodezyjnym, oświatowym i zamówień 
publicznych.

Szanowni Państwo

Po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, Powiat Janowski został włączony w ogólnopolski system 
zarządzania kryzysowego. Realizujemy wytyczne Rządu, Wojewody, Ministra Zdrowia, inspekcji sanitarnej itp., 
ale nadal najwięcej zależy… od nas samych. Pamiętajmy o tym.

Artur Pizoń - Starosta Janowski 
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Niedziela Wielkanocna. Błogosławieństwa pokarmów możemy dokonać sami
Tradycyjne święcenie pokarmów w 

Wielką Sobotę zostało odwołane, ale… - 
błogosławieństwa pokarmów możemy 
dokonać sami w domu tuż przed świątecznym 
śniadaniem - mówią biskupi.
- W Niedzielę Wielkanocną, niech rodzice 
uczynią znak krzyża na czołach dzieci, niech 
ten  ges t  względem s iebie  uczynią  
m a ł ż o n k o w i e ,  n i e c h  d z i a d k o w i e  
pobłogosławią wnuki… Niech się wszyscy 
razem pomodlą - czytamy w kościelnych 
komunikatach.

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje 
w domu ojciec, matka lub ktoś z członków 
rodziny przed porannym śniadaniem w 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Poniżej, tekst Błogosławieństwa.                                                                    
Tekst; foto: Alina Boś

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego

 Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
- Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: 
- Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie, ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego:
- Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze 

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki dla maturzystów i ośmioklasistów
Zarząd Województwa Lubelskiego wspomaga 

maturzystów i ośmioklasistów. Z puli 2,2 tys. sztuk na 
całe Lubelskie, do powiatu janowskiego trafi 49. Sprzęt 
komputerowy otrzyma 4 szkoły średnie (po 4 - Liceum 
Ogólnokształcące i Zespół Szkół „U Witosa”, Zespół 
Szkół Technicznych - 5 i Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Potoczku - 2). Ogółem, z 
darmowych tabletów skorzysta 15 maturzystów.

Dla ośmioklasistów z 12. szkół podstawowych 
powiatu janowskiego przeznaczono 34 tablety. 
Najwięcej sprzętu trafi do uczniów w gminie Chrzanów 

(Otrocz - 5, Łada - 3, Chrzanów - 7). Tablety w zdalnym nauczaniu pomogą także 8 uczniom z gminy 

W Fortaco zredukowano wymiar czasu pracy o 20 procent
Z powodu koronawirusa, janowskie Fortaco liczy koszty, szukając oszczędności. W 

marcu, ponad 20. pracowników (przeważnie tymczasowych) otrzymało wypowiedzenia. Pracę 
stracili głównie pracownicy z Ukrainy i Indii. 

- Zwolnieni nie byli członkami związku. W przypadku pracowników tymczasowych, 
związek zawodowy nie może zagwarantować im żadnej ochrony, a pracodawca nie ma obowiązku 
konsultować z nami zamiaru ich zwolnienia - informuje Bogdan Pituch - Przewodniczący 
janowskich struktur NSZZ „Solidarność”.

Drugiego kwietnia, Dyrekcja Spółki z przedstawicielami związków zawodowych zawarła 
porozumienie, w ramach którego o 20 procent zredukowano wymiar czasu pracy i płacy wszystkim 
pracownikom Spółki (bez wyjątku) w okresie od kwietnia do czerwca. W ten sposób, firma 
dostosowuje się do aktualnych warunków rynkowych. - Musimy przetrwać ten trudny dla nas 
wszystkich okres, utrzymując płynność finansową oraz miejsca pracy - wyjaśnia Mariusz Majdanik - 
Dyrektor Operacyjny. 

W ramach uchwalonego przez Sejm pakietu ustaw, wprowadzającego m.in. tarczę 
antykryzysową, firma będzie starała się o pozyskanie dofinansowania do wynagrodzenia dla 
pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

- Wypłata po obniżce nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2,6 

Śmieci „wróciły na swoje śmieci”
       Zaskoczeni i oburzeni byli mieszkańcy Branewki w gminie Dzwola, kiedy na brzegu leśnej 
Dąbrowy „wyrosła” góra brązowych, połamanych i pofalowanych płyt dachowych.

„Wstępne śledztwo” pokazało, że „ładunek” został przywieziony samochodem z 
przyczepką. 

Informacja poszła w eter. A kto, a z kim, a kiedy, co za to grozi i kogo poinformować - 
zaczęło się gadanie. 

Zaczęto spekulować, dopytywać i zastanawiać się, kto ostatnio w okolicy zmieniał dach. 
Co prawda, w mediach społecznościowych zdjęcia się nie pojawiły, ale w prywatnych 

telefonach krążyły niczym wirus, by po 14 dniach „kwarantanny” zniknąć, niczym śmieci, które… 
„wróciły na swoje śmieci”. 

I bardzo dobrze.                                                                       Alina Boś;  foto: nadesłano

Powiat Janowski na Facebooku!
Wystartowała facebookowa strona Powiatu Janowskiego. 

Serdecznie zapraszamy do polubienia.

https://www.facebook.com/powiatjanowski

Materiał nadesłany przez Beatę Wójcik; źródło: Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny, 
Maj, Czerwiec, Lipiec 1902, T. 16 z. III. (Poświęcony Gubernji Lubelskiej)

się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Jezusie Chrystusie względem was…

albo:
- Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus 

powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co 
będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
- Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim 

zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z 
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w baciach przyjmujemy Ciebie w 
gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.

Wszyscy: 
- Amen.
Po posiłku, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
- Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: 
- Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Przewodniczący mówi:
- Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie 

jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które 
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go 
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:
- Amen.

GodziszówGodziszów Pierwszy - 4, Godziszów Drugi - 2, Zdziłowice i Piłatka - po 1). Z pomocy 
skorzysta po dwóch uczniów ze szkoły w Branwi i Kocudzy w gminie Dzwola. Cztery tablety (po 
dwa na szkołę) trafi do Wierzchowisk i Stojeszyna w gminie Modliborzyce, a jeden dla ośmioklasisty 
z Batorza.

Tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do 
Internetu na okres 3 miesięcy. Właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, ale na pewno nie 
uczeń. Takie rozwiązanie pozwoli na korzystanie z tabletów po ustaniu epidemii. 

Tablety zostały przekazane starostom powiatów, którzy rozdysponują sprzęt „u siebie” 
według wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. - Na ponad 20 powiatów w województwie 
lubelskim, dla dzieci z naszych szkół otrzymaliśmy prawie 50. To dobra pomoc, za którą dziękuję 
Marszałkowi i Zarządowi Województwa Lubelskiego - mówi Artur Pizoń - Starosta Janowski. 
                                                                                                                    Foto: Sławomir Kaproń 

tys. zł brutto, czyli ponad 1,9 tys. zł na rękę). Gdyby jednak takie przypadki miały miejsce, do stawki 
minimalnej dopłaca pracodawca - informuje Pituch, dodając, że „pracodawca, korzystający z 
dotacji, nie będzie mógł zwolnić pracowników (z przyczyn ich nie dotyczących) ani w czasie 
wypłaty wsparcia ani przez kolejne trzy miesiące po zakończeniu dofinansowania”. 

Obecnie, w Fortaco pracuje około 350 osób na 3 zmiany, przy skróconym (na koszt 
pracodawcy) czasie pracy z 8 do 7,5 godziny. 

- Chcemy w ten sposób w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych 
pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownicy kończący i zaczynający zmianę roboczą nie 
mają ze sobą kontaktu, ponieważ pierwsza zmiana kończy pracę 30 minut wcześniej, a druga 30 
minut później zaczyna - tłumaczy Majdanik.

Firma specjalizuje się w produkcji komponentów spawanych do różnego rodzaju maszyn 
roboczych dla klientów, zlokalizowanych w różnych krajach Europy (reprezentujących branżę 
budowlaną, logistyczną, energetyczną, wojskową, górniczą i rolniczą).

Spółka Fortaco ma długą historię. Zapoczątkowała ją Fabryka Maszyn, powstała w 1976 
roku jako oddział zamiejscowy HSW (Huty Stalowa Wola). Od sierpnia 2006 roku jest własnością 
kapitału fińskiego. Najpierw nazywała się „Komas”, a w 2012 roku, w ramach połączenia Spółek 
Komas i Ruukki Engineering, zmieniono nazwę na obecną.                                                         A.B. 

,,O Wielkiejnocy z 1902 roku”

                                  www.powiatjanowski.pl                          e-mail: panorama@powiatjanowski.pl 
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Dwieście tys. zł dla szpitala na walkę z koronawirusem

W powiecie janowskim na dzień 26. marca - po przeprowadzeniu około 150 testów na 
obecność koronawirusa, odnotowano 6 przypadków zakażenia chorobą. Obecnie, w szpitalu w 
Lublinie hospitalizowana jest jedna osoba. Trzy osoby zostały wyleczone i opuściły szpital. Kolejna 
osoba zakażona przechodzi chorobę bezobjawowo. Jej stan nie wymaga szpitalnej hospitalizacji i 
dlatego pozostaje w izolacji domowej pod nadzorem lekarza z Biłgoraja i służb sanitarnych z 
Janowa. Niestety, wśród kilkunastu ofiar koronowirusa w kraju, jest 66-latek z gminy Dzwola, który 
cierpiał również na „choroby współistniejące”. Koronawirusa miała też 27-letnia kobieta z gminy 
Janów Lubelski, ale bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa.

Na dzień 26 marca, kwarantanną domową było objętych 306 mieszkańców siedmiu gmin 
powiatu janowskiego (Janów Lubelski - 71, Modliborzyce - 65, Godziszów - 52, Potok Wielki - 41, 
Dzwola - 38, Chrzanów - 20, Batorz - 19). Nadzorem epidemiologicznym objęto 164 osoby.
                                                                                          Foto: Serwis Rzeczypospolitej  Polskiej

Nie wypłacaj niepotrzebnie pieniędzy. 
„Gotówka jest i będzie”

Dwieście tys. zł zabezpieczył Zarząd 
Powiatu dla janowskiego szpitala na walkę z 
koronawirusem. Decyzję w tej sprawie podjęto w 
czwartek, 26 marca. Samorządowcy liczą, że 
placówkę wesprą finansowo również okoliczne 
gminy (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, 
Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki).

- Mam nadzieję, że samorządy gminne 
dołączą do nas, wspomagając pacjentów i 

Koronawirus - stan na 26. marca

Nikt z janowskiego szpitala nie zaraził się 

 Są już wyniki badań pacjentów i 
pracowników szpitala, którzy mieli kontakt 
z zakażoną pacjentką. Przebadanych zostało 
kilkadziesiąt osób, u których nie wykryto 
Covid-19. Wszyscy byli izolowani, przeszli 
kwarantannę. 

Wyniki były negatywne, nikt nie 
został zarażony.            
Foto: archiwum szpitala (stan na 26 marca)

Wyzdrowiało 3 osoby, zakażone 
koronawirusem

Trzy osoby z powiatu janowskiego ze zdiagnozowaną obecnością koronawirusa, które 
były hospitalizowane w szpitalu w Biłgoraju, wróciły do domu. Podwójne testy dały wynik 
negatywny. Choroba Covid - 19 ustąpiła. Pacjenci, którzy zwalczyli chorobę, tzw. „ozdrowieńcy”, 
zostali wypisani po kilku dniach pobytu w szpitalu. W domu przebywali w izolacji pod nadzorem 
lekarzy zakaźników z Biłgoraja i inspekcji sanitarnej z Janowa. Nie zagrażają nikomu, nadal 
pozostają w kwarantannie. 

To dobra wiadomość, szczególnie dla ludzi starszych, tym bardziej, że jedna z osób - 84-
letnia kobieta, przeszła chorobę bezobjawowo.

Oczywiście, w kwarantannie domowej pozostawały obce osoby, które miały kontakt z 
zakażonymi. Nikt nie zachorował. Stan na 26 marca.         
                                                                                      Foto: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Co niektórzy mieszkańcy powiatu 
janowskiego, zaniepokojeni sytuacją, 
związaną z koronawirusem, zaczęli robić w 
domu finansowe „zapasy”. Niepotrzebnie, 
bo banki - o czym głośno w mediach, na 
b i e ż ą c o  m o n i t o r u j ą  p o z i o m  
zapotrzebowania na gotówkę, której nie 
brakuje. - Gotówka jest i będzie. Poza tym, 
bezpieczniej trzymać pieniądze w banku niż 
w domu, chociażby ze względu na ryzyko 
kradzieży - przekonuje Andrzej Blacha - 

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.
Z dostępem do gotówki i operacji bezgotówkowych nie mają problemu też Włosi ani 

Chińczycy.
Zdaniem bankowca, zamiast płacić gotówką, bezpieczniej - również z higienicznego 

punktu widzenia, jest korzystać z płatności bezgotówkowych. I chyba coś w tym jest, bo coraz więcej 
osób „wyrabia” sobie karty płatnicze, nie chcąc mieć styczności ani z gotówką, ani z człowiekiem (o 
ile to możliwe). Więcej też osób korzysta z bankowości internetowej i zdalnego kontaktu z obsługą.

Inna sprawa, że banki - zobowiązane krajowymi dyrektywami, winny być przygotowane 
do sytuacji nietypowych, a koronawirus do takowych należy. Winny też chronić depozyty klientów, 
którzy oczekują gwarancji i zabezpieczenia powierzonych środków finansowych. - Wszystkie środki 
pieniężne, zgromadzone w bankach, również i w Banku Spółdzielczym, objęte są gwarancjami 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który - w razie upadłości banku, zapewnia deponentom 
wypłaty środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych - wyjaśnia Wiceprezes.

Póki co, „korków” płatniczych nie ma, nie licząc zwiększonych wypłat po pierwszych 
informacjach o koronawirusie, kiedy to z półek sklepowych zniknęła masa towaru. Teraz, sytuacja 
się uspokoiła, ludzie robią zakupy, ale… nie zapasy.

W związku z sytuacją, zmieniły się też godziny pracy w wielu instytucjach, również i w 
Banku Spółdzielczym, który pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 12.00. 
Stanowiska są przeszklone, a klienci „trzymani na dystans” w bezpiecznej dwumetrowej odległości 
jeden od drugiego. Jednorazowo mogą być obsługiwane dwie osoby, reszta czeka na zewnątrz. 
Pracownicy i klienci „na wejściu” mają mierzoną temperaturę, jeśli jest właściwa - wchodzą do 
środka, jeśli wysoka - wracają do domu. - Ludzie ze zrozumieniem i spokojem podchodzą do 
sytuacji. Nikt się nie skarży i nie narzeka - wyjaśnia Wiceprezes Andrzej Blacha.

Cała „reszta” obsługi bankowej działa bez zmian. Podobnie jest w oddziałach banku w 
Dzwoli, Godziszowie, Chrzanowie, Potoku Wielkim oraz w Punktach Obsługi Klienta w Polichnie i 
Kocudzy. - Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, oczywiście z zachowaniem wszelkich 
procedur, mających na celu minimalizację ryzyka zagrożenia epidemią koronawirusa - informuje 
Zarząd Banku.

Ciągłość świadczonych usług zapewniają też inne banki, które podejmują działania, 
zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych tam osób. Pamiętajmy o tym.

Na koniec, warto dodać, że w Narodowym Banku Polskim, gotówka, która trafia doń z 
innych banków, poddawana jest odkażaniu w wysokiej temperaturze, po czym… „nieskazitelnie” 
czysta trafia doń z powrotem.                                    

Pogrzeb w czasie koronawirusa. 
Maksymalnie 5 osób

Tylko 5 osób - nie licząc księdza, może 
uczestniczyć w obrzędzie pogrzebowym w kościele. 

Ostatnie pogrzeby w powiecie janowskim 
pokazują, że wierni i kapłani stosują się do 
wprowadzonych przez Rząd (25 marca) zasad 
bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. 
Podobnie jest z innymi nabożeństwami, które 
odbywają się bez udziału wiernych. Przebieg 
pogrzebu zależy od rodziny. - Jedni chcą, aby w ciągu 
jednego dnia była odprawiona msza święta w kościele 
i pochówek na cmentarzu. Inni, gromadzą się przy 
trumnie na cmentarzu, a mszę żałobną przekładają na 
inny termin - informuje ks. Jacek Staszak - dziekan 
dekanatu janowskiego.

Od lat wiadomo, że zwłok nie wolno przechowywać w domu czy mieszkaniu, nawet gdy 
ktoś umrze w swoim łóżku. Ciało - w przypadku zmarłych mieszkańców powiatu janowskiego - do 
czasu pochowania na cmentarzu, znajduje się najczęściej w przyszpitalnym prosektorium.

Do tej pory, podczas mszy pogrzebowej, wnoszono ciało zmarłego do kościoła. Teraz - w 
dobie koronawirusa, to się zmieniło. - Trumnę z ciałem przewozimy od razu na cmentarz, gdzie 
czekamy na księdza i uczestników pogrzebu, których jest niewielu - informuje Piotr Pyz - właściciel 
zakładu pogrzebowego.

Na cmentarzu, przy grobie zmarłego gromadzą się najbliżsi - kilkanaście osób. Ludzie 
obawiają się koronawirusa, zachowują ostrożność, a i rodzina zmarłego - prosząc o modlitwę i 
łączność duchową, apeluje o pozostanie w domu, co widać na klepsydrach.
Podobnie jest z modlitwą różańcową, która odbywa się w wąskim gronie rodzinnym.
                                                                                                                       

personel szpitala w walce z koronawirusem - mówi Artur Pizoń - Starosta Janowski, Przewodniczący 
Zarządu.

W działania, mające na celu złagodzenie skutków Covid 19 - oprócz Rządu i jednostek 
samorządu terytorialnego, coraz częściej włączają się firmy państwowe i prywatne oraz osoby 
fizyczne. Podobnie może być i w powiecie janowskim, do czego zachęca Starosta. - Liczy się każda 
pomoc, tym bardziej, że ceny sprzętu i środków do walki z pandemią lawinowo rosną - informuje 
Pizoń.

Potrzeba maseczek, fartuchów, pościeli, rękawic, kombinezonów, środków 
dezynfekcyjnych, sprzętu, itp. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale i pacjentów, 
których na dzień 26 marca było 140.

- Wyjątkowa sytuacja wymaga wspólnych działań - apeluje Starosta. 
Darowizny mogą mieć charakter rzeczowy lub pieniężny (nr konta szpitala 55 1240 5497 1111 0010 
7085 1590 z dopiskiem „Darowizna COVID-19”).   
                                                                                                                    Foto: archiwum szpitala 

koronawirusem

Tekst; foto: Alina Boś
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Akcja krwiodawcza w Modliborzycach.
Zebrano ponad 10 litrów krwi

W związku z epidemią koronawirusa i 
wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, 
centra krwiodawstwa w całym kraju apelują o 
oddawanie krwi.

Na apel odpowiedzieli także mieszkańcy 
powiatu janowskiego - tym razem w 
Modliborzycach, gdzie podczas marcowej 
akcji zebrano ponad 10 litrów krwi. Ogółem, 
zarejestrowało się ponad 30 osób, z których 
krew - po 450 ml, oddało 23. 

Krew oddawali wieloletni krwiodawcy, 
ale nie tylko. - Sporo było osób, które krew 
oddały po raz pierwszy. Oczywiście, były to 
osoby zdrowe osoby, które w ostatnim czasie 
nie były za granicą i nie miały kontaktu z osobą 

zakażoną lub objętą kwarantanną - informuje Tomasz Taradyś - organizator akcji.Akcja oddawania 
krwi przebiegła prawidłowo (sprzęt jednorazowego użytku, 2-metrowa odległość, itp.).

W tym roku, to druga akcja krwiodawcza w tym mieście, ale kolejna w 13-letniej historii 
honorowego krwiodawstwa w Modliborzycach. Do tej pory, zbierano krew dla osób chorych, 
potrzebujących krwi lub jej składników w celu powrotu do zdrowia (często w stanach nagłych, 
ratujących zdrowie, nieraz z powiatu janowskiego). Teraz, doszedł koronawirus. 

 - Kolejna akcja 29 maja - informuje, zachęcając do udziału, Taradyś.        Foto: nadesłano

Sytuacja, związana z pandemią koronawirusa to dla Domu Pomocy Społecznej „Barka” 
trudny czas. Placówki nie da się zamknąć, tak jak szkoły czy przedszkola. Trzeba pamiętać, że w 
Domu przebywa prawie 180 mieszkańców, z których większość stanowią ludzie chorzy, samotni i 
starsi, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Do tego dochodzi ponad stu 
pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z „domownikami” „Barki”. Ogółem, prawie 300 
osób w jednym miejscu i… obostrzenia. 

- Wprowadziliśmy zakaz odwiedzin. Mieszkańcy - rozumiejąc sytuację, też nie wychodzą 
na zewnątrz. Zakupy robią im pracownicy. Pracujemy niemalże w pełnym składzie, oczywiście z 
zachowaniem wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych - informuje Mariola Surtel - 
Dyrektor  placówki.

Pracownicy DPS-u nie uciekają na L-4, urlopy czy opiekę nad dziećmi. Zdalnie też 
pracować nie mogą… Pracują ze zrozumieniem i oddaniem, które w tym kryzysowym czasie są na 
wagę złota. Brawo!                                                                        

Zakaz odwiedzin w DPSPracownicy WTZ szyją maseczki 
dla janowskiego szpitala

Choć działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej - w związku z 
zagrożeniem koronawirusem, 
z o s t a ł a  z a w i e s z o n a ,  t o  
pracownicy placówki pracują 
cały czas. Maseczki ochronne 
szyje nawet kierowca. 

Pierwsza partia deficytowego 
towaru (100 sztuk) trafiła do 
szpitala w ubiegłą sobotę, 21 
marca (trzy dni po rozpoczęciu 
ręcznej produkcji), kolejna trafi 
niebawem.

Maseczki, które w szpitalu są 
sterylizowane, szyją na zmiany, 
nawet w sobotę. 

Na początku szło opornie. Złamała się igła i nić zaplątała, ale z każdym dniem jest coraz 
lepiej. Maszyny z warsztatowej pracowni krawieckiej, własne i pożyczone stały się 
„posłuszniejsze”, a codzienny rytm pracy ustalony. Każdy wie, co ma robić. Jedno kroi, drugie szyje, 
trzecie doszywa gumkę i tak na zmianę. 

Szycia maseczek nauczyli się w trybie przyspieszonym z Internetu, w którym roi się od 
informacji, jak i z czego szyć maseczki ochronne dla pracowników szpitali i sanepidu, policjantów, 
żołnierzy, urzędników i innych osób, które w tym trudnym czasie pracują.

Zaczęło się od telefonu Anny Śmit - szefowej PCPR-u, która zaproponowała szycie 
maseczek dla personelu medycznego janowskiego szpitala. Pomysł trafił na podatny grunt. 

Teraz, terapeuci z WTZ zdają prawdziwy egzamin z wolontariatu. Pracują charytatywnie, 
chociaż - wzorem innych, mogliby nic lub niewiele robić, bo podopieczni i tak siedzą w domu. 
Pracują na zmiany - po pięć osób, 4 godziny dziennie. - Z dnia na dzień maseczek jest więcej, a nam 
raźniej. Mamy materiał i akcesoria…, i świadomość, że w tym trudnym czasie robimy coś dobrego 
dla pracowników szpitala, którzy narażają własne zdrowie i życie, żeby ratować cudze - mówi 
Regina Małek - Kata - pracownik socjalny WTZ, obecnie... „krawcowa”.

W Domu Pomocy Społecznej maseczki 
robią sami. Koszt - 11 groszy sztuka

Maseczki higieniczne - towar deficytowy i coraz 
droższy, który samemu można zrobić... Pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej „Barka” wzięli sprawy w 
swoje ręce i maseczki robią sami.

- Maseczki z gumki i podwójnej fizeliny (z 
użyciem spinacza) robią pracownicy socjalni. Z 
maseczek korzystają dostawcy, zaopatrzeniowcy i 
kierowcy, pracujący w „Barce” - informuje Mariola 
Surtel - Dyrektor placówki.

Prekursorem działania jest Justyna Maciaszek - 
Wicedyrektor „Barki”. „Domowa” produkcja nabiera 
rozpędu. W ciągu tygodnia zrobili tysiąc maseczek, w 
kolejnym zrobią kolejną partię. Towarem dzielą się z 

innymi, którzy pracują na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.
           Zrobienie jednej maseczki zajmuje kilka minut, a koszt „produkcji” oszacowano na 11 groszy. 
                                                                                                      
                                                                                                      Foto: archiwum DPS (26 marca)  

S k ł a d a m y  s e r d e c z n e  
p o d z i ę k o w a n i a  z a  p e ł n ą  
zaangażowania postawę pracowników 
janowskiego szpitala w obliczu 
nieznanej, przerażającej cały świat 
epidemii.

Dziękuję za trwanie na 
posterunku, zachowanie spokoju i 
podejmowanie nowych wyzwań w 
postaci pobierania wymazów od osób 
potencjalnie zarażonych wirusem, 
opiekę nad pacjentami z podejrzeniem. 
Stanowicie przykład dla całego 
naszego społeczeństwa.

Pani Dyrektor ds. Lecznictwa - 
Agnieszce Konefał, Przewodniczącej 
Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

- Annie Tokarskiej, Pielęgniarce Naczelnej - Bożenie Mróz, pielęgniarkom epidemiologicznym - 
Elżbiecie Pawlos i Wioletcie Wojtan, Bożenie Dyach - Kot - Kierownikowi Laboratorium, 
Kierownikowi Działu Ewidencji Usług Medycznych - Małgorzacie Sowa, kierownikom oddziałów, 
pielęgniarkom oddziałowym (na szczególne uznanie zasługuje Renata Robak) oraz wszystkim nie 
wymienionym z imienia pracownikom szpitala, dziękuję za pracę ponad wymiarowe godziny, 
wzmożony wysiłek, aby mądrze i racjonalnie przeorganizować bezpieczną pracę w szpitalu.

Pamiętajmy że służba chorym stanowi nasz obowiązek. Bez Was, nie wygramy tej wojny.
Dziękujemy za inicjatywy pracowników w pozyskiwaniu środków ochrony 

indywidualnej, za szycie już od prawie 3 tygodni masek ochronnych, za wsparcie dobrym pomysłem, 
słowem i gestem.

„Natychmiast” to najlepszy czas na czynienie dobra (św. Katarzyna ze Sieny)
Składamy ponadto serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom oraz 

osobom prywatnym za pomoc w pozyskiwaniu środków ochrony indywidualnej oraz środków 
dezynfekujących dla personelu medycznego. Przykładem takich zachowań jest przekazanie 
środków przez kosmetyczki Monikę Ciukaj i Iwonę Mańkę, Ryszarda Majkowskiego, zakład 
krawiecki Wojciecha Robaka czy też grupy osób, które szyją maseczki w domach (Wy, moi drodzy, 
wiecie o kim mowa). Razem możemy więcej!

Jesteśmy wdzięczni inspekcji weterynaryjnej z podkreśleniem roli Romana Jarosza za 
użyczenie dużej partii środków ochrony już w pierwszych dniach wystąpienia koronawirusa w 
naszym kraju.

Słowa podziękowania należą się także służbom Wojewody Lubelskiego, Zarządowi 
Powiatu za bieżące wsparcie w zaopatrzeniu szpitala.

Dziękujemy Łukaszowi Potaczale za ozonowanie naszych karetek, Czesławie Sulowskiej 
za codzienne posiłki dla pracowników SOR oraz zespołów karetek, pizzerii „Domino” za 
dokarmianie drugiej zmiany karetek, Teresie Chmiel za przekazanie materiałów na maseczki, 
Markowi Butrynowi za nieodpłatne plakaty, dotyczące walki z koronawirusem, Tomaszowi 
Gajewskiemu, Mariuszowi Burdzie, Jarosławowi Bańce za nieodpłatne użyczanie samochodów do 
transportu środków ochrony indywidualnej, Przemysławowi Kołtysiowi za drukowanie przyłbic 
ochronnych, Beacie Prus za ciepły gest przekazania kwiatów dla personelu szpitala.

Gorące podziękowania kierujemy także do członków Koła Nr 6 Polskiego Związku 
Wędkarskiego z Dorotą Kołtyś za przekazanie pieniędzy na zakup środków do dezynfekcji 
pomieszczeń na łączną kwotę 1200 zł.

Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności składam na ręce bliskiej mi osoby, księdza 
wywodzącego się z naszych terenów, na stałe zamieszkującego zagranicą, który przelał na konto 
szpitala kwotę 5 tys. EURO (prawie 22 tys. zł) na walkę z epidemią.

Takie gesty wskazują, że nie jesteśmy sami, że ludzie nie zobojętnieli i chcą sobie 
nawzajem pomagać.              
                                              Dyrekcja Szpitala w Janowie Lubelskim; foto: archiwum placówki

Łamiesz kwarantannę, spodziewaj się 
mandatu (od 500 do 5 tys. zł)

Pierwszy mandat za złamanie kwarantanny w wysokości 500 zł otrzymała 18 marca 
mieszkanka powiatu janowskiego. Kobieta, miast siedzieć w domu, wsiadła w auto i wyjechała. W 
międzyczasie, pojawili się umundurowani policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzanie, czy 
osoby, poddane kwarantannie, przebywają w domu. Tej nie było. Po powrocie, kobieta tłumaczyła, 
że wyjechała na spacer.

Takie zachowanie nie znajduje uzasadnienia w przepisach sanitarnych, które mówią, że 
podstawą bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem jest 
bezwzględne przestrzeganie kwarantanny domowej. Tu nie ma niedomówień czy wątpliwości, o 
czym informuje Ministerstwo Zdrowia, przypominając, że kwarantanna domowa nakładana jest na 
osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie 
koronawirusem.

Czternastodniową kwarantannę (liczoną od dnia styczności z osobami zakażonymi lub 
podejrzanymi o zakażenie) w formie decyzji administracyjnej, nakłada państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny.

W czasie kwarantanny, nie wolno opuszczać określonego miejsca. W domu, w trosce o 
najbliższych, należy korzystać z oddzielnego pokoju i łazienki, łóżka, naczynia, ręcznika, itp. Należy 
przestrzegać zasad higieny i unikać spotykania się z domownikami, a jeśli to niemożliwe - zachować 
bezpieczny odstęp (około 1-1,5 m). Podczas kwarantanny, o stanie zdrowia należy informować 
inspekcję sanitarną, a w razie pogorszenia - sanepid (drogą telefoniczną), po czym zgłosić się do 
oddziału zakaźnego.

Osoby bez wyobraźni, łamiące kwarantannę, a więc narażające innych na konsekwencje 
zdrowotne, będą surowo karane mandatem w wysokości od 500 do 5 tys. zł.

 Alina Boś
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Na terenie janowskiego 
szpitala, przed wejściem na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
pojawił się duży namiot. W ten 
sposób, strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej wspierają działania służb 
medyczno - ratunkowych.

„ N a d z i e m n e  
pomieszczenie”, wyposażone w 
instalację  oświet leniowo -  
elektryczną (z możliwością 
ogrzewania), liczy 30 m 2. W prowizorycznej izbie przyjęć są stoły, krzesła i łóżka...

- Do tej pory, namiot był wykorzystywany sporadycznie (podczas ćwiczeń ratowniczo - 
gaśniczych), teraz posłuży ludziom - mówi Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy.

Obecna sytuacja pokazuje, że janowska straż pożarna - w kwestii rozwiązań technicznych, 
nie odbiega od standardów krajowych czy wojewódzkich. Przez lata - za grube miliony zł z funduszy 
zewnętrznych, jednostka pozyskała różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny, który przydaje się teraz - 
w sytuacji, której prawdopodobieństwo wystąpienia określano jeszcze nie tak dawno jako… 
„znikome”.                                                                                           Foto: nadesłano (2 kwietnia) 

Straż pożarna a koronawirus. 
Namiot przed janowskim szpitalem

Komunikacja prywatna zawieszona. 
Kursów nie odwołał jedynie PKS 

Wszyscy prywatni przewoźnicy 
odwołali kursy na terenie powiatu 
janowskiego. Kursują jedynie busy i 
autobusy PKS, ale tylko w gminie Batorz, 
Chrzanów, Janów Lubelski i Godziszów. 
W gminie Dzwola, Modliborzyce i Potok 
Wielki PKS-u nie ujrzy. - W tych gminach 
też byśmy jeździli, ale nie mamy 
zezwolenia - informuje Jan Golec - 
dyżurny ruchu, dodając, że autobusy PKS 
jeżdżą również na trasie Janów Lubelski - 
Stalowa Wola.

Sytuacja jest trudna. Z jednej strony zagrożenie koronawirusem, z drugiej - ludzie, 
dojeżdżający do pracy w urzędzie, szpitalu, sklepie, piekarni, fabryce, itp. I jeszcze emeryci, którzy 
jadą po emeryturę do banku, do apteki po leki, itp. Pasażerów jest mniej, więc i o zachowanie 2-
metrowej odległości nie jest trudno. Samochody są odkażane, a wymogi sanitarne zachowane. 
Dziennie, dziewięciu kierowców robi prawie tysiąc kilometrów. Oprócz kierowców, w janowskim 
PKS-ie jedna osoba pracuje na kasie, trzy pozostałe na stacji CPN. Z 13-osobowej załogi nikt nie 
idzie na urlop czy chorobowe. Pracują. Jak długo? - Do kiedy będzie to możliwe - odpowiada 
dyżurny ruchu.

Jeżdżą od poniedziałku do piątku (oprócz sobót i niedziel). - Pracujemy na granicy 
opłacalności, a sobotnio - niedzielne kursy byłyby dla nas zupełnie nierentowne - tłumaczy Golec.
Najwięcej pasażerów z komunikacji PKS-u korzysta w gminie Godziszów (w pozostałych gminach, 
po 3-, 4- i 5 osób w czasie jednego kursu). 
Dodajmy, że odwołane są wszystkie kursy dalekobieżne z Janowa do Lublina, Warszawy, Rzeszowa, 
Sanoka, Krakowa i Zakopanego.                                              Foto: nadesłano (stan na 2 kwietnia) 

Poniżej, rozkład jazdy:
5.40, 7.45: Goraj - Otrocz - Chrzanów - Janów Lubelski;
11.45: Janów Lubelski - Otrocz;
15.20: Janów - Otrocz - Goraj;
6.00, 11.45: Szewce - Janów Lubelski;
10.10, 16.10: Janów Lubelski - Szewce;
5.55: Andrzejów - Janów Lubelski;
7.35, 10.00, 11.15, 12.20, 13.00, 15.20, 16.40: Janów Lubelski - Andrzejów - Godziszów;
6.45: Wólka Batorska - Janów Lubelski;
8.15, 14.10: Janów Lubelski - Zdziłowice; 
9.00: Zdziłowice - Janów Lubelski;
12.25: Janów Lubelski - Batorz;
13.20: Batorz - Janów Lubelski; 
15.30: Janów Lubelski - Wólka Batorska;
4.45: Andrzejów - Janów Lubelski - Stalowa Wola;
13.05: Janów Lubelski - Stalowa Wola;
15.20, 23.20: Stalowa Wola - Janów Lubelski - Andrzejów. 

„Jeśli ktoś nonszalancko i lekceważąco traktuje nowe prawo, 
musi się liczyć z konsekwencjami”

    Jeśli komuś się wydaje, że przygotuje 
prowiant na święta dla dzieci i bliskich i go 
zawiezie - ot tak!, do Kraśnika, Stalowej Woli, 
Lublina, Warszawy czy Krakowa, to jest w 
grubym błędzie. - Obowiązuje ograniczenie 
przemieszczania się do niezbędnego minimum. 
W takim celu nie wolno się przemieszczać, a 
paczkę można nadać pocztą - informuje 
Elżbieta Kurzyna - Powiatowy Inspektor 
Sanitarny. 

   Racja. Obostrzenie wynika z 
Rozporządzenia Rady Ministrów, które mówi 

wprost, że w okresie od 1. do 11. kwietnia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje 
bezwzględny zakaz przemieszczania się. - Wyjątkiem są osoby, które pracują w firmach, instytucjach 
i gospodarstwach rolnych, oraz te, które prowadzą działalność gospodarczą. W rozporządzeniu 
czytamy też o tym, że z domu można wyjść tylko po to, by wykupić leki, pójść do lekarza czy wyjść 
na zakupy, niezbędne do życia dnia codziennego. Zakaz nie obowiązuje wolontariuszy, którzy 
pomagają osobom starszym czy objętym kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa - 
wymienia pani Inspektor.

To oznacza, że każdy, kto wybiera się w trasę, musi wiedzieć, że nim dojedzie do celu, 
zostanie skontrolowany przez patrole policji. I lepiej nie kłamać - wprowadzanie w błąd może sporo 
kosztować! Policjanci mają informacje (z imienia i nazwiska, łącznie z numerem telefonu) o osobach 
zakażonych lub podejrzanych o zakażenie i mogą to sprawdzić. Sprawdzą też cel podróży, 
wynikający z obostrzeń epidemiologicznych. Jeśli kontrolowany mówi prawdę, ma zielone światło, 
jeśli oszukuje - będzie musiał zawrócić z drogi, a za bezzasadne opuszczenie domu może zapłacić 
mandat w wysokości do 500 zł (nie wspominając o karze grzywny od 500 do 30 tys. zł). Żartów nie 
ma. 

- Sprawdzamy cel wyjścia lub wyjazdu z domu oraz to, czy piesi i kierowcy stosują się do 
nowych zasad. Jeśli ktoś nonszalancko i lekceważąco traktuje nowe prawo, to musi się liczyć z 
konsekwencjami w postaci wysokich mandatów lub wniosków o ukaranie do sądu. Może się 
spodziewać do 500 zł mandatu plus kary grzywny od 500 zł do nawet 30 tys. zł - informuje Szymon 
Mroczek - Komendant Powiatowy Policji. 

Obostrzenia w przemieszczaniu się mają pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. - To od rozsądnego podejścia każdego z nas zależy zdrowie i życie nasze i naszych 
bliskich. I dlatego będziemy sprawdzać, czy nowe przepisy respektowane są przez mieszkańców 
powiatu janowskiego w sklepie, parku, na ulicy, podczas kwarantanny, itp. Nie ma mowy o długim 
bieganiu, spacerowaniu czy przejażdżkach rowerowych. Wyjścia mają być ograniczone, a 2-
metrowa odległość zachowana - wyjaśnia Mroczek.

- Musimy dopasować się do obowiązujących wymogów i dlatego nie dopuścimy, by ktoś 
łamał przepisy, a swoim nierozsądnym zachowaniem zagrażał innym. W obecnej sytuacji, hasło 

#zostanwdomu ma być stosowane w praktyce ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich - 
zaznacza Komendant.

- Z każdym lekkomyślnym, niepotrzebnym wyjściem z domu pandemia się przedłuża. 
Postawmy tamę pandemii koronawirusa. Razem możemy to zrobić, ale musimy przestrzegać zasad 
dystansu społecznego - uczula Premier Mateusz Morawiecki.

- Jeżeli nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować 
ludzkich żyć (…). Wiem, że jest trudno…, wiem, że jesteście zmęczeni…, ale tym bardziej 
chciałbym wszystkich prosić o jeszcze większy wysiłek, o jeszcze więcej we wspólnym działaniu, 
aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa - apeluje Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. 
           Drugiego kwietnia, w Polsce potwierdzono 392 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 
14 osób. Od początku pandemii potwierdzono 2.946 przypadków zakażenia. Nie żyje 57 osób.
                                                                                                                                 Foto: nadesłano

Alina Boś
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Apel o przekazanie komputerów
Zwracamy się z prośbą o przekazanie komputerów, słuchawek na rzecz dzieci z Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK” w Janowie Lubelskim oraz rodzin zastępczych i 
Rodzinnych Domów Dziecka z powiatu janowskiego. 

W sytuacji pandemii dzieci są zmuszone kontynuować naukę w warunkach domowych. 
Pozyskane komputery pozwolą realizować ten obowiązek.

Osoby chętne do oddania prosimy o kontakt:

 w sprawie Placówki „PROMYK”  - tel. 15 8717 - 427
 w sprawie Pieczy Rodzinnej  - tel. 15 8723 - 345 lub 600-857-106

Zasiłek 500 plus dla dzieci z „Promyka” i rodzin zastępczych oraz inne świadczenia są 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłacane terminowo i bez opóźnień. - Wszyscy, 
którzy mają przyznane przez nas świadczenia, otrzymują wypłaty tak, jak dotychczas - informuje 
Anna Śmit - Dyrektor placówki.
         Wypłaty są realizowane na bieżąco i zgodnie z planem. Od stycznia do marca na różnego 
rodzaju świadczenia dla osób niepełnosprawnych wydano prawie 140 tys. zł. Nie są również 
zagrożone inne świadczenia, wypłacane przez PCPR (miesięcznie - około 50 tys. zł).                 A. B.

Koronawirus nie grozi terminowej 
wypłacie świadczeń przez PCPR

Koronawirus. Jeśli zostałeś objęty kwarantanną domową, pamiętaj, że…
Jeśli zostałeś objęty kwarantanną domową, bo miałeś kontakt z osobą zakażoną lub 

potencjalnie zakażoną na koronawirusa, pamiętaj, że:
- kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma powstrzymać 

rozprzestrzenianie się niebezpiecznych patogenów;
- podczas kwarantanny nie wolno ci wychodzić z domu, nawet z psem na spacer, do sklepu 

czy do lekarza;
- musisz ograniczyć kontakty z innymi osobami, również z domownikami; w domu 

korzystaj - o ile to możliwe, z oddzielnego pokoju i łazienki; nie korzystaj ze wspólnego łóżka, 
naczynia, ręcznika itp;

- nie wolno cię odwiedzać;
- myj często ręce wodą z mydłem, unikaj dotykania ust, oczu i nosa, dezynfekuj dotykane 

powierzchnie (klamki, krany, telefony, klawiatury), podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos 

COVID-19 a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi
Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na 

terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie 
musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie 
zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, 
znajomych lub rodziny.
           W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na 
zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu 
nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby 
wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawaną kwarantannie oraz jej rodziną.
      W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w 
pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie. W przypadku braku osób z 
rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do 
zwierząt domowych, można rozważyć oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu 
dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę. Należy 
również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie o grupach wsparcia dla 

osób, potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.
           Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań, powinny skontaktować się z 
właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu terytorialnego powinny 
zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 
163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie 
zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Można także 
skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik, lecznic, 
przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom, znajdującym się na 
kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt (w miarę możliwości i posiadanej 
infrastruktury - boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.
           Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką. 
Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych, świadczących o przenoszeniu się 
wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być 
biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.      
                                                                                                                  Inspekcja weterynaryjna

Wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”
 Zwolnienie małych firm ze składek, świadczenie postojowe i brak opłaty prolongacyjnej – 
to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej.
           – Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in.. zwolnienie 
małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, 
kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do 
ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla 
niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni (którzy opłacają składki tylko za 
siebie) z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
       Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający 
składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w 
razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 
2020 roku.
          Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania składek, o którym mowa w 
przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii 
Europejskiej. W związku z tym ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, 
którzy na 31 grudnia 2019 roku nie zalegali z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
Jeżeli przedsiębiorca miał zadłużenie za dłuższy okres, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze 
składek pod warunkiem, że do końca grudnia zawarł z ZUS układ ratalny i go realizuje.

          Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
          Tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje świadczenia postojowe dla osób, które w związku 
epidemią Covid-19 mają przestój w wykonywaniu umowy lub działalności. Świadczenie mogą 
otrzymaćosobywykonujące umowy cywilnoprawne, takie jak np. umowa-zlecenia, umowa o 
dzieło.Chodzi o osoby, które zawarły umowy przed 1 lutego 2020 roku. Na świadczenie postojowe 
może liczyć osoba, której przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 
300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (czyli 15 595,74 zł 
dla wniosków złożonych w kwietniu i maju).

Co do zasady świadczenie wynosi 2080 zł. Jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Jeśli 

jednak suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższa od 1300 
zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

         Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
     Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł. Jest 
nieoskładkowane i nieopodatkowane. Otrzyma je przedsiębiorca, który rozpoczął działalność przed 
1 lutego 2020 roku, jeśli jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł o co 
najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Świadczenie otrzyma także osoba, która 
zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 roku. Świadczenia postojowego nie dostaną 
samozatrudnieni, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
        Samozatrudnieni, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z 
podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

        Ulgi bez opłaty prolongacyjnej
       Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub 
rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez dotychczasowej opłaty prolongacyjnej. 
Chodzi o składki za okres od stycznia 2020 roku. Ta ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i 
pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też 
znaczenia wielkość jego firmy.
       Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych 
kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie 
odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

       Jak skorzystać ze wsparcia?
       Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na 
stronie www.zus.pl.
      Wnioski można złożyć przez internet – przez PUE ZUS, tradycyjną pocztą albo osobiście w 
placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

zgiętym łokciem lub chusteczką, wietrz pomieszczenia;
- monitoruj stan swojego zdrowia, mierz temperaturę, obserwuj objawy, ponieważ one 

mogą wskazywać na grypę, przeziębienie lub inne infekcje, niekoniecznie na zakażenie 
koronawirusem;

- jeśli poczujesz się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z 
oddychaniem, skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną i zgłoś się do 
oddziału zakaźnego;

- ogranicz kontakt ze zwierzętami;
- spodziewaj się wizyty umundurowanego policjanta, który sprawdzi, czy wszystko w 

porządku, i czy przebywasz w domu - za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej grozi mandat 
karny do 5 tys. zł.;

- podczas spotkania, zachowaj bezpieczną odległość, wynoszącą 1-1,5 metra.             A.B.

Pakiet informacji o koronawirusie
Szereg informacji na temat koronawirusa pojawia się każdego dnia na stronie internetowej 

Powiatu Janowskiego. 
Są to różnego rodzaju zalecenia, wytyczne i komunikaty, które napływają z Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, ZUS-u, KRUS-u, Wojsk Obrony Terytorialnej, itp. Niektóre 
materiały dotyczą rencistów i emerytów, uczniów i nauczycieli, inne - pracodawców, pracowników, 
pacjentów czy osób, wracających z zagranicy, a jeszcze inne - nas wszystkich. Aby pakiet informacji 
na temat walki z Covid 19 był bardziej czytelny, przejrzysty i usystematyzowany, na stronie 
internetowej Powiatu Janowskiego stworzono odrębną zakładkę o nazwie „KORONAWIRUS”, 
która znajduje się po lewej stronie Aktualności (pierwsza od góry). 

W ten oto sposób, w jednym miejscu znajdą się wszystkie informacje, uporządkowane 
chronologicznie (niektóre nadal będą zamieszczane w Aktualnościach). 

Zakładka będzie stale aktualizowana, również o linki - przekierowania do przydatnych 
stron internetowych.                                                                                                            Alina Boś
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Dwadzieścia ton żywności trafi do ponad 400. rodzin z gminy Janów Lubelski
Dwadzieścia ton żywności, otrzymanej z Caritas Diecezji Sandomierskiej, trafi jeszcze 

przed świętami do ponad 400. rodzin z gminy Janów Lubelski. Paczki przygotowywane są na osobę, 
a nie na rodzinę, co oznacza, że pomoc żywnościowa trafi do prawie 900. mieszkańców gminy.

Paczki od 26. marca do 3. kwietnia pakowało 20. pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Wśród produktów znalazły się soki, makarony, gotowe dania, oleje, itp., a wśród 
odbiorców również osoby starsze, którym trudno jest związać koniec z końcem. Świąteczną 
żywność dostarczają strażacy ochotnicy z Białej, Łążka Garncarskiego, Momot Górnych i   Janowa. 
W dostarczaniu paczek uczestniczy również pracownik OPS.  

- Wszystkie paczki trafią do adresatów jeszcze przed świętami - zapewnia Magdalena 
Kolasa - Dyrektor OPS.

To już druga tego typu akcja w tym roku w janowskiej gminie (pierwsza była w styczniu). 
Warto zauważyć, że janowski OPS dzień w dzień wydaje około 50 posiłków na wynos. 

Organizuje też pomoc ludziom starszym w zakupach w sklepie czy aptece. - Pomagają ludzie po 18. 
roku życia. Młodsi też chcieliby, ale ze względu na obostrzenia, nie mogą - informuje Szefowa 
Ośrodka.                                                                                                                   Foto: nadesłano

Wszyscy pracownicy szpitala używają 
maseczek, obowiązkowo!

Trzy tysiące maseczek ochronnych i pięćdziesiąt sztuk kombinezonów trafi do 
pracowników janowskiego szpitala z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Materiały ochronne - w 
imieniu Marszałka Jarosława Stawiarskiego i Piotra Mateja - Dyrektora Departamentu Zdrowia, 
przekazał 6 kwietnia Ryszard Majkowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 Od tego dnia wszyscy pracownicy janowskiego szpitala mają obowiązek noszenia w pracy 
maseczek ochronnych. Masek - mniej lub bardziej profesjonalnych, jedno- i wielorazowego użytku, 
jest kilka rodzajów. Jedne zakupione, drugie podarowane - ważne, że są. 

Zalecenie wydała Renata Ciupak - Dyrektor szpitala.                            Foto: Piotr Czajka

Policja kontroluje 319 osób, 
objętych kwarantanną

Policja kontroluje objętych kwarantanną. Na trzeciego kwietnia było ich w powiecie 
janowskim 319. Wszyscy stosują się do zasad. Jeśli okazałoby się, że łamią kwarantannę, to taka 
informacja trafia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do 
nakładania kar finansowych. Ponadto, wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z 
popełnieniem wykroczenia z art. 116 Kodeksu Wykroczeń, za co grozi mandat do 500 zł. I dalej, jeśli 
osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, oddali się ze wskazanego miejsca, będzie 
odpowiadać zgodnie z art. 161 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

- Wobec osób, które naruszyłyby obowiązek kwarantanny, będą prowadzone czynności w 
kierunku artykułu 165 Kodeksu Karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia wielu ludzi, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - czytamy w policyjnych 
komunikatach.

- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozsądek, odpowiedzialne postępowanie 
i nienarażanie innych na ryzyko zachorowania - uczula Szymon Mroczek - Komendant Powiatowy 
Policji w Janowie Lubelskim.                                                                   Alina Boś, foto: nadesłano

Strażacy ochotnicy wspierają 
mieszkańców w związku z Covid-19

Zrobią zakupy, dowiozą żywność, wykupią receptę, dostarczą paczki świąteczne… 
Siedem jednostek OSP z powiatu janowskiego, zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo - 
Gaśniczym, zostało wytypowanych przez Komendę Powiatową PSP do pomocy osobom starszym, 
samotnym, będącym w kwarantannie. Mowa o 140. strażakach z OSP Aleksandrówka, Godziszów 
Drugi, Biała, Modliborzyce, Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki (po jednej jednostce z każdej gminy).
- Strażacy zostali przeszkoleni i wyposażeni w rękawiczki, gogle ochronne i płyny do dezynfekcji. 
Środki ochrony zostały przekazane przez Komendę Powiatową PSP. Na dzień dzisiejszy, najwięcej 
strażaków udziela się w gminie Batorz i Potok Wielki - informuje komendant Grzegorz Pazdrak.

Ochotnicy współpracują z policją i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. 
Komunikaty, przypominające o konieczności zachowania środków ostrożności, płyną przez 
megafony jeżdżących samochodów pożarniczych kilka razy dziennie.

Strażacy - podobnie jak ratownicy medyczni, apelują o szczerość osób, którym pomagają.
W powiecie janowskim zdarzały się przypadki, kiedy zatajono podejrzenia co do ryzyka 

zakażenia koronawirusem, a więc kontaktu z osobami potencjalnie zakażonymi. Efekt był taki, że 
ratownicy medyczni - zamiast pracować, czekali w kwarantannie na wyniki testów. Miejmy 
nadzieję, że takie sytuacje się nie powtórzą.                             Foto: nadesłano (stan na 6 kwietnia)

Na zdjęciu: Renata Ciupak i Ryszard Majkowski

Podczas pakowania paczek

Strażacy podczas załadunku paczek świątecznych

Akcja ,,Nie kłam Medyka”
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 Walka z pandemią koronawirusa jest trudnym wyzwaniem dla pracowników służb 
medycznych, którzy są na pierwszym froncie walki o nasze zdrowie i życie. To oni - lekarze i 
pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, technicy, kierowcy i pracownicy obsługi 
- z narażeniem życia i zdrowia, ciężko pracują, stawiając czoła sytuacji epidemicznej. 

Na zakażenie patogenem - stojąc na straży ładu i bezpieczeństwa społecznego, narażają się 
też policjanci oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pilnują, aby osoby zagrożone i  
potencjalnie zagrożone odbywały kwarantannę. 

Z wielkim uznaniem obserwuję pracę pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej, którzy w walce z COVID -19 - pracując po kilkanaście  godzin dziennie, 
dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne 
mieszkańcom powiatu janowskiego.

Starosta Janowski. - Dziękuję pracownikom służb medycznych, sanitarnych 
i mundurowych. Jesteśmy razem!

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do 
odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a 
parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 
Oprócz tego, zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy 
działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.

Co jeszcze się zmienia? Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy 
zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak 
wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych 
krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za 
wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy 
ostrożni i stosujmy się do nowych zasad! Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami. 
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)
Sklepy i punkty usługowe - 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego 

lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i 
liczby 3.

Przykład:
- jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 

klientów;
- jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może 

przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

Targowisko - 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba 

osób, przebywających na targu, nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
Przykład - jeśli na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może 

przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
Placówki pocztowe - 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba 
okienek pocztowych. pomnożona przez 2.

Przykład - jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie 
może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich 
sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad 

bezpieczeństwa:
- od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych 

rękawiczkach;
- w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać 

jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach, sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich. W tym, dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) 

zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby 
w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych 
przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, 
które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków 
służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. 

Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą 
obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na 
kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

Przykład - jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie 
kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu powrotu z zagranicy, kontaktu z zarażonym, Ty również 
będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony 

tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami, np. wizyty w 
domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, zarówno w 
placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest 
bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez 

opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich 
obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W 
dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawodową działalnością;

- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i 

Kolejne kroki w walce z koronawirusem pomagasz potrzebującym, przebywającym na kwarantannie, lub osobom, które nie powinny 
wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności;

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, 
aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, 

pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, 
ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia 
pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym - do 
zwiększenia szans na zakażenie. Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów 
miejskich.

2 metry - minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między 

pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi 
wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się 
samodzielnie poruszać i ich opiekunowie,

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić 

jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych 
obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa 

miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 
miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny, np. dowożących do pracy w zorganizowany 
sposób, czy prywatnych przewoźników.

Przykład - jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść 
maksymalnie 10 osób. Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie 
dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy - dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 

pracownikom. I tak:
- stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra;
- pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów 
dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 
2020 roku.                                                                                     Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Doceniam również tych, którzy z myślą o nas, wykonują codzienną pracę na stanowisku 
kierowcy, sklepowej, aptekarza, kasjera, bankowca, urzędnika, dostawcy, piekarza, elektryka czy 
rolnika, który zaczyna prace w polu.  

Szanowni Państwo
Za to, że w tak trudnym czasie - z narażeniem zdrowia i życia, dbacie o nas i nasze rodziny, 

za wszelką pomoc, zrozumienie i wsparcie w dniach kryzysu - w imieniu mieszkańców powiatu 
janowskiego, serdecznie dziękuję. Jesteście naszymi bohaterami. 

Jesteśmy razem, zapewniając, że jako społeczeństwo będziemy zachowywać się rozsądnie 
i odpowiedzialnie.                                                                        
                                                                                                      Artur Pizoń - Starosta Janowski
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Sąd Rejonowy. Ławnicy na kadencję 2020-2023 wybrani

Pomimo ograniczeń, rozpoczęte w 
ubiegłym roku inwestycje drogowe w powiecie 
janowskim są kontynuowane. Tu koronawirus 
nie stanął na przeszkodzie. Prace nad 
przebudową dróg, na które Powiat Janowski 
pozyskał pieniądze jeszcze w ubiegłym roku, 
przebiegają zgodnie z planem. Co prawda, 
inwestycje są na różnym etapie „rozwoju”, ale 
wszędzie widać mniejszy lub większy postęp.

Zacznijmy od inwestycji na drodze 
powiatowej Chrzanów - Otrocz, gdzie powstaje 
trzecie rondo (po janowskim i potockim). 
Mowa o przebudowie skrzyżowania z dwiema 

drogami powiatowymi (w kierunku Chrzanowa i Otrocza) i jedną drogą gminną na skrzyżowanie 
typu rondo. Rondo, które usprawni ruch w tym miejscu, będzie oświetlone.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest elementem inwestycji drogowej o wartości prawie 5 
mln zł. W ramach zadania, powstanie prawie 5 kilometrów nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Do tego dochodzi przebudowa przepustów pod koroną drogi i zjazdami, oznakowanie pionowe i 
poziome oraz pobocza ziemne, utwardzone kruszywem.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo „Igord” z Lublina - umowę w tej sprawie podpisano 
w listopadzie ubiegłego roku. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych 
przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych.

Termin wykonania strony określiły na koniec sierpnia 2020 roku. Inwestycja zostanie 
sfinansowana w 60. procentach ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę, tzw. 
„wkład własny” w relacji 45-55 procent zabezpieczył Powiat Janowski i Gmina Chrzanów.

Po dziurawej drodze w Branwi w gminie Dzwola nie ma śladu. Po latach wyczekiwania, 
droga jest przebudowywana. Sporo zrobiono w ubiegłym roku, resztę dokończą w 2020. Pieniądze 
pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Do tego doszły środki finansowe z budżetu Powiatu 
Janowskiego i Gminy Dzwola w proporcji 45 - 55 procent dofinansowania. Inwestycję - z ramienia 
Powiatu Janowskiego, prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych.

Przebudowa drogi jest kompleksowa - w pakiecie z chodnikiem, kamiennym poboczem, 

Pomimo ograniczeń, inwestycje drogowe są kontynuowane

Pięciu ławników będzie orzekać w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim 
w kadencji 2020 - 2023. Czterech pełni tę funkcję po raz kolejny, jeden został wybrany 
po raz pierwszy. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie, które odebrał od nowo 
wybranych ławników, wręczając legitymacje, Roman Kałuża - Prezes Sądu. Teraz, 
„sędziowie społeczni” będą zasiadać w składach, orzekających w wydziale rodzinnym i 
nieletnich. - Ławnicy pełnią ważną rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Są namiastką ławy przysięgłych i dużym wsparciem w 
wydawaniu orzeczeń - mówi Prezes.

Ławnicy w zakresie orzekania są niezawiśli i - podobnie jak sędziowie 
zawodowi, podlegają Konstytucji RP i ustawom. Obowiązuje ich tajemnica narady i 
głosowania, a jeśli trzeba - wyłączenie się od orzekania w przewidzianych prawem 
sytuacjach. I jeszcze jedno - przy rozstrzyganiu spraw, mają równe prawa z sędziami, 
choć rozprawom przewodniczyć nie mogą. Oczywiście, każdy ławnik jest 
funkcjonariuszem publicznym.   

Spośród 5-osobowego Zespołu Ławniczego, najbardziej doświadczonym 
ławnikiem jest Małgorzata Krzak, która orzeka już szóstą kadencję. Wiedzę i 
doświadczenie posiada też Janina Tyra, która w składzie orzekającym zasiada czwartą 
kadencję, oraz Elżbieta Sobótka - to jej trzecia kadencja. Na drugą kadencję został 
wybrany Andrzej Skubik, a zupełnie nowym „nabytkiem” jest Janusz Lewandowski. 
Przewodniczącym Zespołu została Janina Tyra. Doświadczonym ławnikiem jest też 
pani Ewa Martyna (obecnie, „ławnik honorowy”), która orzekała 3 kadencje. 

Ławnicy są wybierani przez rady gmin. - Niestety, w tym roku władze gminy 
Batorza, Chrzanowa, Dzwoli, Godziszowa i Modliborzyc nie zgłosiły nam żadnego kandydata, 
szkoda - informuje Kałuża. 

Poniżej, tekst ślubowania ławnika: „Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego 
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać 

sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego 
sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami 
godności i uczciwości”. Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż 
Bóg”. I dodali. Dodajmy, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości ławnik może uczestniczyć po 
złożeniu ślubowania, które jest warunkiem koniecznym pełnienia tej funkcji.                             A. B.

przepustami pod zjazdami do posesji i solidną warstwą nawierzchni.
Równolegle do prac na odcinku od kościoła do leśnej Dąbrowy, trwały i trwają roboty 

budowlane na drugiej odnodze drogi powiatowej - od kościoła w stronę Chrzanowa. Chrzanowska 
część obejmuje te same elementy, co droga w stronę leśnej Dąbrowy (oprócz chodnika). Prace 
postępują.
        Obie inwestycje zrealizuje do końca lipca tego roku Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - 
PBI Infrastruktura S.A. i Partner Konsorcjum - PBI WMP Sp. z o.o. z Sandomierza. Ten sam 
wykonawca przebuduje drogę powiatową w Andrzejowie na długości prawie 2 km. Ogółem, 
przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej o łącznej długości 5,5 km pochłonie prawie 5 mln zł.
        Przypomnijmy, że z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych - przy wsparciu 
finansowym Powiatu Janowskiego i Gminy Modliborzyce w relacji 45 x 55 procent, jesienią 
ubiegłego roku oddano do użytku drogę w Modliborzycach (od krajówki, obok Gminnego Ośrodka 
Kultury, w stronę Kolonii Zamek).

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostanie też wyremontowany 2,5-
kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Pasiecie w gminie Modliborzyce (droga została 
zniszczona podczas ubiegłorocznej powodzi). Zadanie o wartości prawie 2,7 mln zł wykona 
Przedsiębiorstwo „Igord” Jerzy Podgórski z Lublina. W ramach zadania, pojawi się nowa 
nawierzchnia drogowa, chodniki, zatoki autobusowe, pobocza, odwodnienie i oznakowanie. W 
ubiegłym roku, firma odbudowała nasyp nad przepustem pod koroną drogi, dzięki czemu został 
przywrócony ruch obustronny. W tym roku zrobi resztę.

W 2021 r. pojedziemy nową drogą na trasie Błażek - Batorz. Najdłuższy odcinek drogi 
powiatowej w jednym ciągu (prawie 4,5 km) z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych 
zostanie zmodernizowany na trasie Błażek - Batorz. Zadanie wykona Konsorcjum Firm: Lider 
Konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A. i Partner Konsorcjum - PBI WMP Sp. z o.o. z Sandomierza. 
Termin wykonania zadania strony określiły na koniec lipca 2021 roku. Wartość zadania - ponad 
4,1mln zł. Jest to jedyna inwestycja w powiecie janowskim, realizowana z dofinansowaniem 
Funduszu Dróg Samorządowych w cyklu 3-letnim. W ubiegłym roku, wykonawca zadbał o rowy i 
wykarczował pobocza. W tym roku inwestycja jest kontynuowana. W ramach zadania, pojawi się 
nowa nawierzchnia drogowa, zjazdy do posesji, rowy odwodnieniowe, oznakowanie pionowe i 
poziome, bariery ochronne oraz chodnik i utwardzone pobocze w Błażku. Oczywiście, w kosztach 
inwestycji partycypuje Powiat Janowski i Gmina Batorz.                                 Tekst; foto: Alina Boś                           

Nowy samochód dla janowskiego DPS-u „w pakiecie” z pralnicowirówką 
i dociepleniem stropów 

„Barka” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ma nowy samochód. 
Pięcioosobowy, przestronny, klimatyzowany, fabrycznie nowy Kombi - Van za prawie 90 tys. zł 
zastąpi wysłużoną osobówkę. - Nowym samochodem mieszkańcy „Barki” będą przewożeni, m.in. 
na konsultacje lekarskie i zabiegi medyczne do poradni i szpitali - informuje Mariola Surtel - 
Dyrektor placówki. 

Obecnie, w siedmiu budynkach mieszkalnych janowskiego DPS-u przebywa prawie 180. 
pensjonariuszy. 

Sprzęt został oficjalnie odebrany w obecności Sławomira Dworaka - Przewodniczącego 

Rady Powiatu, Członków Zarządu - Artura Pizonia - Starosty Janowskiego, Michała Komackiego - 
Wicestarosty, Józefa Wieleby, Władysława Sowy i Zenona Zyśko, oraz pracowników „Barki” na 
czele z Dyrektor Mariolą Surtel. Samochód poświęcił ks. kan. Jan Mazur.

Nowy samochód to nie jedyny nowy zakup w tym roku. Mowa o pralnicowirówce, która 
zastąpi starą z '98 roku. Energooszczędny sprzęt za prawie 45 tys. zł wypierze jednorazowo 24 kg 
prania (kołder, pościeli, odzieży, firanek, zasłon itp..). Do tego dochodzi docieplenie stropów w 
dwóch budynkach mieszkalnych, które kosztowało ponad 115 tys. zł.

Trzyzadaniowa całość pochłonęła prawie ćwierć miliona zł.                                       A. B.

Podczas przekazania samochodu

Na zdjęciu (od lewej): Roman Kałuża, Ewa Martyna, Elżbieta Sobótka, Janusz Lewandowski, 
Andrzej Skubik, Małgorzata Krzak, Janina Tyra
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Są plany budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Mobilne Biuro Obsługi w każdą środę obsługuje klientów PGE

Jest lepiej niż było, ale czy tak być powinno? Niekoniecznie… Od lutego, mieszkańcy 
Powiatu Janowskiego wszystkie sprawy, związane z dostarczaniem i sprzedażą energii elektrycznej i 
gazu, mogą załatwić w Mobilnym Biurze Obsługi PGE w Janowie. To oznacza, że nie muszą jechać 

Przed wejściem do Mobilnego Biura Obsługi PGE

Ma być szybciej, krócej, nowocześniej i w pobliżu węzłów komunikacyjnych - są plany 
budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką 
Ratowniczo - Gaśniczą w Janowie Lubelskim. W tej sprawie, Artur Pizoń - Starosta Janowski i 
Michał Komacki - Wicestarosta, podpisali akt notarialny, dotyczący przedwstępnej umowy zakupu 
przez Powiat Janowski działki na rzecz Skarbu Państwa. Działka o powierzchni prawie 1,1 hektara 
zostanie zakupiona od Spółdzielni Kółek Rolniczych, pod warunkiem, że projekt uzyska stosowne 
dofinansowanie. Koszt inwestycji oszacowano - bagatela… na około 20 mln zł. Stosowną uchwałę 
podjęli też radni powiatowi. Inicjatorem budowy nowej siedziby jest straż pożarna na czele z 

Przykładowa wizualizacja inwestycji

Komendantem Grzegorzem Pazdrakiem oraz Starostwo Powiatowe. Rządowo - samorządowe 
działania od samego początku wspiera Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP.

Środki na realizację inwestycji pochodziłyby z rządowego programu, a konkretnie z 
projektowanej nowej ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2021 - 2025. Podstawą 
wpisania inwestycji do ustawy modernizacyjnej jest posiadanie działki budowlanej o powierzchni 
minimum 1 hektara, co też się stało. 

Nowa siedziba byłaby zlokalizowana poza miastem, w pobliżu strefy ekonomicznej, przy 
głównym węźle komunikacyjnym - trasie szybkiego ruchu S19, będącej częścią szlaku Via Carpatia, 
oraz projektowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego na drogę krajową 74.

Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana, będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów 
w regionie, w dobrze położonym miejscu, co wpisuje się w obowiązujące trendy wyprowadzania 
siedzib straży pożarnych poza teren miasta - w pobliże głównych węzłów komunikacyjnych i z dala 
od zabudowań mieszkalnych. Takie rozwiązanie ułatwi dotarcie do zdarzeń, skróci czas dojazdu, a 
ciężkie wozy gaśnicze czy ratownictwa technicznego nie będą się musiały przeciskać przez 
zatłoczone centrum Janowa. To ważne, bo teraz strażacy pracują w sercu miasta, gdzie uliczki są 
wąskie, często pozastawiane samochodami osobowymi, co utrudnia wyjazdy. Nie inaczej jest z 
pomieszczeniami garażowymi, które są zbyt małe, żeby pomieścić kupiony i planowany do zakupu 
specjalistyczny sprzęt. Zmiana lokalizacji Komendy wyszłaby i na zdrowie sąsiadom - byłby 
mniejszy ruch i hałas. Zyskałoby też Starostwo, pozyskując miejsce na biura i garaże…

Fakt, z zewnątrz Komenda wygląda nieźle, ale pamiętajmy, że jest to budynek z 1958 roku, 
którego nie można rozbudować ze względu na ograniczoną powierzchnię działki budowlanej. Co 
prawda, w latach 70. budynek powiększył się o dodatkowe piętro, ale obiekt nadal nie spełnia 
wymogów, stawianych strażnicom PSP XXI wieku, a więc nie ma mowy o rozwoju. Stąd inicjatywa 
budowy nowej siedziby Komendy… I dobrze, bo chociaż janowska straż jest coraz bardziej 
skuteczna w reagowaniu na zdarzenia codzienne, to musi być też przygotowana na sytuacje, których 
prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome. Zagrożenie o charakterze ponadlokalnym może 
generować rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia, usytuowany na terenie powiatu janowskiego, oraz 
drogi krajowe na krawędzi masywu Lasów Janowskich, w których ochrona przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem ma specyficzny charakter. Każdy strażak to wie.
                                                                                                                                                    A. B.

do Stalowej Woli, bo Biuro na czterech kołach w każdą środę w godzinach 10.00 - 14.00 czeka na 
nich przed Rejonem Energetycznym.

Biuro to nic innego jak „pakowny” samochód, ogrzewany, a pewnie i klimatyzowany, 
który stoi przed wejściem do Rejonu Energetycznego. Do Biura - niczym na pokład samolotu tyle, że 
niżej, prowadzą metalowe schody. Wewnątrz, na człowieka czekają doradcy przy komputerach, 
którzy załatwią sprawę „od a do zet”. I to jest plus tego nowego rozwiązania, chociaż dla klientów i 
dla Starosty Janowskiego lepszym byłoby stare, kiedy to tego typu sprawy można było załatwić w 
Rejonie Energetycznym.

Karygodne, żeby tak stać w kolejce przed samochodem, podczas gdy budynek stoi prawie 
pusty! - narzeka jedna z kobiet.

- I to o tej porze roku! - dopowiada starszy mężczyzna.
- Mam nadzieję, że w Janowie na stałe będzie funkcjonowało Biuro Obsługi i to 

niebawem…, oczywiście, w budynku Rejonu Energetycznego - mówi Starosta Artur Pizoń.
…A w Rejonie… Miejsca jest dość, jak mówią pracownicy. Są meble, Internet, komputery, 

a więc biuro stacjonarne…, nawet dozorca i oczywiście… kontakt - zdalny i bezpośredni, nie gorszy 
niż w busie. I jeszcze coś, o czym nie wszyscy pamiętają - 8 lat od likwidacji…

Dodajmy, że Spółka posiada 60 stacjonarnych placówek na terenie województwa 
podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Biuro, które w każdym 
tygodniu jeździ do Janowa, Staszowa i Ustrzyk Dolnych, to element programu pilotażowego, który 
potrwa do końca roku. Miejmy nadzieję, że w następnym roku, a może i wcześniej, janowskie biuro 
sprzedaży energii elektrycznej i gazu powróci do macierzy…                                                     A. B.

Spłonęło prawie 3 hektary łąk, 
nieużytków i lasu

 Draństwo! Drugiego kwietnia, 
ktoś podpalił trzy razy w ciągu dnia 
trawy na łąkach i to w trzech 
różnych miejscach w okolicach 
Momot. Strażacy mieli pełne ręce 
roboty z gaszeniem łąk, nieużytków 
i lasu, w którym o tej porze roku jest 
bardzo sucho. Jeśli podpalacza 
złapią, stanie przed sądem. 

- W pięciogodzinnej akcji w trzech różnych miejscach udział wzięło 16 zastępów straży 
pożarnej (80 strażaków). Spaliło się prawie 3 hektary łąk, nieużytków i leśnego młodnika. Zużyto 
ogromne ilości wody - informuje Grzegorz Pazdrak - Komendant Powiatowy PSP.

Niestety, liczba tego typu pożarów rośnie. - W pierwszym kwartale ubiegłego roku na 
terenie powiatu janowskiego było 7 takich zdarzeń. W tym roku, strażacy byli wzywani do 18-u we 
wszystkich gminach powiatu janowskiego oprócz gminy Potok Wielki. Od stycznia do 2. kwietnia 
spłonęło prawie 8 hektarów łąk, lasu i nieużytków - wyjaśnia Pazdrak.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. I nic dziwnego, bo niesie ze sobą zagrożenie nie 
tylko dla lasów czy zabudowań, ale przede wszystkim dla człowieka (w naszym powiecie zdarzały 
się sytuacje, że w płomieniach ginęli ludzie).

W ubiegłym roku, w kraju odnotowano 153,5 tys. pożarów, z czego prawie 56 tys. 
stanowiły pożary traw i nieużytków rolnych (ponad 35 procent). 

Pożary traw objęły prawie 25 tys. hektarów. Zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. 
Straty wyceniono na ponad 40 mln zł. Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wynosił 54 
minuty. 

Do tego typu pożarów strażacy wyjeżdżali co 9 minut. Do gaszenia pożarów zużyto prawie 
185 mln litrów wody, co stanowi pojemność prawie 50 basenów olimpijskich. 

W 2019 roku, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8.9 tys. pożarów w lasach 
państwowych i prywatnych, w wyniku których zginęło 7 osób, a 31 odniosło obrażenia.

W materiale wykorzystano informacje ze strony Komendy Głównej PSP.
                                                                                                                                                   A. B.
                                                                                                      Foto: Komenda Powiatowa PSP 

Pachnący „drobiazg” przed 
świętami dla mieszkańców „Barki”

Ponad 80 litrów nawilżającego mydła w płynie w jednorazowych butelkach z 
dozownikiem (plus płyny odkażające do rąk) przekazało na rzecz 176 mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej „Barka” Stowarzyszenie Przyjaciół Domu „Nasz Dom”. Inicjatorem akcji była Marta 
Startek - Prezes Stowarzyszenia. 

Gdyby była inna sytuacja, to kwota prawie tysiąca zł „powędrowałaby” zapewne na 
współorganizację „Majówki”, która w tym roku odbyłaby się po raz 15. Wiadomo, że w placówce 
środków czystości nie brakuje, ale pachnący „drobiazg” przyda się każdemu, szczególnie przed 
świętami.                                                                                                                            Alina Boś                             
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Agnieszka Konefał nowym Dyrektorem do spraw lecznictwa janowskiego szpitala
W szpitalu powiatowym w Janowie Lubelskim powołano nową Dyrektor ds. lecznictwa. 

Agnieszka Konefał - specjalista w dziedzinie neurologii zastąpi lekarza ortopedę, specjalistę w 
zakresie medycyny ratunkowej - Janusza Popielca, który funkcję tę sprawował 6,5 roku.

 Agnieszka Konefał ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 
Lublinie z wynikiem bardzo dobrym i uzyskaniem tytułu lekarza medycyny. Posiada I i II stopień 
specjalizacji z neurologii. Nowa Wicedyrektor szpitala ma 5-letnie doświadczenie w pracy na 
stanowisku zastępcy ordynatora oddziału neurologii (dwa lata w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Lublinie i 3 lata w szpitalu w Biłgoraju). Od 2011 roku 
jest zastępcą ordynatora na oddziale chorób wewnętrznych janowskiego szpitala, w którym 
pracowała również w latach 1996-2004 (zaraz po studiach). 

Konkurs na stanowisko dyrektora do spraw medycznych został rozstrzygnięty 30. stycznia 
br. W wyniku postępowania konkursowego na Wicedyrektora szpitala - na okres 6 lat, wybrano 
Agnieszkę Konefał, która funkcję tę objęła w połowie lutego. Nową Dyrektor szpitala - w obecności 
pracowników szpitala i Renaty Ciupak - Dyrektor placówki, oficjalnie przedstawił i w obowiązki 
wprowadził Artur Pizoń - Starosta Janowski wraz ze Sławomirem Dworakiem - Przewodniczącym 
Rady Powiatu. Podczas spotkania - za pracę na rzecz szpitala, dziękowano także ustępującemu 
Dyrektorowi Januszowi Popielcowi - specjaliście w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Tak się złożyło, że teraz szpitalem rządzi „Rzeczpospolita Babska”. - Trzy kobiety stoją na 
czele szpitala i wszystkie mają odpowiednie predyspozycje i wiedzę w zakresie powierzonych im 
obowiązków. Wierzę, że dadzą radę - podkreśla Starosta. 

Dodajmy, że Główną Księgową szpitala jest Dorota Puchala-Gnat. 
Alina Boś; foto: Grzegorz Jargiło - SP ZZOZ Janów Lubelski

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8240.html

Umowa na lądowisko dla śmigłowców podpisana
          W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego 
w Janowie Lubelskim miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z 
wykonawcą robót budowlanych pn. „Budowa lądowiska dla 
śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Janowie 
Lubelskim”. Inwestycję wykona forma GELCO Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Ze strony szpitala umowę podpisała p.o. Dyrektora 
Renata Ciupak, ze strony wykonawcy - Prezes Zarządu Włodzimierz 
Macioł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli ponadto: 
Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń, 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Agnieszka Konefał, kierownik 
budowy Maciej Marciniak oraz przedstawiciele Działu 
Technicznego SP ZZOZ - Stanisław Gajur oraz Anna Tomaszewska. 
Inwestycja opiewa na  łączną kwotę 885 600 zł i obejmuje zarówno 
budowę samego obiektu, jak i dróg dojazdowych, dróg dojścia, 
ogrodzenia, oświetlenia, rozdzielnicy, a także rejestrację lądowiska i 
jego zaewidencjonowanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.Prace 
zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia br. Projekt został 
sfinansowany ze środków unijnych w dyspozycji  Ministerstwa 
Zdrowia oraz wkładu własnego Powiatu Janowskiego.       
  Tekst: SP ZZOZ w Janowie Lubelskim; foto: Tomasz Krzysztoń 

Podczas spotkania z personelem szpitala; na pierwszym planie (od lewej): 
Michał Komacki, Zenon Zyśko - członek Zarządu, Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu 

Agnieszce Konefał kwiaty wręcza Artur Pizoń;obok(od lewej): 
Janusz Popielec, Sławomir Dworak

Zarząd Powiatu przyznał dotacje

„Rzeczpospolita Babska” (od lewej): Agnieszka Konefał, 
Renata Ciupak, Dorota Puchala-Gnat

Kwotę 48 tys. zł przeznaczył w tym roku Zarząd 
Powiatu - w ramach otwartego konkursu ofert, na 
realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe (o 10 tys. zł więcej w porównaniu do roku 
ubiegłego z uwagi na bardzo duże zainteresowanie 
konkursem). Najwyższa kwota wsparcia wynosi 12 tys. zł, 
najniższa - tysiąc. Największe pieniądze - 30,5 tys. zł, 
„pójdą” na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, najmniejsze - na edukację, naukę i wychowanie 
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Z puli 30,5 tys. zł najwięcej, bo 5 tys. zł, trafi na 
zajęcia sportowe z narciarstwa zjazdowego. Projekt 
zrealizuje Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Legion” z 
siedzibą w Chrzanowie. 

Cztery tys. zł na realizację III Janowskich Igrzysk „W zdrowym ciele - zdrowy duch” 
otrzymało Stowarzyszenie „kreatywni.zst”, działające przy Zespole Szkół Technicznych. 

O 500 zł mniej, a więc 3,5 tys. zł na „X Bieg Partyzantów” powędruje na konto 
Stowarzyszenia „Ad Astra”, skupiającego absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza i przyjaciół szkoły. 

Po 2,5 tys. zł otrzymają dwa kluby sportowe: UKS Judo Team z siedzibą w Modliborzycach 
na wyjazd zawodników na obóz sportowy do Szczawnicy i JLKS „Olimp” na organizację XXX 
Międzynarodowego Turnieju im. Władysława Bajorka w zapasach.

Po 2 tys. zł otrzyma trzech wnioskodawców: Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela na 

organizację pikniku rodzinnego na Rudzie, Stowarzyszenie Motocyklowe Monte Cassino 
Intermarium na realizację projektu pn. „Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2020” i 
Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne proActiv z siedzibą w Zamościu na „V Puchar Roztocza w 
brydżu sportowym”. 

Kwotę 1,9 tys. zł przyznano na piknik rodzinny i rajd rowerowy, organizowany przez 
Parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Andrzejowie, natomiast 1,6 tys. zł trafi na piknik 
sportowo - rekreacyjny, organizowany z myślą o dzieciach przez OSP Janów Lubelski. 

Dotację w wysokości 1,5 tys. zł otrzyma też Klub Żeglarski „Zefir” na „szkolenie wodne” 
oraz VIII Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Po tysiąc zł otrzyma OSP w Momotach Dolnych na organizację pikniku dla dzieci oraz 
UKS Judo Team z siedzibą w Modliborzycach - tym razem, chodzi o Międzynarodowy Turniej 
Dzieci i Młodzieży w Sochaczewie.

W tym roku, na działania, związane z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, Zarząd Powiatu przeznaczył 13,5 tys. zł. Dwanaście tys. zł otrzyma 
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela na zakup wyposażenia do przykościelnego muzeum parafialnego. 
Pozostałą kwotę, czyli 1,5 tys. zł otrzyma Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z 
siedzibą w Kocudzy Trzeciej na „Biesiadę z Jarzębiną” z racji 30-lecia działalności Zespołu. 

W kategorii „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” 2 tys. zł 
otrzyma Stowarzyszenie „Ad Astra” na organizację drużynowego turnieju matematycznego, a w 
kategorii „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” również 2 tys. zł powędruje na konto 
Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z organizacją balu 
integracyjno - andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych. 
                                                                                                                                Tekst: Alina Boś

Podczas podpisania umowy (od lewej): Jerzy Bielecki, Renata Ciupak, Włodzimierz Macioł, Agnieszka Konefał, Stanisław 
Gajur, Anna Tomaszewska, Maciej Marciniak

Panorama Powiatu Janowskiego

 www.powiatjanowski.pl                     e-mail: panorama@powiatjanowski.pl  strona 11

http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8240.html


Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Janowie Lubelskim
Michał Komacki - Wicestarosta Janowski i Grzegorz Krzysztoń - 

Sekretarz Powiatu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu zapalili znicze przed tablicą, upamiętniającą „4500 Żydów 
- mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic, zamordowanych przez 
nazistowskich niemieckich zbrodniarzy w latach 1939-1945”. 

Znicze zapłonęły także przed tablicą, poświęconą „pamięci 
uczestników Powstania Styczniowego - więźniów janowskiego więzienia, 
zesłanych na Syberię”, oraz przed epitafium, upamiętniającym mieszkańców 
powiatu janowskiego, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i innych 
miejscach kaźni w czasie drugiej wojny światowej, z których około stu zginęło w 
Auschwitz.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu 
został uchwalony w listopadzie 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Na datę obchodów wybrano 27 stycznia - rocznicę wyzwolenia w 1945 
roku obozu Auschwitz - Birkenau, w którym zginęło ponad 1,3 mln osób - 
Żydów, Polaków, Romów, Rosjan, Serbów i więźniów innych narodowości.

                                                                                          Tekst; foto: Alina Boś
               Foto-galeria:  http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8153.html

Tropem jednego sztandaru
Sztandary bojowe pułków Wojska Polskiego, symbole honoru żołnierskiego i 

niepodległości państwa. O jednym z nich piszę tych kilka słów.
Od odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918r., wszystkim jednostkom 

odrodzonego Wojska Polskiego nadawano i fundowano sztandary. Żołnierze walczyli pod tymi 
sztandarami w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. Tysiące z nich poległo na polach bitew, a jeszcze 
więcej zostało rannych, ale zawsze pozostał sztandar jako świadek dziejów pułku i tradycji pokoleń 
żołnierskich, honorowy i święty znak integrujący żołnierzy. Na sztandar składały przysięgę nowe 
roczniki żołnierzy. Sztandar uczestniczył w każdym święcie i uroczystości. Ze sztandarami 
występowały oddziały wojska na defiladach, ćwiczeniach i idąc na wojnę. Według pułkownika 
Kazimierza Satory, byłego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, na dzień 1-go 
września 1939r. w Wojsku Polskim było ponad 230 sztandarów. We wrześniu 1939r. oddziały 
Wojska Polskiego wyruszyły na wojnę ze swoimi sztandarami. Były one przewożone w taborach 
przez wyznaczonych oficerów lub podoficerów i chronione. Aby nie uległy zniszczeniu a przede 
wszystkim utracie. Strata sztandaru była równoznaczna z utratą honoru jednostki. Dlatego w obronie 
zagrożonych sztandarów często toczyły się zażarte boje, nawet wręcz na szable i bagnety. W ramach 
Armii Łódź szarżowały na Niemców, z rozwiniętym sztandarem, 22 pułk ułanów i 1 pułk kawalerii 
Korpusu Ochrony Pogranicza. Ułani szablami wyrąbali drogę do przeprawy na Wiśle w Górze 
Kalwarii. Aby przebić się do Warszawy z Puszczy Kampinoskiej, z rozwiniętym sztandarem 
szarżował przez niemieckie okopy pod Wólką Węglową 14 pułk ułanów jazłowieckich. Niewiele 
sztandarów zdobyły obce wojska, niemiecki Wehrmacht i sowiecka Armia Czerwona. Większość 
znaków bojowych została ukryta w różnych miejscach lub zakopana. Część, w beznadziejnej 
sytuacji po prostu spalono, zniszczono aby nie oddać w ręce wrogów. Niektóre sztandary trafiły na 
zachód, do Francji i Anglii.

W latach powojennych, w 30 rocznicę wybuchu wojny została podjęta akcja poszukiwania 
sztandarów przez Muzeum WP w Warszawie. Odnaleziono ich wiele. W sumie, w zbiorach w 
Warszawie, w innych muzeach, w rękach prywatnych i na zachodzie Europy zachowało się ponad 
130 sztandarów. Zebrano wiele relacji o nich. Opublikował je Kazimierz Satora w swojej książce 
„Opowieści wrześniowych sztandarów”. Na stronach 62-63 tejże książki opisane są dzieje sztandaru 
22 pułku piechoty z Siedlec. Według zachowanych kilku relacji został on ukryty na terenie powiatu 
Janów Lubelski. Do 10 września 1939r. sztandar był przechowywany w koszarach w Siedlcach. W 
nocy z 10 na 11 września sztandar ewakuowano z oddziałami Ośrodka Zapasowego z Siedlec. Pod 
koniec września, tabor ze sztandarem 22 pułku piechoty był w podgrupie bojowej ppłk. Władysława 
Adamusa, która stanowiła część Grupy Kowel płk. Koca. Jednostka ta wchodziła w skład 
Zgrupowania płk. Zieleniewskiego, które 29 i 30 września stoczyło trzy bitwy z Niemcami i jedną z 
sowiecką Armią Czerwoną w powiecie Janów Lubelski. Według jednej relacji, sztandar 22 pp. został 
zakopany w nocy we wsi, w kościele, w metalowej skrzyni, w obecności proboszcza. Nazwy 
miejscowości nie zapamiętano. Było to w powiecie Janów Lubelski. Według relacji sierżanta Stefana 
Fabiszewskiego z 1967r. kolumna ppłk. Adamusa została powstrzymana w nocy, podczas walk, a 
sztandar zakopano w jednej z kaplic kościoła. Wszystkie zachowane relacje były z drugiej lub 
trzeciej ręki, wszystkie obarczone wieloma błędami co do lokalizacji miejsca ukrycia sztandaru. 
Wszystkie one jednak mówią o ukryciu (zakopaniu) sztandaru w kościele w powiecie Janów 
Lubelski. Strona 63 książki Satory zawiera informację, że w październiku 1970r. na poszukiwania 
terenowe sztandaru, z upoważnienia Muzeum WP wyprawił się Czesław Łagódko, kapitan 22 pp, 
który zebrał informacje od świadków. Usiłował on odnaleźć i zidentyfikować kościółek według 
przypuszczalnej lokalizacji w powiecie Janów Lubelski. Poszukiwania ponowiono w czerwcu 
1971r., ale nie przyniosły one rezultatu. I na tym poszukiwania sztandaru zakończono.

Płk. Satora nie podał więcej informacji w oparciu o czyje relacje kapitan Łagódko 
prowadził poszukiwania w powiecie Janów Lubelski. I w jakich miejscowościach. Życie jednak 
dopisało dalszy rozdział tej historii. W roku 2010 w śmieciach po dawnym LOK-u w Janowie 
Lubelskim, przeznaczonych do wywozu na śmietnik, cudem odnaleziono dwa bezcenne dokumenty. 
Jeden z nich to list - relacja (fragment) napisany przez żołnierza, który był świadkiem ukrycia 
(zakopania) sztandaru 22 pp. Drugi dokument to fragment sprawozdania z poszukiwań sztandaru. 
Spisany prawdopodobnie przez kapitana Czesława Łagódko. List żołnierza, który brał bezpośrednio 
udział w ukryciu sztandaru jest krótki, ale jakże znamienny. Nosi on datę 4 czerwiec 1971r. Niestety 
jest anonimowy. Zacytuję go w całości: „W uzupełnieniu prośby na wczorajszej kartce prosiłbym 
szczególnie o b.[ardzo] poufne rozeznanie wyglądu kościółka w naszym krytycznym położeniu tj. od 
potyczki z Niemcami na wzgórzu za Janowem (chodzi tutaj o starcie z Niemcami pod Godziszowem 
30 września rano przez Grupę Kowel - T.Ż.), do zetknięcia się z Rosjanami na skraju lasów 
janowskich, za wsią Krzemień (chodzi tu o bitwę z sowiecką Armią Czerwoną w nocy 30 września 
we wsi Krzemień - T.Ż.). Z ewentualnym zdobyciem zdjęcia kościółka drewnianego, z jak 
najbliższego okresu przed tą datą, kiedy kościółek był czynny, bo to pokazywane nam wczoraj 
zdjęcie nie ma wejścia i wygląda jak by wtedy gdy był już czynny ten murowany kościół. I czy 
pokazywane ze zdjęć wcześniejszych, przy tak olbrzymiej wsi (Branew, Krzemień), i o dużej 
ludności, zdjęć tego kościółka powinno być więcej, bo kościółek ten służył przez długie lata, bo 
jeszcze jako cerkiewka za rosyjskich czasów (Kongresówka)”.

I ten wspaniały dokument, anonimowy list żołnierza, precyzuje bardzo dokładnie co stało 

się ze sztandarem 22 pp. Opisuje bardzo dokładnie sytuację, w jakiej znalazła się Grupa Kowel 30 
września 1939r. Dzień wcześniej, całe Zgrupowanie płk. Zieleniewskiego złożone z 4 grup 
bojowych uwikłało się w walki z Niemcami w powiecie Janów Lubelski. Miasto Janów Lubelski i 
wieś Dzwola zostały zdobyte przez oddziały WP, natomiast Grupa Kowel, w której składzie była 
podgrupa ppłk. Adamusa, a w niej tabor ze sztandarem 22 pp., uwikłała się w wielogodzinne boje z 
Niemcami pod Polichną i Szastarką, dopiero późnym wieczorem 29 września oderwała się od 
nieprzyjaciela i skierowała na Janów Lubelski. Niestety, wieczorem Janów Lubelski ponownie 
zajęły oddziały niemieckie i odcięły drogę odwrotu na południe Grupie Kowel. Wobec powyższego, 
Grupa Kowel skierowała się w kierunku na Godziszów i Branew, aby obejść pozycje Niemców. 30 
września w godzinach porannych, doszło do gwałtownych walk z Niemcami w rejonie Godziszowa. 
Wieczorem 30 września Grupa Kowel ponowiła marsz przez Branew, Branewkę i Krzemień, aby 
przebić się na południe w rejon lasów janowskich przez drogę Janów-Frampol. Oddziały 
maszerowały w zwartych kolumnach. Pierwsza podgrupa bojowa ppłk. Pokornego, druga ppłk. 
Adamusa, trzecia ppłk. Kiszkowskiego. 30 września około godziny 22.00 kolumna bojowa ppłk. 
Pokornego doszła do krzyżówki we wsi Krzemień. Drogę Janów-Frampol blokowały oddziały 
sowieckiej Armii Czerwonej, która przybyła z okolic Frampola na pomoc sojusznikom, pobitym w 
Dzwoli i Janowie Niemcom. Wywiązała się zacięta, gwałtowna bitwa nocna. Kolumny polskich 
taborów przechodziły przez drogę pod ogniem sowieckich ciężkich karabinów maszynowych. 
Część wsi Krzemień płonęła. Na polach między Dzwolą, Konstantowem i Krzemieniem atakowała 
sowiecka piechota, wspierana przez liczne czołgi. Za cenę 27 zabitych oddziały Grupy Kowel 
przebiły się na południe. Sowieci stracili 4 uszkodzone czołgi i 88 zabitych. W nocnej scenerii bitwy 
pod Krzemieniem, część taboru z podgrupy ppłk. Adamusa zawróciła. Około północy 30 września 
zapadła decyzja ukrycia sztandaru w drewnianej cerkwi w Branwi (wtedy używanej jako kaplica 
rzymsko-katolicka). Proboszczem w Branwi był ksiądz Grzebalski. Za jego zgodą wykopano w 
cerkwi dół pod deskami podłogi cerkiewnej i zakopano sztandar w metalowej skrzyni. Rankiem, 1 
października oddziały sowieckie przeczesywały okoliczne wsie i lasy, wyłapując do niewoli kilkuset 
żołnierzy polskich. Byli to głównie żołnierze taborów, ranni, maruderzy i grupy, które biwakowały w 
lesie branewskim. Prawdopodobnie, sztandar przetrwał wojnę i pierwsze lata powojenne.

W 1947r. ksiądz proboszcz Władysław Grzebalski został przeniesiony do Radzięcina koło 
Frampola. Jego następcą w Branwi został ksiądz Bolesław Świś i to on w 1948r. podjął decyzję o 
rozbiórce drewnianej cerkiewki i budowie murowanego kościoła. I tutaj powstaje pytanie - co stało 
się z zakopanym w cerkwi sztandarem 22 pp.? Czy ksiądz proboszcz Grzebalski przekazał tajemnicę 
sztandaru swojemu następcy? Czy pamiętał o tym szczególnym depozycie, jaki ukryło wojsko w 
nocy 30 września 1939r. pod podłogą cerkwi w  Branwi? Mogło być tak, że ksiądz - zmieniając 
parafię, absolutnie zapomniał o sztandarze, zakopanym w ziemi i nie zabezpieczył go przed jego 
bezpowrotnym zniszczeniem. Istnieją jednak poszlaki, że niektórzy mieszkańcy Branwi, Branewki i 
Krzemienia, pracujący przy rozbiórce drewnianej cerkwi i budowie murowanego kościoła, wiedzieli 
o ukrytym sztandarze. Czy byli wtajemniczeni przez księdza? We wsiach Branew, Branewka i 
Krzemień jeszcze 10 lat temu słyszałem opowieści tamtejszych mieszkańców, że sztandar został 
skradziony z cerkwi. Kto mógł tego dokonać? Rodzi się jeszcze jedno pytanie, czy potencjalny 
sprawca skradł sztandar z niskich pobudek, np. przez pazerność, czy zrobił to za zgodą i na polecenie 
księdza Grzebalskiego? Na razie, są to pytania bez odpowiedzi.

Drugi dokument, odnaleziony 10 lat temu, to anonimowe „sprawozdanie” z poszukiwań 
sztandaru. Jest to zapisana pismem odręcznym strona formatu A4. Nosi datę 2 czerwiec 1971r. 
„Sprawozdanie” między innymi wspomina o tym, że kapitan Łagódko uzyskał informację od 
mieszkańca wsi Krzemień obywatela Góry Ignacego lat 69. Potwierdził on walki, jakie toczone były 
we wsi Krzemień 30 września 1939r., potwierdził też informację o sztandarze i wskazał inną osobę 
wtajemniczoną w tę sprawę. Był to mieszkaniec wsi Branewka, obywatel Piędzio Wojciech, który 
pracował przy budowie nowego, murowanego kościoła w Branwi. Człowiek ten potwierdził 
informację, że krążyła taka wieść po Branewce, że sztandar został skradziony, i stwierdził on, że o 
losie sztandaru najlepiej potwierdzić może były proboszcz ksiądz Grzebalski. Kapitan Łagódko udał 
się do Radzięcina i przesłuchał na tę okoliczność byłego proboszcza branewskiego. Ksiądz 
Grzebalski kategorycznie zaprzeczył, aby przechowywał jakiś sztandar i nie wie o jego losach. 
Istnieje taka możliwość, że ksiądz Grzebalski wziął kapitana Łagódko, wspomaganego przez jakichś 
działaczy komunistycznego ZBOWID-u lub LOK-u z Janowa Lubelskiego, za bandę UB-eków, 
wystraszył się i nie powiedział prawdy. Być może, nadal był posiadaczem tajemnicy sztandaru i nie 
chciał go oddać w niegodne ręce. Wielokrotne rozmowy z mieszkańcami Branwi, Branewki i 
Krzemienia utwierdziły mnie w przekonaniu, że po pierwsze: sztandar istniał naprawdę, po drugie 
został skradziony. Kilku mieszkańców wsi Branewka wskazało nawet złodzieja! Miał być nim 
mieszkaniec tejże wsi, były żołnierz z września 1939r. - Br. K. Niestety, od kilku lat już nie żyje a na 
terenie jego gospodarstwa mieszka ktoś inny i prawdopodobnie nic nie wiedzący o tej sprawie. Przy 
rozbiórce cerkiewki i budowie nowego kościoła w Branwi aktywnie pracowali liczni mieszkańcy 
wsi Branew, Branewka i Krzemień. Z tego pokolenia już chyba nikt nie żyje, ale żyją ich rodziny, 
dzieci, wnuki, prawnuki. Być może, że ktoś z nich dopisze kiedyś ostatni rozdział historii sztandaru 
22 pułku piechoty.                                                                                               
                                                                                                                              Tomasz Żuławski

Na zdjęciu (od lewej): Michał Komacki - Wicestarosta, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu
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Powiat Janowski pamięta o „Wyklętych”
 Złożeniem wieńców i wiązanek 

kwiatów przed obeliskiem „Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych I-ego Pułku 
Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, 
poległym w walce o wolną Polskę na 
Ziemi Janowskiej w latach 1941-1946” 
zakończyły się powiatowe uroczystości, 
związane z Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.
 Wcześniej, mieszkańcy powiatu 

janowskiego uczestniczyli w uroczystej 
mszy świętej w janowskiej Kolegiacie, 
podczas której odsłonięto tablice, 
upamię tn ia jące  ks .  in f .  Józefa  
Dąbrowskiego oraz ks. kan. Franciszka 
Trochonowicza.
    Rangę uroczystości podkreśliły liczne 

poczty sztandarowe, Apel Poległych i 
salwa honorowa w wykonaniu piechurów 
z Grupy Rekonstrukcyjno - Historycznej 
i m i e n i a  p u ł k o w n i k a  Ta d e u s z a  
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze, 
której dowódcą jest Mirosław Wielgus. 
Apel Pamięci odczytał Piotr Groszek - 
komendant Grupy. A oto jego treść: 
„Bohaterowie walk o niepodległość 

Rzeczypospolitej! Mieszkańcy Janowa 
Lubelskiego! Rodacy! Stajemy dziś - w 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, do uroczystego Apelu Pamięci na rynku Janowa 
Lubelskiego, aby złożyć hołd niezłomnym żołnierzom i partyzantom podziemia 
niepodległościowego, poległym za wolną Polskę. Wzywam was, żołnierze wyklęci, którzy z bronią 
w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się 
wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych…

Do Was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, walczący w szeregach Armii Krajowej, 
Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich, a następnie organizacji NIE, Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego i wszystkich pozostałych zbrojnych i cywilnych formacji antykomunistycznego 
podziemia…
Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej z oddziałów: ppor. 
Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, ppor. Bolesława Ostrowskiego „Lanca”, ppor. Józefa 
Zadzierskiego „Wołyniaka”, dla których niepodległa Ojczyzna i oswobodzenie jej od najeźdźców 
cenniejsze było niż własne życie…

Do Was wołam, żołnierze z oddziałów dywersyjnych Armii Krajowej i Organizacji 
Wolność i Niezawisłość: majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, por. Tadeusza Kuncewicza 
„Podkowy”, ppor. Antoniego Santery „Mściciela” za nieugięta walkę o wolność Ojczyzny…

Was wzywam, żołnierze i partyzanci z oddziałów partyzanckich Narodowych Sił 
Zbrojnych: majora Leonarda Zdanowicza „Zęba”, ppor. Wincentego Sowy „Visa”, ppor. Wacława 
Piotrowskiego „Cichego” z oddziałów „Jania”, „Błystka” i „Nałęcza”.

Was wołam, żołnierze z oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) Adama 
Kusza „Garbatego”, którzy oddali swoje młode życie za Ojczyznę w walce na Górach Tułowych…
Was wołam, wszystkich żołnierzy niezłomnych Polskiego Podziemia Niepodległościowego, 
poległych w walce, zamordowanych w miejscach kaźni Gestapo, NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, 
zmarłych w łagrach na Syberii…

Przywołuję Was, żołnierze i partyzanci ze wszystkich organizacji niepodległościowych. 
Żołnierze Wyklęci, skazani na długoletnie więzienia, aresztowani, bici i torturowani, represjonowani 
i opluwani przez komunistyczna propagandę, wyrzucani z pracy, skazywani na życie w nędzy. Za 
Wasze poświęcenie w walce i nieugiętą postawę życiową, za przekazanie swoich ideałów młodym 
pokoleniom Polaków…

Wołam wszystkich znanych z imienia i nieznanych bohaterów, którym nie dane było 
doczekać wolności, którzy polegli na różnych frontach II wojny świtowej oraz w okresie 
powojennym.

Wzywam wszystkich polskich patriotów - żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, 
duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, a - wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. 
Stańcie do Apelu! Cześć Ich Pamięci!

Do Was się zwracam, potomni! Nie zapominajcie bohaterskich rodaków, którzy do końca 
pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech Ich postacie, utrwalone w historii i tradycji oręża 
polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny oraz 
gotowości służenia Jej w potrzebie…”.                                    

,,Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” po raz drugi
Janów Lubelski po raz drugi znalazł się w grupie miast Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych „Tropem Wilczym”. Inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem Biegu w Janowie jest 
Wiesław Gzik ze Stowarzyszenia Motocyklowego Monte Cassino Intermarium. Oczywiście, 
głównym organizatorem Biegu na szczeblu krajowym jest fundacja „Wolność i Demokracja”, ale że 
tego typu imprezy odbywają się w wielu miastach w Polsce, to każdy Bieg ma swojego lokalnego 
organizatora. W Janowie, w organizację Biegu włączyło się też (po raz drugi) Stowarzyszenie 
Sportowo - Obronne imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Pamiętając o tamtych wydarzeniach i ludziach, o których chciały zapomnieć ówczesne 
władze, w janowskim Biegu Pamięci o Wyklętych pobiegło 300 zawodników (o stu więcej niż w 
roku ubiegłym). Pobiegli w koszulkach z wizerunkami Niezłomnych bohaterów 
niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, często trzymając biało - czerwoną flagę… 
Trasa liczyła 1963 m. W Biegu biegły całe rodziny, było sporo młodzieży.

Okazuje się, że w Biegu nie chodzi o miejsca ani wyniki. - Tu nikt niczego nikomu nie 
narzuca. Biegniemy z potrzeby serca, aby oddać hołd „Wyklętym”, przy okazji popularyzując 
wiedzę na ich temat. Bieg jest formą odkłamywania historii i okazją do zaszczepiania patriotyzmu u 
dzieci i młodzieży - informuje Gzik.

„Tropem Wilczym” to największa impreza masowa, towarzysząca obchodom 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku, była to ósma edycja. Bieg honorowy 
miał długość 1963 m. Nieprzypadkowa odległość symbolizuje rok śmierci ostatniego z walczących 
„Wyklętych” - Józefa Franczaka ps. „Lalek”.                             

Podczas Mszy Św. (na pierwszym planie, od lewej):
Poseł Jerzy Bielecki, Zenon Zyśko - Członek Zarządu Powiatu, Ryszard Majkowski - Radny 
Sejmiku Woj. Lubelskiego,  ks. inf. Edmund Markiewicz, Artur Pizoń - Starosta Janowski 

Piechota z GRH Majdan Obleszcze

Podczas biegu wyklętych

Kwiaty składa Starosta Janowski Artur Pizoń, obok: Michał Komacki - Wicestarosta, 
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych (od lewej): Jarosław Lenart, Wiesława Dyjach, Renata Ciupak, Mariola 
Surtel, Agnieszka Różyło, Joanna Jaworska-Gumienik, Teresa Biernat

Salutują: Piotr Groszek z synem Piotrkiem

Alina Boś; foto: Tomasz Krzysztoń
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Co nowego w szpitalu powiatowym w Janowie Lubelskim
Dyrekcja janowskiego szpitala podejmuje nieustannie działania, mające na 

celu poprawę warunków udzielania świadczeń medycznych i podnoszenie 
bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów. Przede wszystkim, dzięki projektom 
unijnym w dyspozycji Województwa Lubelskiego, współfinansowanym przez Powiat 
Janowski, zainwestowano w nowy sprzęt medyczny.

Na wyposażenie bloku operacyjnego zakupiono m.in.. tor do laparoskopii i 
artroskopii, diatermię chirurgiczną, aparat do niedokrwienia, elektrostymulator serca, 
aparat do regulowanych przetoczeń płynów, urocystoskop, dermatom, stabilizatory 
zewnętrzne, narzędzia ortopedyczne operacyjne - typu wiertarki, piły, napędy 
akumulatorowe, narzędzia operacyjne - instrumentarium, narzędzia laparoskopowe. 
Zakupiono ponadto agregat prądotwórczy, sterylizator parowy, fotel stomatologiczny 
oraz wyposażenie w postaci: stołu operacyjnego, stołów zabiegowych, łóżek 
pacjentów, materacy p/odleżynowych, podnośników, wózków do transportu w pozycji 
leżącej, myjni - dezynfektorów. Zakupy dotychczas opiewają na kwotę 3 mln 142 tys. 
zł., z czego dofinansowanie powiatu w 2019 roku wyniosło 1 mln 16 tys. zł, a to jeszcze 
nie koniec projektu…

Na 2020 rok zaplanowano kolejne zakupy. Właśnie trwają dostawy sprzętu 
do Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz sprzętu diagnostycznego - rtg i 
usg. Dalszy etap to doposażenie Poradni Specjalistycznych oraz Działu Fizjoterapii.

Pomoc finansowa powiatu w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz 
umorzenie pożyczki w kwocie 1 mln zł, darowizny na rzecz szpitala oraz środki własne SP 
ZZOZ pozwoliły Dyrekcji szpitala na przeprowadzenie istotnych remontów i doposażenia 
kilku obszarów medycznych. Udało się nam poprawić bezpieczeństwo pacjentów i 
warunki świadczonych usług w poradni chirurgicznej, gdzie wyremontowano gabinet 
przyjęć pacjentów, salę zabiegową oraz toaletę dla pacjentów. W oddziale chirurgicznym 
wyremontowano salę zabiegową i doposażono ją w nowe meble oraz wykonano 
niezbędny remont jednej z łazienek. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
wyremontowano salę zabiegową, gipsownię, pracownię USG, brudownik i magazyn 
podręczny. Udało się ponadto zakupić część nowych mebli dla tego oddziału. 

Dostosowano i wyposażono nową pracownię USG w Dziale Diagnostyki 
Obrazowej. Odnowiono kilka sal chorych oraz sanitariatów w oddziałach szpitalnych. 
Koszty niezbędnych remontów sięgają kilkuset tysięcy złotych. Wykonano także kilka 
drobniejszych remontów i odtworzeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych 
szpitala.

Dzięki nadmienionej pomocy powiatu janowskiego zakończono inwestycję, 
polegającą na adaptacji niewykorzystanych pomieszczeń po kuchni szpitalnej. Na 
dwóch kondygnacjach rozmieszczono pokoje biurowe, wygospodarowano 
powierzchnię na małą salę konferencyjną i dostosowano pomieszczenia na archiwum. 
Większość mebli do nowych pomieszczeń administracji, za symboliczną złotówkę, 
przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie.

Poprawiły się warunki pracy pracowników biurowych, ale głównym celem 
inwestycji było doprowadzenie do przeniesienia poradni specjalistycznych w 
bezpośrednie sąsiedztwo rejestracji, do lokalizacji z łatwiejszym dostępem pacjentów 
do lekarzy specjalistów, jak i lepszymi warunkami oczekiwania pacjentów na wizytę. 
W zwolnionych pomieszczeniach na parterze budynku szpitala planujemy 
przeniesienie m.in.. poradni okulistycznej, pulmonologicznej, laryngologicznej, 
kardiologicznej, których dotychczasowa lokalizacja znajduje się w miejscach 
kolizyjnych, na wewnętrznych szlakach komunikacyjnych.

Z istotnych projektów inwestycyjnych zakończono i rozliczono projekt, 
dotyczący informatyzacji szpitala (wydatki 2019 roku - niemal 990 tys. zł, z czego 148 
tys. zł stanowi dotacja powiatu) oraz za kwotę ponad 1 mln 880 tys. zł wykonano 
instalację fotowoltaiczną na potrzeby szpitala (inwestycja w trakcie rozliczeń 
finansowych z NFOŚiGW w Warszawie). Zakupiono ponadto i zamontowano na placu 
szpitalnym długo wyczekiwaną nowoczesną wiatę przystankową oraz wymieniono 
pokrycie dachowe na stacji trafo.

Ze środków unijnych, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, 
doposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy. Za łączną kwotę niespełna 415 tys. zł 
zakupiono: defibrylatory, respirator, analizator parametrów krytycznych, aparat USG, 
kardiomonitory, kapnograf, pulsoksymetr, aparat do podgrzewania płynów 
infuzyjnych, pompy infuzyjne, zestawy do wentylacji i intubacji, ssak. Dofinansowanie 
powiatu w projekcie w 2019 roku wyniosło prawie 69 tys. zł.

Burmistrz Janowa Lubelskiego przekazał dotację na zakup 
bronchofiberoskopu dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz 
dofinansował zakup szczotek zasilających do tomografu komputerowego i wyposażenia 
Poradni Leczenia Uzależnień. Całość dotacji wynosiła 63 790 zł.

Dzięki pomocy finansowej Nadleśnictwa Janów Lubelski w kwocie 4 tys. zł 
zakupiono na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego urządzenie do 
teletransmisji danych do specjalistycznego ośrodka kardiologicznego. Celem tego 
zakupu jest zapewnienie pacjentom z problemami kardiologicznymi m.in.. z ostrym 
zespołem wieńcowym i zawałem serca, jak największej szansy na przeżycie i powrót 
do zdrowia w tzw. „złotej godzinie”, poprzez odpowiednio szybką diagnostykę i 
prawidłową reakcję.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w minionym roku doposażyła szpital 
w następujące urządzenia: inkubator, kardiomonitor, ciepłe gniazdko dla noworodka, 
pulsoksymetr, wagę noworodkową, 4 szt. pomp strzykawkowych, 4 szt. leżanek, na 
łączną kwotę ponad 100 tys. zł.

Inny darczyńca Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny zakupiła meble do 
Poradni Zdrowia Psychicznego, a firma Diaverum Polska, prowadząca lokalny 
ośrodek dializ, przekazała darowiznę 15 tys. zł na cele statutowe szpitala.

Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 23 tys. zł udało się 
także doposażyć Pracownię Diagnostyki Obrazowej.

Za nami przetargi na termomodernizację szpitala oraz budowę lądowiska. 
Ogłosiliśmy także przetarg na budowę instalacji solarnej. Trzy kluczowe dla szpitala 
inwestycje będą realizowane równolegle. Rozpoczną się wiosną tego roku.

Pragniemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że powyższe zmiany były możliwe do wdrożenia: Posłowi na Sejm Jerzemu 
Bieleckiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu Janowskiego, Radzie Społecznej Szpitala, 
Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, włodarzom ościennych gmin oraz wszystkim 
darczyńcom i przyjaciołom naszego szpitala.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zarówno jeśli chodzi sprzęt, jak i 
wyposażenie, czy remonty szpitala. Gorąco zachęcamy do współpracy. Chcemy 
sprawić, by to miejsce z roku na rok stawało się co raz bardziej przyjazne dla pacjentów.

Tekst; foto: SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
Foto-galeria:   http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8207.html

 Administracja szpitala - księgowość (Edyta Rawska, Aneta Bober)

 Administracja szpitala, gabinet informatyka (od lewej): 
Grzegorz Jargiło - informatyk, Janusz Popielec - lekarz ortopeda 

 Gabinet zabiegowy w oddziale chirurgii (pielęgniarka oddziałowa Wioletta Woltan)

 Oddział intensywnej terapii i anestezjologii (pielęgniarka oddziałowa Zoja Przystupa)
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Ósmy marca w Starostwie z kwiatami i „bukietem życzeń” dla pań

W ubiegłym roku po raz pierwszy, w tym - po raz drugi. Miłą niespodziankę sprawili 
paniom, pracującym na kierowniczych stanowiskach w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, 
trzej samorządowcy: Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta, Sławomir 
Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz. Każda z pań dostała 
bukiet czerwonych tulipanów w pakiecie z „bukietem życzeń”. Panowie pamiętali też o innych 
paniach, pracujących w wydziałach Starostwa. Okazyjnie, kwiaty otrzymały również czekające w 
kolejce petentki.

Warto przypomnieć, że na 13 jednostek organizacyjnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Janowski, kobiety „rządzą” w 9, a na 6 wydziałów w Starostwie, panie 
zarządzają trzema. W Starostwie, więcej pracuje kobiet (prawie 65 procent), a najbardziej 

Dzień Kobiet zorganizowany przez PiS Powiatu Janowskiego
Wszystkie licznie zgromadzone w Janowskim Ośrodku 

Kultury panie powitał Poseł Jerzy Bielecki, życząc wszystkiego 
najlepszego i zapraszając na seans. 

Starosta Janowski Artur Pizoń stwierdził: „Jako, że 
mamy dzisiaj nie 8 a 5 marca, to ogłaszamy wszem i wobec, że w 
powiecie janowskim obchodzimy nie dzień a Dni Kobiet”. 
Również Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś życzył 
paniom dużo szczęścia i wielu radosnych chwil. Do tych życzeń 
przyłączyli się zgromadzeni członkowie Prawa i Sprawiedliwości. 
Następnie, wszyscy razem odśpiewali głośne „Sto lat...”.

Zainteresowanie było tak duże, że w przeciągu paru 
godzin udało się zorganizować drugi seans. Film „Jak poślubić 
milionera” bardzo się spodobał, choć - jak zaznaczono na wstępie, 
nie był to film instruktażowy. 

Po seansie, wszystkie panie otrzymały tulipana i coś na 
osłodę. 

Dzień Kobiet, organizowany przez PiS w Janowie 
Lubelskim, to już stara tradycja, czekamy więc na przyszły rok. 
                                                     Tekst; foto: Tomasz Krzysztoń
                                                                                  Fotogaleria:
               http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8290.html

sfeminizowanym wydziałem od lat pozostaje Wydział Finansowy i Wydział Edukacji i Finansów 
Oświaty.

W pracy, jak to w pracy, niektórzy faceci kobiety ignorują, bo wiedzą, że… lepiej od nich 
pracują. Niektórzy starają się być „mega” szefami, pewnie dlatego, że w domu są pantoflarzami, a 
niektórych prawda w oczy kole i dlatego kłamstwo wolą… Są też i tacy, którzy za pomocą mądrej 
miny zdają w tłumie egzaminy. Panowie mają dwie różne cechy - eksponując cnoty, ukrywają 
grzechy, powtarzając przez lata, że „Chłop potęgą jest i basta”, ale… mniejszą niż niewiasta:)

W artykule wykorzystano fraszki Jana Sztaudyngera.  
                        
                                           Fotogaleria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8291.html

W Dniu Kobiet (od lewej, dolny rząd): Iwona Miśkiewicz-Rachwał, Agnieszka Różyło, Anna Śmit, Lucyna Czarna, Jadwiga Chmiel, Joanna Sulowska, Wiesława Król;
(drugi rząd): Justyna Maciaszek, Regina Małek-Kata, Joanna Jaworska-Gumienik, Elżbieta Kurzyna, Grzegorz Krzysztoń, Agnieszka Konefał, Mariola Surtel, Renata Ciupak, Artur Pizoń, 
Elżbieta Pyrzyna, Hanna Piłat, Anna Majdanik, Beata Łukasik, Teresa Biernat, Małgorzata Łukasz, Michał Komacki, Irena Dycha

Wspólnota Samorządowa. Dzień Kobiet z „Mołodyczkami” z Ukrainy

Ponad 300 kobiet z powiatu janowskiego uczestniczyło w spotkaniu, zorganizowanym w 
hotelu „Janów” przez czterech radnych powiatowych Wspólnoty Samorządowej: Stanisława 
Mazura, Piotra Rogożę, Mariana Grelę i Andrzeja Bielaka. Wśród gości honorowych był Jacek 
Czerniak - Poseł na Sejm RP i Wiesław Dyjach - Wójt Gminy Dzwola.

Tym razem, królowała muzyka biesiadna, ludowa i discopolowa w wersji polskiej, 
ukraińskiej i rosyjskiej w wykonaniu wokalnego zespołu „Mołodyczki” z Szacka na Ukrainie. 
Kobiecy kwartet występował na międzynarodowych festiwalach, m.in.. w Polsce, Węgrzech i 
Niemczech. Rzęsiste brawa zebrały też dwie utalentowane wokalistki - Ewelina Gąska i Karolina 

Mędyk. Okolicznościowe życzenia - w imieniu kolegów, składał Stanisław Mazur i Jacek Czerniak. 
Potem, przyszedł czas na kwiaty i rozmowy przy lampce wina i tańcach latynoamerykańskich w 
wykonaniu Aleksandry Jaworskiej i Mikołaja Kiszki z Klubu Tańca Towarzyskiego „JUMP”.

Podczas imprezy, na Dzień Kobiet w Strefie Kobiet z 20-procentową zniżką ofertową 
zapraszała szefowa Strefy z koleżankami. 

Dodajmy, że Dzień Kobiet Wspólnoty Samorządowej w hotelu „Janów” na Borownicy 
odbył się po raz czwarty. W poprzednich latach dla pań wystąpił Andrzej Rybiński, Sylwia Pogwizd i 
muzycy z Filharmonii Lwowskiej.                                                                                                                                                                                      
                                           Fotogaleria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8301.html

W towarzystwie ,,Mołodyczek” (od lewej): Piotr Rogoża, Jacek Czerniak, Stanisław Mazur, Andrzej Bielak, Wiesław Dyjach, Marian Grela

Tekst; foto: Alina Boś

W towarzystwie pań (od lewej): Poseł Jerzy Bielecki, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 
Dyrektor ARiMR Paweł Golec, Starosta Janowski Artur Pizoń
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Fryzura ślubna awangardowa - II edycja konkursu

6 marca br. została zorganizowana II edycja konkursu FRYZURA ŚLUBNA 
AWANGARDOWA pod honorowym patronatem  firmy „Fale Loki Koki”.

Swoje umiejętności zaprezentowało siedemnaścioro uczniów z klas Technikum Usług 
Fryzjerskich. Oceniani byłi przez jury w składzie: dyrektor szkoły Mariusz Wieleba, Genowefa 
Jarosz i Barbara Podpora – właścicielki lokalnych salonów fryzjerskich,  Justyna Golec - 
przedstawicielka Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką fryzury z użyciem ozdób i 
tresek na włosach modelki w czasie 120 minut. Następnie, w ciągu godziny, należało zaprojektować i 
wykonać z papieru kreację dopełniającą stylizację. 

Uczestniczki konkursu pracowały pod czujnym okiem jury, które oceniało oryginalność, 
estetykę, stopień trudności oraz zgodność prac z tematem konkursu. Poziom był bardzo wyrównany 
– uczniowie na długo przed konkursem ćwiczyli fryzury i dopełniające je stroje.

Problem za to miała komisja konkursowa, która jednak musiała wybrać najlepszą fryzurę. 

Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół

W poniedziałek, 2. marca w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim już po raz kolejny odbyła 
się akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana przez Radosława Szymańskiego - nauczyciela 
szkoły.

Młodzi ludzie wiedzą, że oddając krew ratują czyjeś życie. Akcja spotkała się z dużym 
odzewem ze strony naszej młodzieży i innych janowskich szkół oraz mieszkańców Janowa. Krew 
oddało ponad 30 osób. W sumie, dzięki tego typu akcjom w Zespole Szkół oddano 140 litrów krwi.
Składamy podziękowania za współpracę Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie, za przeprowadzenie akcji - całemu zespołowi medycznemu, a za dar życia - wszystkim 
honorowym krwiodawcom.

Kolejna akcja - na przełomie maja i czerwca. Zapraszamy.
Agnieszka Widz; foto: Radosław Szymański

Wśród 16 adeptek fryzjerstwa i 1 przyszłego fryzjera toczyła się zacięta walka. Kusiły nagrody, ale 
też każdy z uczestników podchodził do konkursu bardzo ambicjonalnie. Ponadto, zwycięzcy będą 
mogli się tym pochwalić w swoim CV, starając się o pracę po ukończeniu szkoły. 

Po burzliwej dyskusji jury wyłoniło najlepsze prace: 
I  miejsce – Natalia Krzos, uczennica klasy trzeciej, modelka – Iwona Kiełbasa;
II miejsce – Karolina Czajka, uczennica klasy pierwszej, modelka – Katarzyna Jaworska;
III miejsce – Paulina Wielgus, uczennica klasy trzeciej, modelka –  Partycja Dubiel.
Wyróżnienie  otrzymała Paulina Piech, uczennica klasy pierwszej.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy, jesteśmy z Was 
dumne, a zwyciężczyniom życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorki:
Małgorzata Białek ,  Agnieszka Orzeł, Bożena Stanicka , Agata Wójtowicz

Foto: Sławomir Kaproń
Fotogaleria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8292.html

Uczestniczki konkursu

Podczas oddawania krwi w ZS

Radosław Szymański - nauczyciel Zespołu Szkół wyszedł z inicjatywą zorganizowania 
turnieju szachowego dla uczniów szkoły. Turniej trwał 8 dni. Zainteresowanie było ogromne.

W szachach najlepiej uczymy się radzić sobie z porażkami, stopniowo dochodząc do 
perfekcji. Zdarza się tak, że uczeń słaby czy nieśmiały - odnosząc sukcesy w szachach, zaczyna… 
nabierać pewności siebie. No i wreszcie to chyba jedyna dyscyplina sportowa, w której dziecko może 
wygrać z dorosłym!

Turniej wyzwalał wiele emocji, zarówno po stronie zawodników, jak i obserwujących. 
Rozgrywany był systemem pucharowym, do dwóch przegranych meczy. Udział wzięło 16 osób. 
Akcje na planszach i przebieg gry niejednokrotnie wyglądały jak u najlepszych zawodników na 
świecie. Logiczne myślenie grających, ich rozwaga, szybka orientacja i pomysłowość wzbudzały 
zainteresowanie kolegów i koleżanek.

Wyłonieni zostali pierwsi zwycięzcy: I miejsce - Agnieszka Wieleba z klasy III, II miejsce - 
Paweł Sokół z klasy III (obydwoje z Technikum Geodezyjnego), III - Mateusz Bober z klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Zwycięzcy Turnieju otrzymali statuetki, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe (nagrodę pieniężną od anonimowego 
darczyńcy otrzymał zdobywa pierwszego miejsca).

Sponsorami Turnieju byli: Zespół Szkół im. W. Witosa, X light Fotografia&Reklama - 
Przemysław Kołtyś i Santander Consumer Bank Oddział w Janowie Lubelskim. Sponsorom 
dziękujemy za ufundowanie nagród, panu Radosławowi za wspaniały pomysł, a młodzieży - za 
zaangażowanie i współzawodnictwo. To dobre rokowania na przyszły rok (lista chętnych zapełnia 
się już dziś!).
                                                                                   Agnieszka Widz; foto: Radosław Szymański

Pierwszy Turniej Szachowy 
w Zespole Szkół „U Witosa”

Podczas turnieju szachowego w ZS

Przed szkołą ambulans do pobierania krwi
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Staż zagraniczny szansą na sukces. Kolejny projekt w Zespole Szkół

W Zespole Szkół rozpoczął się kolejny projekt - Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 
POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061868, tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe 
poprzez mobilności międzynarodowe”. W ramach projektu, 84 uczniów naszej szkoły wyjedzie na 
staże zagraniczne do Grecji.

Dnia 24 lutego br. zostały ogłoszone ostateczne wyniki pierwszej rekrutacji wśród 
uczniów klasy II i IV Technikum Logistycznego, którzy byli chętni do udziału w projekcie. Komisja 
rekrutacyjna w składzie: Aneta Wąsek, Ewa Biernat oraz Julita Kułażyńska, wyłoniła osoby z 
największą liczbą punktów, uzyskanych w kilku kategoriach kwalifikacyjnych: oceny z 
przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania, zaangażowanie w 
życie szkoły, wynik testu językowego, wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez 
komisję z kandydatem (w języku polskim i angielskim), opinia wychowawcy.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 
uczniów. To wyjątkowa szansa na poszerzenie wiedzy i umiejętności. Wyjazd do Grecji w celu 
odbycia praktyki zawodowej umożliwi zdobycie doświadczeń zawodowych, udoskonali znajomość 
języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo, a także podniesie kompetencje interpersonalne 
i świadomość międzykulturową uczniów. Młodzież otrzyma certyfikat Europass Mobilność oraz 
certyfikat wystawiony przez przedsiębiorstwo, w którym obywać się będą praktyki. Osoby biorące 

Wycieczka szkolna kl IC do Warszawy 

            W dniu 25 lutego 2020 r odbyła się wycieczka szkolna do Warszawy.  Uczestniczyli w niej  
uczniowie z  I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w  Janowie Lubelskim  z klasy IC, ID, IIC 
oraz I A pod opieką nauczycieli  - p. Józefa Bańki, p. Beaty Hulak i  p.Włodzimierza Orła.  Celem 
wycieczki był pobyt na renomowanej uczelni ekonomicznej - Szkole Głównej Handlowej w ramach  
edukacji i orientacji zawodowej uczniów, zapoznanie dziedzictwem geologicznym Polski w 
Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przybliżenie  kulturowych i historycznych 
walorów  Warszawy.
            Pierwszą część wycieczki stanowiła wizyta w  Szkole Głównej Handlowej. Powitała nas w 
Auli „Spadochronowej”  budynku głównego p.Teresa  Długosz – specjalista Działu Promocji i 
Rekrutacji.  Na wstępie uczniowie uczestniczyli w specjalnej dla nich prelekcji z ekonomii 
instytucjonalnej nt Źródeł bogacenia się i ładu społecznego którą wygłosił dr Włodzimierz Petryk.  
W dalszej kolejności p. T. Długosz przedstawiła ofertę edukacyjną uczelni,  w tym szeroki wybór 
lektoratów językowych,  akcentowała znaczenie Olimpiady Przedsiębiorczości,  w której nagrodą 
jest indeks SGH oraz bogatej ofercie kół naukowych i zajęć sportowych . Następnie  przedstawiła 
ogólne zasady rekrutacji na SGH połączone z multimedialną prezentacją nt. aktywności zawodowej 
absolwentów; form współpracy międzynarodowej, zagranicznych staży i praktyk studenckich w 
ramach programu Erasmus,  działalności Samorządu Studentów i organizacjach studenckich na 
uczelni. Na zakończenie nasi uczniowie otrzymali materiały promocyjne.
           Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Geologicznego - Państwowego 
Instytutu Geologicznego. Młodzież zapoznała się bogatą kolekcją skał, licznymi okazami minerałów 

udział w projekcie zostaną odpowiednio przygotowane poprzez udział w zajęciach z zakresu: języka 
angielskiego, języka greckiego, przygotowania kulturowego, przygotowania psychologiczno-
pedagogicznego i doradztwa zawodowego, przygotowania z BHP i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wszystkim osobom, które pomyślnie przeszły rekrutację i zostały 
zakwalifikowane do udziału w projekcie, gratulujemy! 

Julita Kułażyńska; foto: archiwum szkoły

 

Na zdjęciu: Aneta Wąsek - nauczyciel j. angielskiego podczas rekrutacji uczniów do projektu

i skamieniałości ułożonych chronologicznie w tematyczne wystawy. Duże wrażenie wywarły 
rekonstrukcje szkieletów wymarłych zwierząt zamieszkujące niegdyś Polskę – mamuta i 
niedźwiedzia jaskiniowego, jak również wyjątkowy okaz dinozaura. 
            Kolejny etap obejmował zwiedzanie  Starego Miasta z przewodnikiem warszawskim p. W. 
Fedorowiczem. Młodzież  miała okazję zapoznać się z bogatą historią stolicy przechodząc od Placu 
Marszała Józefa Piłsudzkiego i  Grobu Nieznanego Żołnierza  Traktem Królewskim, podziwiając 
Katedrę Św. Jana, pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki, Plac 
Zamkowy  Rynek Starego Miasta, Kolumna Zygmunta, Barbakan, Placyk Piekiełko , Pomnik Jana 
Kilińskiego i mury obronne.

Na zakończenie, na Zamku Królewskim uczniowie obejrzeli w atrakcyjnej formie 
graficznej wystawę  multimedialną  losów Zamku, odbyli podróż historyczną, w której zapoznani 
zostali historią Warszawy, budową i rozbudową Zamku w różnych epokach oraz z wojennymi i 
powojennymi losami,  jego doszczętnym zniszczeniem w czasie Powstania Warszawskiego i 
wysiłkami związanymi z jego powojenną odbudową oraz współczesną rolą w dorobku kulturowym 
Polski. Następnie udaliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki na 30-te piętro, skąd z tarasu widokowego 
mogliśmy podziwiać panoramę Warszawy.      
         Ostatnim punktem programu wycieczki były Złote Tarasy  a w nich czas na posiłek i 
odpoczynek, po czym pełni wrażeń, powróciliśmy późnym wieczorem do Janowa Lubelskiego.                                                                                                               
                                                                                                Józef Bańka; foto: archiwum szkoły

Na zdrowy styl życia składa się wiele zachowań i nawyków z młodości, które są 
kontynuowane w wieku późniejszym. Dzieci nie potrafią w pełni świadomie działać w tym kierunku, 
dlatego to od dorosłych zależy, jakie doświadczenia i wzorce wynoszą z domu i jakie są ich szanse na 
zdrowe życie w przyszłości. Naprzeciw takim potrzebom wychodzą nauczyciele Zespołu Szkół - 
Kinga Jargiło i Renata Myszak, które po raz szósty zorganizowały konkurs, promujący zdrowy styl 
życia, skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu janowskiego. Zmagania konkursowe 
polegały na sprawdzeniu wiedzy uczniów w teorii oraz na rozpoznawaniu różnorodnych smaków.

Drugi etap konkursu budził najwięcej emocji, ponieważ uczestnicy rozpoznawali smaki z 
zawiązanymi oczami. Wśród smaków pojawiły się pędy bambusa, czerwona porzeczka, melon, 
awokado, limonka, granat, rzepa, rukola, czarne oliwki itp.

Zwycięzcą konkursu został Krystian Wieleba ze szkoły w Wólce Ratajskiej. Drugie 
miejsce zajęła Magdalena Jaskowska ze szkoły w Godziszowie Pierwszym, a trzecie - Antoni 
Rosiński ze szkoły w Janowie.

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom. Dziękujemy nauczycielom - opiekunom, którzy 
przygotowali uczniów do udziału w rozgrywkach szkolnych oraz w etapie głównym, który odbył się 
w naszej szkole.

Jak widać, mamy wiele możliwości, aby oddziaływać na stan naszego zdrowia i 
powinniśmy każdą z nich wykorzystać według znanego powiedzenia „Twoje zdrowie w twoich 
rękach”.                                                                             Agnieszka Widz; foto: archiwum szkoły

Zainwestuj w zdrowie! 
Coroczna akcja w Zespole Szkół 

Podczas wycieczki szkolnej do Warszawy

Podczas degustacji
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Koncert integracyjny „Od serca do serca”

Wycieczki zawodoznawcze są tradycją w naszej szkole. Dzięki nim, młodzież może 
przekonać się, jak faktycznie wygląda praca w danym przedsiębiorstwie i czego dzisiaj oczekuje się 
od młodych pracowników.

Dwunastego lutego, uczniowie klasy pierwszej Technikum Logistycznego pod opieką 
nauczycieli - Magdaleny Flis i Andrzeja Jarosza, pojechali na wycieczkę do Cukrowni Ropczyce w 
województwie podkarpackim. Ropczyce to sprawna ekonomicznie i technologicznie cukrownia, 
będąca jednym z czterech zakładów w Polsce, produkujących cukier dla grupy Südzucker Polska S.A.

Ubrani zgodnie z bhp - w kaski i stroje ochronne, zwiedziliśmy Cukrownię, zapoznając się 
z historią zakładu, warunkami pracy i przepisami bhp. Po zapoznaniu się z technologią uprawy 
buraka cukrowego, pracownik cukrowni zaprezentował nam proces odbioru surowca pod kątem 
jego oceny ilościowej i jakościowej. W międzyczasie, obejrzeliśmy halę produkcyjną oraz 
poszczególne etapy pozyskiwania cukru - od transportu buraków, poprzez krojenie i pracę w 
laboratorium, aż po strefę pakowania i magazynowania gotowego produktu. Jednym słowem - 
zobaczyliśmy zakład od środka, a że powierzchnia Cukrowni sięga 40 hektarów, to cały teren 
zwiedziliśmy autokarem. Obserwowaliśmy pracę logistyka, pakowacza, magazyniera i automatyka 
procesów produkcyjnych, a więc całokształt produkcji cukru i cukru pudru, procesu pakowania, 
magazynowania i ładowania na oczekujące tiry.

Po powrocie, jeszcze długo trwały dyskusje na temat spostrzeżeń, wiedzy i doświadczeń, 
zdobytych podczas wyjazdu. Drugim etapem wycieczki był czas na relaks w parku trampolin Fly 
Park w Rzeszowie, gdzie uczniowie świetnie bawili się, skacząc, robiąc salta i przewroty. 
Reasumując - wycieczka była bardzo udana, a nasi logistycy myślą już o kolejnej…
                                             Tekst; foto: Magdalena Flis - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dnia 25 lutego w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert dla dzieci z Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej „Promyk”. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak bardzo 
utalentowaną mamy młodzież. Śpiew i taniec w wykonaniu nie tylko uczniów, ale i nauczycieli 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza spowodował, że na 
twarzach wychowanków „Promyka” zagościł szeroki uśmiech. Ogromne podziękowania należą się 
s. Tomaszy z janowskiego Sanktuarium, która była inicjatorką akcji. Starosta Janowski Artur Pizoń 
podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie.    Tekst; foto: Tomasz Krzysztoń

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8242.html

Wycieczka zawodoznawcza uczniów Zespołu Szkół do cukrowni Ropczyce

Beata Mrozowska - nauczyciel j. angielskiego (w środku) z Izą Łukasik i Olą Małek

Młodzież Zespołu Szkół w cukrowni Ropczyce 

„Promyk” w lubelskiej papugarni
W sobotę 15 lutego dzięki uprzejmości Barbary Papierz, Isama Leebe oraz Ewy Fedak, 

którzy częściowo zasponsorowali nasz wyjazd, wybraliśmy się na wycieczkę do Lublina.
Głównym celem naszego wyjazdu była papugarnia, ponieważ nigdy tam jeszcze nie 

byliśmy. Wszyscy z wielką niecierpliwością czekaliśmy na otwarcie lokalu. Intrygowały nas głosy, 
dochodzące ze środka. Po wejściu, zostaliśmy zaproszeni na lekcję o papugach. Ciekawe opowieści, 
połączone z pokazem slajdów, stanowiły świetne wprowadzenie przed wejściem na salę lotów, gdzie 
przebywały ptaki. Na głównej sali mogliśmy poznać na żywo unikalne ptaki, dotknąć ich, a nawet 
nakarmić. Dla wszystkich było to niesamowite doświadczenie. Żywe papugi otaczały nas ze 
wszystkich stron. Siadały na rękach, głowach, plecach, domagając się uwagi z naszej strony. Oprócz 
różnych rodzajów latających papug, po podłodze biegały przepiórki chińskie i zeberki timorskie. 
Piękne ptaszki cieszyły nas swoim wyglądem, chętnie spędzaliśmy czas z nimi, obserwując ich 
zachowanie i zwyczaje. Miła obsługa papugarni oferowała nam swoją pomoc w każdej kwestii.

Po niezapomnianym spotkaniu z papugami udaliśmy się do parku trampolin „Mania 
skakania”, gdzie mogliśmy pozytywnie spożytkować nagromadzoną w nas energię. Różne rodzaje 
trampolin, baseny z gąbkami, ścieżki trampolinowe, miejsce do gry w zbijaka czy kosze zachęcały 
do aktywności. Wszyscy mogli wybrać coś dla siebie, aby doskonale się bawić. Po bardzo aktywnym 
dniu, przyszedł czas na obiad, dzieci wybrały restaurację KFC, gdzie każdy wybrał coś dla siebie.

Dziękujemy bardzo naszym kochanym sponsorom za umożliwienie nam spędzenia 
wspaniałego, niezapomnianego, pełnego wrażeń dnia.
 
                          Tekst; foto; Barbara Białek; Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Promyk”
                                          Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8216.html

„Promyk” w lubelskiej papugarni

Łączenie teorii z praktyką w ZST
W Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, 12 lutego 2020, odbyło się 

szkolenie dla uczniów klas o profilu budowlanym z innowacyjnych metod docieplania budynków. 
W trakcie szkolenia, uczniowie mogli zapoznać się z produktami firmy „Kosbud”, stosowanymi w 
systemach dociepleń, oraz z technologią prac.

Szkolenie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji teoretycznej, w trakcie której uczniowie 
mogli poznać sposoby produkcji tynków, stosowanych w pracach przy docieplaniu budynków. 
Następnie, przyszła kolej na część praktyczną. Przyszli budowlańcy mogli skonfrontować teorię z 
praktyką, próbując swoich sił pod okiem doradcy technicznego firmy.

Tekst; foto: Tomasz Iwankiewicz - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych

Podczas zajęć praktycznych w ZST

Mikołaj Kiszka finalistą 66.Olimpiady 
Chemicznej!

Uczeń klasy I a Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 
Mikołaj Kiszka zakwalifikował się do finału 66. Olimpiady 
Chemicznej. Jako finalista, Mikołaj uzyskuje 100% wynik 
na maturze z chemii na poziomie rozszerzonym oraz wstęp 
poza rekrutacją na wszystkie uczelnie techniczne oraz 
akademie medyczne w Polsce. Przed Mikołajem jeszcze 
walka o tytuł laureata w trakcie zawodów finałowych. Za 
Mikołaja trzymamy mocno kciuki.

W naszym Liceum przygotowywali się również 
do olimpiady uczniowie najlepszych szkół województwa 
lubelskiego: Mikołaj Walicki (LO im. Jana III Sobieskiego 
w Lublinie), Jakub Urbański (II LO im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego w Lublinie), Karolina Piwko (I LO im. 
Stanisława Staszica w Lublinie), Karol Fedoruk (I LO im. 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej). 

Opiekunami wszystkich uczniów był nauczyciel 
naszej szkoły mgr Piotr Jakubiec.
                                                  Tekst; foto: archiwum LO Na zdjęciu: Mikołaj Kiszka
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Zapasy. „Zawodnicy nie zawiedli” - mówi trener Tadeusz Kuśmierczyk

Zręczni, zwinni, uśmiechnięci i życzliwi… Po raz pierwszy w powiecie janowskim 
utytułowani zawodnicy MMA w siłowni „The Gym” promowali mieszane sztuki walki. Walki 
pokazowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, podobnie jak rekrutacja na treningi w dwóch 
grupach wiekowych - do 15. i od 15. lat.

W treningach biorą udział doświadczeni szkoleniowcy i trenerzy. Gościnnie, na zajęciach 
mogą pojawiać się gwiazdy MMA. Ćwiczyć może i ten, kto po cichu marzy o sportowej karierze, i 

MMA po raz pierwszy w powiecie janowskim

           Na macie zapaśniczej trenowali półtora miesiąca, a 
„ogral i”  s tarszych zawodników z  2- le tnim 
doświadczeniem. Chłopcy z Zespołu Szkół w Kocudzy - 
startując po raz pierwszy w tego typu rywalizacji 
sportowej, zdobyli 15 medali. Bardzo dobrze poradzili też 
sobie dużo bardziej doświadczeni, znani i „zaprawieni w 
bojach” zawodnicy z janowskiego „Olimpu”, którzy 
zdobyli 10 medali.

- Cieszy wynik i walka. Zawodnicy nie 
zawiedli, wygrali zasłużenie, choć konkurencja była 
spora - mówi z dumą trener Tadeusz Kuśmierczyk.  

Ogółem, w szranki stanęło 100 zawodników w 
10 kategoriach wagowych z 9 klubów województwa 
lubelskiego. 

Najlepszym zawodnikiem zawodów pod kątem 
techniczno - taktycznym okrzyknięto reprezentanta kraju 
Jakuba Wacha, natomiast najlepszym zawodnikiem z 
Kocudzy okazał się Adrian Rząd, który efektownie 
wygrał trzy walki. Za to Maciek Małek, podobnie jak 
Miłosz Wiatr, wygrał walkę z o dwa lata starszym 
przeciwnikiem, który zapasy trenuje co najmniej dwa lata. I jeszcze jedno. Nie było zawodnika z 
Kocudzy, który by nie wygrał co najmniej jednej walki.

- W organizację i przebieg zawodów zaangażowali się rodzice, nauczyciele (na czele z 
Dyrektor szkoły Bożeną Dubiel), przedstawiciele gminy Dzwola: Jadwiga Flis - Sekretarz, Aneta 
Gilas - Skarbnik i Wiesław Dyjach - Wójt oraz Stanisław Mazur - Prezes „Olimpu”, którym dziękuję 
- informuje Kuśmierczyk.

Warto dodać, że powiat janowski i gminę Dzwola zapaśnicy będą reprezentować na 
zawodach wojewódzkich (w marcu) i na Międzynarodowym Turnieju o Puchar Warmii i Mazur w 
Olsztynie (w maju).

Zdaniem Kuśmierczyka, zapasy w Kocudzy okazały się strzałem w dziesiątkę. - Widać 
zaangażowanie rodziców, nauczycieli i władz gminnych, które deklarują pomoc finansową na 
zajęcia zapaśnicze w szkole, co jest bardzo ważne. Myślę, że w kolejnych latach Kocudza „da o 
sobie znać” na krajowych i międzynarodowych zawodach zapaśniczych - zapowiada trener. 

Posypały się medale - 7 złotych, 10 srebrnych i 8 brązowych
W grupie kadetów (rocznik 2003-2005), złoty medal, tym razem w kategorii 45 kg, zapisał 

na koncie szybki, zwinny i odporny psychicznie Jakub Wach - Mistrz i Wicemistrz Polski 
Młodzików. Złoto wywalczyło także dwóch innych zawodników janowskiego „Olimpu”: Kacper 
Łukasik w kategorii wagowej 48 kg (Wicemistrz Polski Młodzików i brązowy medalista Mistrzostw 
Polski Młodzików) i Jakub Pyć w kategorii wagowej 71 kg (brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Młodzików i złoty medalista Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w obsadzie 
międzynarodowej, w którym pokonał zawodnika z Białorusi). Bardzo blisko złotego medalu w 
kategorii wagowej 110 kg był również Damian Łukasik - Mistrz Polski Młodzików i brązowy 
medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który wywalczył drugie miejsce na podium.

W grupie młodzików (rocznik 2006-2008) - zgodnie z oczekiwaniami trenera, bardzo 
dobrze spisał się Maciej Małek z Kocudzy, który w kategorii 68 kg nie miał sobie równych, 
zdobywając złoty medal. O włos od złotego medalu, zdobywając srebro, był Piotr Wach z Janowa w 
kategorii wagowej 41 kg (brązowy medalista sprzed roku Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików). Srebro wywalczyło także pięciu innych 
zawodników z Kocudzy: Igor Czajka (35 kg), Krzysztof 
Kufera (41 kg), Szymon Góra (44 kg), Przemysław Wiatr 
(52 kg) i Marcin Czajka (57 kg). Brązowy medal zdobyło 
trzech zawodników: Karol Baciur i Karol Góra w 
kategorii 57 kg (obydwaj z Kocudzy) oraz Kacper Kulpa 
w kategorii 62 kg z Janowa.   

W grupie dzieci (rocznik 2008-2010) złoto 
wywalczyło trzech zawodników: dwóch z Kocudzy - 
Adrian Rząd (40 kg) i Patryk Głaz (59 kg) oraz Jakub 
Garszczal z Janowa (48 kg). Srebro zdobyło trzech 
zawodników: Miłosz Wiatr (28 kg), Filip Malec (40 kg) i 
Daniel Tutka (45 kg) - wszyscy z Kocudzy. Brązowe 
medale „wywojowali” dwaj zawodnicy z Kocudzy - 
Wojciech Dyjach (30 kg) i Krzysztof Dycha (48 kg) oraz 
trzej zawodnicy z Janowa (Gabriel Rząd (40 kg), Mateusz 
Wośko (45 kg) i Sebastian Placha (50 kg). W nawiasach 
podano kategorie wagowe zawodników, którzy wzięli 
udział w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 
dzieci, młodzików i kadetów w zapasach w stylu 
klasycznym o puchar wójta gminy Dzwola.   

                                                                                        Foto: Magdalena Kaproń - nauczyciel ZS
                                                                     http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8214.html

Na zdjęciu (od lewej); dolny rząd: Patryk Głaz, Daniel Tutka, Krzysztof Kufera, Miłosz Wiatr, Adrian Rząd, Szymon Góra; 
wyżej: Dyrektor Bożena Dubiel-Czochra, Wójt Wiesław Dyjach, trener Tadeusz Kuśmierczyk; 
górny rząd: Przemysław Wiatr, Marcin Czajka, Igor Czajka, Maciej Małek, Karol Góra, Karol Baciur

Od lewej: Wójt Wiesław Dyjach, Skarbnik Aneta Gilas, zawodnicy, Prezes „Olimpu” Stanisław Mazur, Dyr. Bożena Dubiel-Czochra  

ten, dla którego walka to sposób na relaks.
Zdaniem prowadzących, sport dla wielu osób w lepszej lub gorszej sytuacji życiowej może 

być wyjściem „na prostą”. 
Sporty walki kształtują nie tylko ciało, ale i charakter. Uczą cierpliwości, wytrwałości i 

opanowania oraz zasad fair play. Do tego dochodzi lepsza kondycja, większa pewność siebie i 
kontrola swoich emocji. Nic, tylko próbować…

Podczas turnieju halowej piłki nożnej w ZSCKR w Potoczku

Tekst; foto: Alina Boś

Pamiątkowa fotografia po treningu
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XIII Ogólnopolska Olimpiada 
„O Diamentowy Indeks AGH”

W grudniu ubiegłego roku odbyły się pierwsze ćwiczenia zapaśnicze w szkole 
podstawowej w Kocudzy w gminie Dzwola. W zajęciach uczestniczyło aż 40 uczniów, co było 
sporym zaskoczeniem dla trenera Tadeusza Kuśmierczyka. - Zaimponowali mi zainteresowaniem 
sportem i kondycją. Są zdolni, chętni do pracy i wysportowani. Widzę w nich potencjał.

Co prawda, po 10 treningach, kiedy pojawiły się zakwasy, ośmioro zrezygnowało, ale 
tylko dlatego, że zabrakło im samozaparcia. Zostało 32 w wieku od 9 do 14 lat.

Kuśmierczyk, który od tego roku jest też trenerem kadry wojewódzkiej, zwraca uwagę na 
wychowanie dzieci przez pracę. - Dzieci pomagają rodzicom. W czerwcu, lipcu i sierpniu zrywają maliny, 
truskawki i borówki, i dlatego termin zgrupowania młodzików ustaliłem na koniec sierpnia. Dzieciaki na 
wsi rzadziej zaglądają do komputerów, są zdyscyplinowane i słuchają rodziców i nauczycieli.  

Trener odnosi się też do pracy wuefistów. - Po tym, jak dzieci ćwiczą, od razu widać, że tutaj 
są dobrzy nauczyciele wychowania fizycznego. Dzieci wiedzą, co znaczy przewrót w przód, 
rozgrzewka, gimnastyka i trening, a nie we wszystkich szkołach tak jest. Na pierwszych zajęciach robią 
nie 4-5 pompek, ale minimum 10, przy czym jedna trzecia 
z nich wykonała półsalto w przód, podczas gdy inni robią 
to dopiero po 20 treningach, a przecież akrobatyka w 
zapasach jest bardzo ważna.

Zapaśnik zwraca też uwagę na ogólne 
przygotowanie sprawnościowe, które w każdej 
dyscyplinie sportu jest bardzo ważne, w zapasach też. - 
Od 8 lat nie miałem żadnej kontuzji zawodnika - mówi z 
dumą. 

Wśród kilkudziesięciu ćwiczących, są też 
„perełki”. - Maciek Małek, jeśli będzie trenował, to za 2 
lata będzie medalistą Mistrzostw Polski Młodzików (w 
ciemno wezmę go do kadry wojewódzkiej). Jego siostra 
Zuzanna też dobrze rokuje. Adrian Rząd jest najlepszy 
sprawnościowo akrobatycznie (potrafi zrobić 10 
podciągnięć na drążku). Daniel Tutka - rewelacyjny, 
silny jak dąb. Patryk Głaz - niesamowity, potrafi zrobić 
karuzelę mostową na rękach, choć nigdy wcześniej tego 
nie robił (niektórzy potrzebują do tego rocznych 
ćwiczeń). Uważam, że będzie z nich pociecha dla kraju - 
chwali trener.    

Dodajmy, że w Janowie zapasy ćwiczy 46 
zawodników w wieku od 10 do 23 lat, natomiast w 
gminie Potok Wielki - po chwilowej przerwie, zajęcia 
mogą zostać wznowione od września tego roku ze 
względu na duże zainteresowanie. O sprawie będziemy 
informować.

Przypomnijmy, że „Olimp” prowadzi zajęcia 

Na zapaśniczej macie… dzieci z Kocudzy w gminie Dzwola
Do najlepszych wychowanków Klubu należą: Waldemar Radwański - pięciokrotny 

medalista mistrzostw Polski w latach 1993-98, Damian Wasilewski - pięciokrotny medalista 
mistrzostw Polski w latach 1994-99, Adam Kwiecień - czterokrotny medalista mistrzostw Polski w 
latach 1997-2001, młodzieżowy mistrz Polski z 1999 roku, Andrzej Jaworski - sześciokrotny 
medalista mistrzostw Polski z lat 1995-2001, członek kadry narodowej juniorów, uczestnik 
mistrzostw świata kadetów i… rekordzista, dziesięciokrotny medalista Grzegorz Król. 

Złote, srebrne i brązowe medale zawodnicy „Olimpu” zdobywają także podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (złoci medaliści - Anna Staszewska, Łukasz Kowal, Grzegorz 
Król, Wojciech Todys i Piotr Lewandowski). Ogółem, od czasu powstania „Olimpu” w 1995 roku, 
złoto, srebro i brąz w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wywalczyło ponad 20. 
zawodników Janowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Olimp”. I wszystko na to wskazuje, że 
będą kolejni…                                                                      
                                                                                            Alina Boś; foto: Tadeusz Kuśmierczyk 

Podczas ćwiczeń na macie uczniowie Zespołu Szkół w Kocudzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku był gospodarzem Turnieju 
Finałowego Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, który odbył się 
7 marca 2020 r. Patronat nad turniejem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof 
Ardanowski. W turnieju wzięło udział 12 najlepszych szkół z całej Polski, wyłonionych z sześciu 
turniejów półfinałowych. Drużyny rywalizowały w czterech grupach systemem „każdy z każdym”, a 
następnie dwa najlepsze zespoły z każdej grupy rozgrywały mecze o miejsca I - VIII, zaś pozostałe o 
miejsca IX - XII. Reprezentacja ZS CKR w Potoczku trafiła do grupy z Nowym Targiem 
(późniejszym finalistą) i Sejnami. Już samo wyjście z grupy było dużym 
osiągnięciem dla drużyny z Potoczka, która była najmłodszą spośród 
startujących. Mecz ćwiećfinałowy ze szkołą w Brzostowie (późniejszym 
zwycięzcą mistrzostw) zakończył się remisem 0:0 i o awansie do półfinału 
decydowały rzuty karne, w których nieznacznie lepsi okazali się 
przeciwnicy. Zwycięstwo 1:0 nad szkoły w Lututowie dało w ostateczności 
zespołowi z Potoczka VII miejsce w zawodach.

Szkołę w Potoczku reprezentowali: Bartłomiej Suchora, Mateusz 
Ślusarski, Mateusz Przywara, Mateusz Bryk, Kacper Duda, Dominik 
Biernat, Seweryn Małaczyński, Krzysztof Oszust, Przemysław Zegzuła, 
Grzegorz Fila.

Sędzią głównym turnieju był wiceprzewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Zrzeszenia LZS w Lublinie - Wacław Słomkowski. Z ramienia 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lublinie mecze sędziowali: Andrzej 
Piec, Agnieszka Tymoszuk, Anna Olech - Bartoń.

Oto końcowe rozstrzygnięcia: I m - Brzostowo, II - Nowy Targ, III 
- Studzieniec, IV - Jabłoń, V - Nowosielce, VI - Rudka, VII - Potoczek, VIII - 
Lututów, IX - Stary Brześć, X - Kowal, XI - Sejny, XII - Bogdańczowice.

Nagroda Fair Play - szkoła w Lututowie, najlepszy bramkarz - 
Mateusz Przywara (Potoczek), najlepszy strzelec - Hubert Czarnota 
(Brzostowo), najlepszy zawodnik - Michał Żółtek (Nowy Targ).
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze trzy szkoły - 
puchary, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które 

Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 
wręczali: w imieniu Ministra - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej - 
Robert Jakubik, Wójt Gminy Potok Wielki - Leszek Nosal, Dyrektor ZSCKR w Potoczku - Dariusz 
Wolan. Wojewódzka Rada Zrzeszenia LZS ufundowała puchary dla najlepszego zawodnika, 
bramkarza i strzelca, które wręczył Wacław Słomkowski. 

Powierzenie organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim to duże wyróżnienie dla 
ZSCKR w Potoczku. Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i życzymy sukcesów sportowych.
                                                                        Mariusz Karkusiewicz; foto: Łukasz Drewniowski

Podczas Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej w ZSCKR w Potoczku

Pierwszego lutego 2020 r. w Zamościu odbył się etap okręgowy XIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z zakresu - Geografia z 
elementami geologii.

Do etapu finałowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim zakwalifikowali się następujący 
uczniowie: Katarzyna Bielak z kl III e i Przemysław Nosal z kl III c. 

Opiekę naukową nad przygotowaniem uczniów do olimpiady sprawują: mgr 
Barbara Wieleba i mgr Józef Bańka.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie finałowym.
Na zdjęciu od lewej: Józef Bańka - nauczyciel geografii, Katarzyna Bielak, 

Przemysław Nosal, Barbara Wieleba - nauczyciel geografii.
                                                                                             J. Bańka; foto: nadesłano
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W połowie stycznia na sali konferencyjnej Areny Lublin zostały wręczone nagrody i 
wyróżnienia 58. Plebiscytu Sportowego na Najpopularniejszych Sportowców, Trenerów i Drużyny 
roku 2019 województwa lubelskiego. 

Pierwsze miejsce w kategorii „Drużyna Roku 2019” już oficjalnie należy do  klubu UKS 
Judo Team Modliborzyce. Miło nam, że nasza 10-letnia praca i trud, wkładany w sportowe zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą, został doceniony i wyróżniony w taki sposób. Pierwsze miejsce w kategorii 
„Sportowiec Junior Powiatu Janowskiego” i IV miejsce w klasyfikacji ogólnej wywalczył nasz 
zawodnik Hubert Sulik, natomiast jako najlepszy trener Powiatu Janowskiego został wyróżniony 
trener Sebastian Rogoża.

Warto podkreślić, że w plebiscycie na najpopularniejszą „Drużynę Roku” brały udział 
potężne zespoły z różnych dyscyplin sportowych od tych najbardziej popularnych jak piłka nożna 
czy siatkówka do sportów niszowych jak np. judo.

To dzięki Wam kochani kibice możemy triumfować i cieszyć się z wygranej w tak 
prestiżowym plebiscycie. Wreszcie potwierdziły się słowa naszego klubowego hymnu: „Kto 
najlepszym klubem jest? Oczywiście UKS! Judo M-ce fajny klub?! Trenuj z nami będziesz zuch! 
Przysiad, podskok, pompkę zrób! Niech w twym ciele żyje ruch! Jaki sport najlepszy jest? Nasze 
Judo jest The Best!” Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za ogromne wsparcie i zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież na nasze treningi.                             Monika Śmietana; foto: nadesłano

Najlepszy Klub Województwa Lubelskiego 2019

Na zdjęciu (od lewej): Hubert Sulik, Jacenty Śmietana

Ponad 50 uczniów spędziło ferie w Zakopanem
Wypoczęte, zadowolone, zdrowe i opalone - 52. dzieci z powiatu janowskiego wróciło do 

domu z zimowiska w Zakopanem. Nikt się nie nudził, śniegu i atrakcji nie brakowało, a zimowe 
szaleństwo przeplatało się z wygrzewaniem w termach i wypoczynkiem w aquaparku. I chociaż u nas 
śniegu było jak na lekarstwo, to tam białego puchu było pod dostatkiem, podobnie jak turystów - 
polskich i rosyjskich, o czym świadczą szyldy i napisy w języku polskim i rosyjskim. Z zimowego 
wypoczynku na Podhalu - w przeciwieństwie do pracujących tam Ukraińców, korzystali też goście z 
krajów arabskich, którzy pierwszy raz w życiu zobaczyli śnieg na własne oczy.

Pierwszy raz w życiu w górach i to na 10-dniowym turnusie wypoczynkowym była też 
większość dzieci z powiatu janowskiego. 

Dzieci wędrowały Doliną Chochołowską, wjeżdżały najsłynniejszą polską kolejką na 
Kasprowy Wierch i Gubałówkę, korzystały z Term Chochołowskich ze strefą basenów oraz 
zwiedzały muzea i Tatrzański Park Narodowy. Zobaczyły Wielką Krokiew - największą skocznię 
narciarską w Polsce, i zamek lodowy w jej sąsiedztwie. Odwiedziły cztery podhalańskie sanktuaria 
(na Krzeptówkach, Olczy, Bachledówce i w Ludźmierzu), a na „Krupówkach” - reprezentacyjnym 
deptaku Zakopanego, lawirując miedzy Cyganami, „zahaczyły” o stragany z pamiątkami i owczymi 
serami. - Wszystkie pamiętały o swoich bliskich. O rodzicach, dziadkach i rodzeństwie. Miło było 
patrzeć, jak miedzy sobą radziły, co komu kupić - mówi Krzysztof Kamiński - jeden z opiekunów.

Nie lada frajdą była też jazda na nartach na stoku Harenda. Większość dzieciaków - pod 
okiem instruktora Radosława Szymańskiego, na nartach stawiała pierwsze kroki, ale nie dzieci z 
Chrzanowa. Te - wyszkolone na „własnym” stoku, szusowały na równi z opiekunami. 

Dzieci jeździły na łyżwach, zjeżdżały na sankach, grały w ping-ponga, tańczyły na 
dyskotekach. Najmłodszym, w wieku 8-, 9- i 10 lat „matkowała” Bożena Pikula - nauczycielka ze 
szkoły w Modliborzycach, która organizowała dlań różnego rodzaju gry i zabawy.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało troje nauczycieli, którzy „mieli na głowie” dzieci, a 
niekiedy i gołębie (oswojone). - „Nasze” dzieci są ułożone i dobrze wychowane. Inni opiekunowie 
zazdrościli nam takich podopiecznych. Jeden drugiego pilnował, trzymali się w kilkuosobowych 
grupach. Byli grzeczni, zdyscyplinowani i zorganizowani. Jesteśmy z nich dumni - podkreśla 
Kamiński. 

Jednego dnia był koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Steczkowskiej, a więc autografy i 
pamiątkowe zdjęcia, innego - kulig po Olczańskim Wierchu z góralską watrą (ogniskiem), spotkanie 
z twórcą ludowym i pobyt w karczmie, w której gości przyjeżdżający na narty Prezydent Andrzej 
Duda. Mali turyści na okrągło „podążali” też śladami Ojca Św. Jana Pawła II, który wielokrotnie 
odwiedzał góry i górali, o czym wszyscy pamiętają.

Dzieciaki nie wydawały pieniędzy na jedzenie, bo tego było w bród (5 posiłków w ciągu 
dnia). Wydawały pieniądze na prezenty i upominki dla bliskich, jakieś pamiątki. Pogoda dopisywała, 
powstawały nowe znajomości. Dni, wypełnione ruchem na świeżym powietrzu i poznawaniem 
nowych miejsc i ludzi, upływały w ekspresowym tempie, podobnie jak noce, kiedy spali jak zabici. 

Czas szybko mijał, a kiedy przyszło wracać, niejednemu łza zakręciła się w oku - pożegnali 
góry i górali, by za rok wrócić znów (wcześniej, jeśli rodzice pozwolą - a pewnie pozwolą, spotkają 
się na wakacjach nad Bałtykiem). 

Warto zauważyć, że na feriach w Zakopanem najwięcej dzieci było z Godziszowa (ponad 

Foto: A. B. W autokarze przed wyjazdem (od lewej): 
Krzysztof Kamiński, Radosław Szymański, Bożena Pikula i dzieci

20), po kilkanaścioro - z Chrzanowa i Modliborzyc, a pojedyncze osoby z Janowa, Potoka, Dzwoli. 
Zimowy wypoczynek zorganizował Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
„Regiony”. Z wypoczynku w Zakopanem skorzystali uczniowie szkoły podstawowej (najwięcej 
było piątoklasistów), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych objęte jest 
ubezpieczeniem w KRUS. Zimowy wypoczynek kosztował 1300 zł (750 zł sfinansował Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a 550 zł dołożyli rodzice). 

Przypomnijmy, że akcja informacyjna, zachęcająca rodziców do wysyłania dzieci na 
zimowisko w góry, rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. To było działanie zespolone. - Akcję 
zainicjował i nagłośnił radny powiatowy Stanisław Mazur. Najpierw, stosowne informacje, 
zachęcające do wypoczynku dzieci w górach, poszły do nauczycieli. Potem - w obecności szefa 
Związku, w hotelu „Janów” odbyło się spotkanie z rodzicami na temat pobytu dzieci w Zakopanem. 
Wreszcie, wyjazd. Podobnie będzie przed wyjazdem dzieci nad morze. Mamy nadzieję, że tym 
razem na wypoczynek wyjedzie minimum stu uczniów z powiatu janowskiego - informuje 
Kamiński. 

I pewnie tak będzie, tym bardziej, że już dzisiaj niektórzy rodzice bukują miejsca 
wypoczynkowe dla swoich pociech, które miedzy sobą ustalają, kto z kim będzie w pokoju, itp. I to 
jest to!                                                                                     Alina Boś; foto: Krzysztof Kamiński 

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8155.html

Nie ma jak ferie w Zakopanem!
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Galeria Muzealna. Niespotykana wystawa o osobach niepełnosprawnych

Dnia 16 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych odbył się zjazd drużyn harcerskich Hufca 
Tomaszów Lubelski. Okazją do zjazdu był Dzień Myśli Braterskiej. Dla harcerzy to szczególny 
moment, gdyż święci on przyjaźń, łączącą tych, którzy są dla siebie jak rodzina, pomimo tego, że na 
co dzień mieszkają daleko. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi 
Królowej, odprawioną przez ks. Łukasza Kołodzieja. Część główna uroczystości odbyła się w 
Zespole Szkół Technicznych. Przedstawiciele poszczególnych drużyn odczytali gawędę, stojąc w 
kręgu wokół świeczowiska. Odbyło się to przy wtórze śpiewanych gromadnie piosenek harcerskich.
Następnie powitano zaproszonych gości, którymi byli: Dyrektor ZST Mariusz Wieleba, Poseł na 
Sejm RP Jerzy Bielecki, Wicestarosta Michał Komacki, Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń, 

To o nie był najlepszy dzień na otwarcie wystawy ze względu na 
pogodę. Paskudny deszcz i wiatr owiewał budynek Muzeum Fotografii w 
Janowie Lubelskim. Na szczęście, niezawodna i wyjątkowa społeczność 
,skupiona wokół Muzeum, dotarła na wernisaż. Wystawa na bardzo wysokim 
poziomie kunsztu fotograficznego, ale i niesamowitego tematu. Krzysztof 
Gołuch w fotografii bardzo malowniczej przedstawił miejsce zaczarowane - 
jedyny w Polsce hotel w pełni obsługiwany przez osoby niepełnosprawne 
fizycznie, ale za to o pięknych sercach. Opowieści o nich wytworzyły w 
Galerii niesamowity klimat. Szkoda tylko, że odbiorców było niewielu - 
zwłaszcza zabrakło tych, którzy w naszym powiecie i mieście zajmują się 
tymi tematami. Również żona Krzysztofa - Ewa jest logopedą osób 
niepełnosprawnych. Od 19 lat pracują w Caritasie, a obecnie Krzysztof 
kończy doktorat w Czechach. Wystawę - zdjęcia o wymiarach 100x70 i 
150x100 cm będzie można obejrzeć do 15 marca. Wystawę oglądali ostatnio 
mieszkańcy Opola, a wcześniej mieszkańcy Czech, Bratysławy na Słowacji. 
Galeria obecnie staje się bardzo ważnym miejscem, w którym zaprezentować 
się jest już dużym zaszczytem. Tematy wystaw są już przyjęte do połowy 
2021 roku. Wkrótce fantastyczna wystawa malarstwa ze Słowacji i fotografii! 
Rewelacja, po raz pierwszy Makro - Dotyk Przyrody bezpośrednio z Kijowa. 

Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a Krzysztofowi i Ewie z 
Katowic - Knurowa za przybycie i stworzenie wyjątkowej atmosfery podczas 
wernisażu, za życzliwość. Sponsorem wystawy był Śląski Uniwersytet w 
Opawie w Czechach.                              Antoni Florczak; foto: archiwum 

Dzień Myśli Braterskiej - otwórzmy serca na przyjaźń
proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej Waldemar Farion, ks. Łukasz Kołodziej oraz sympatycy 
harcerskiej działalności. Podczas uroczystości, oficjalnie poinformowano o nowo założonej 
drużynie harcerskiej, działającej przy Zespole Szkół Technicznych. Jej drużynową będzie 
samarytanka Sylwia Zarzeczna - uczennica ZST. Rozdano również podziękowania za 
dotychczasową służbę zasłużonym członkom hufca.

Uroczystość zakończyła się przekazaniem iskierki przyjaźni, która powędrowała z rąk do 
rąk, dopełniając przyjaźnią i braterstwem ideę Dnia Myśli Braterskiej.        

                                                                                     Sam. Sylwia Zarzeczna                                                                                   
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8217.html

Uczniowie ZS CKR w Potoczku finalistami wojewódzkiego konkursu kulinarnego
W dniach 5-6 lutego br. w Lublinie odbył się konkurs kulinarny pt: „Bitwa na drobiowe 

smaki”, adresowany do młodzieży kształcącej się w zawodach gastronomicznych. 
W konkursie mogła wziąć udział jedna dwuosobowa drużyna ze szkoły. 
Do eliminacji regionalnych zakwalifikowało się 11 drużyn ze szkół województwa 

lubelskiego. 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku reprezentował zespół w 

składzie: Aleksandra Bębenek i Jakub Łoszak z klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i 
usług gastronomicznych.
 Głównym celem konkursu była promocja mięsa drobiowego, obalenie mitów na temat 
szkodliwości drobiu, rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz sprawdzenie kreatywności uczniów 
szkół gastronomicznych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i zaserwowaniu potraw, 
których głównym składnikiem było mięso drobiowe.

Oprócz części konkursowej, organizatorzy przygotowali część edukacyjną, składającą się 
z live cooking w wykonaniu Mistrzów Kuchni z międzynarodowej organizacji EURO TOQUES oraz 
wykładów dietetyków na temat zdrowej diety.

Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu przystawki i dania głównego, w których 
na pierwszym planie miało znaleźć się mięso drobiowe. Dobór pozostałych składników do 
wykonania potraw był dowolny. Uczniowie ZS CKR przygotowali przystawkę, składającą się z: 
kotlecików z fileta drobiowego z dodatkiem fety i pietruszki, obsmażonych w sezamie, podanych z 
dipem czosnkowo- ogórkowym. Danie drugie składało się z podudzi kurczaka, które zostały 
wytrybowane, a następnie nadziane przygotowanym farszem. Główne danie zostało podane z 
brązowym ryżem, marchewką karmelizowaną oraz sosem musztardowym.

Potrawy, przygotowane i zaprezentowane przez młodzież, okazały się tak dobre, że 
zapewniły im awans do drugiej części konkursu, czyli finału etapu regionalnego.

W finale, który rozegrano 6 lutego, zespół walczył o pierwsze miejsce i awans do etapu 
ogólnopolskiego z pięcioma drużynami, reprezentującymi szkoły: ZS CKR w Jabłoniu, ZS CKR w 
Leśnej Podlaskiej, Zespół Szkół w Parczewie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 we Włodawie i Zespół 
Szkół w Lublinie.

Po zaciętej rywalizacji, drużyna ZS CKR w Potoczku zdobyła III miejsce. Uczniowie 
przygotowali wyśmienite danie ze składników, wyznaczonych przez Szefa Kuchni, a były nimi: 
kalafior, pieczarki, ciasto francuskie oraz filet z kurczaka. Przygotowane z tych składników danie 
składało się z ravioli na bazie ciasta francuskiego nadzianych farszem z pieczarek i kalafiora, do tego 

Wspólna fotografia

Podczas spotkania (od lewej): Urszula Kiszka, Krzysztof Gołuch z żoną Ewą, Zbigniew Nita, 
Stanisława Sołtys, Polikarp Lis, Iwona Florczak, Stanisław Szymański, Roman Oleszko, Andrzej Maksanty
Katarzyna Szymańska, Państwo Rudniccy, zaproszeni goście, Waldemar Orzeł (z tyłu), Antoni Florczak   

filet z kurczaka podsmażony, a wcześniej zamarynowany w ziołach. Ola i Kuba przygotowali 
również sos na bazie czerwonego wina oraz puree z zielonego groszku. Danie wyglądało efektownie 
i smakowało wyśmienicie.

 Konkurs oceniany był przez jury w składzie: Łukasz Konik - Szef Kuchni oraz członek 
EURO TOQUES Polska, Bartłomiej Sarnowski, szef kuchni w restauracji Frizzante w Lublinie, 
Artur Wawer - członek EURO TOQUES Polska, Justyna Siwiela - Tomaszczyk- dietetyk i 
właścicielka Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii „VitaNutrica” oraz Maciej Bujnik - 
Dyrektor Biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.
         Składamy gratulacje dla uczniów, którzy wykazali się dużymi umiejętnościami i wiedzą 
podczas konkursu, oraz życzymy im dalszych sukcesów kulinarnych.  Tekst; foto: Justyna Wielgus

Młodzież ZSCKR w Potoczku podczas Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego
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Harcerski biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, obchodzone 22 lutego każdego roku przez 

harcerzy i skautów na całym świecie. Jest to święto, upamiętniające dzień urodzin Roberta Baden - 
Powella, założyciela skautingu i jego żony Olave Baden-Powell. W ten dzień, harcerze myślą o 
sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się 
przy ognisku.

Środowisko instruktorów i harcerzy z terenu powiatu janowskiego postanowiło 
zorganizować z tej okazji dwudniowy biwak w Szkole Podstawowej w Łążku Ordynackim. Na 
uroczysty apel, otwierający obchody DMB, stawiło się około 90 harcerzy i harcerek. Zaproszenie 
przyjęli również przedstawiciele władz. Gościliśmy na biwaku Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Jerzego Bieleckiego, Wicestarostę Michała Komackiego, Wiceburmistrza Janowa 
Lubelskiego Czesława Krzysztonia, Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Witolda 
Kuśmierczyka oraz Pawła Florka z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 
Państwowego Instytutu Badawczego.

Pierwszy dzień to dużo zabaw, gier, śpiewu oraz ognisko obrzędowe. Ważnym punktem 
programu była gra terenowa. Druhny i druhowie mieli za zadanie rozwikłać zagadkę kryminalną. 
Biwak zakończyliśmy uroczystym apelem oraz polową mszą świętą, odprawioną przez ks. Łukasza 
Kołodzieja.

Gminie Janów Lubelski dziękujemy za wsparcie finansowe na zorganizowanie tego 
wyjazdu, a Dyrektor Bożenie Pałce - za udostępnienie szkoły. Czuwaj!

phm Wioletta Biała; foto: Tomasz Krzysztoń

Z przyrodą za pan brat
Dnia 28 lutego 2020r wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

„Promyk” udali się do kwatery Koła Łowieckiego nr 25 „Sokół” Zdziłowice z siedzibą w 
Krzemieniu II. Wyjazd zorganizowano na zaproszenie p. Konrada Łukasika, oraz Zarządu Koła 
Łowieckiego nr 25. 

Na miejscu okazało się, że przewidziano dla nas wiele atrakcji m.in.. prezentację orła 
przedniego, pokazy psów myśliwskich, czy wspólne wykonanie paśnika dla zwierzyny leśnej. 
Spotkanie oficjalnie otworzył p. Konrad Łukasik, który powitał wszystkich przybyłych gości p. 
Artura Pizonia – Starostę Powiatu Janowskiego, p. Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm, p. Lucynę 
Czarną – dyrektora Placówki „Promyk” wraz z wychowankami i pracownikami, wszystkich swoich 
kolegów z koła łowieckiego. Następnie udzielił krótkiego wywiadu dla przybyłej w tym dniu 
Telewizji Trwam, opowiadając o założeniach i działalności koła łowieckiego, w którym pełni 
funkcję łowczego.

Tego dnia wszyscy mogliśmy uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, 
byliśmy świadkami niezwykłych prezentacji i pokazów.  P. Mariusz Jakubiec zaprezentował mam 
orła przedniego i opowiedział o sokolnictwie w Polsce. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy psów myśliwskich. P. Piotr Kiszka 
zaprezentował karelskie psy na niedźwiedzie. Każde dziecko mogło pogłaskać psa, pobawić się z 
nim, a także samodzielnie poprowadzić na smyczy. Była to niewątpliwa atrakcja dnia dzisiejszego. 
P. Krzysztof Sosnówka zaprosił dzieci do wspólnego wykonania paśnika dla zwierząt i ptactwa 
leśnego. Wszystkie dzieci mogły osobiście podawać poszczególne elementy i wkręcać śrubki do 
paśników. Następnie dzieci wypełniły wykonane przez siebie paśniki pokarmem dla zwierząt i 
ptaków (zbożem i sianem). 

To nie koniec atrakcji przewidzianych przez naszych gospodarzy.  Po wykonaniu pracy na 
dworze wszyscy zostaliśmy zaproszeni do kwatery na ciepły poczęstunek. Dodatkowo każde z 
dzieci otrzymało upominek ufundowany wspólnie przez Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” nr 25, 
Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu, oraz p. Jerzego Bieleckiego – Posła 
na Sejm i p. Artura Pizonia – Starostę Powiatu Janowskiego – za co serdecznie dziękujemy.
Na zakończenie dzieci mogły rozpalić wielkie ognisko, oraz zapalić przygotowane wcześniej 
pochodnie. 

Całość naszej zabawy została uwieczniona przez reporterów Telewizji Trwam, emisja 

reportażu na antenie telewizji odbędzie się w kwietniu.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła Łowieckiego „Sokół” nr 25, oraz Polskiemu 

Związkowi Łowieckiemu – Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu wszystkim członkom tych organizacji 
za zaproszenie i zorganizowanie ciekawych atrakcji dla nas. Szczególne podziękowania kierujemy 
dla p. Konrada Łukasika, za pomysł, oraz p. Krzysztofa Sosnówki za przeprowadzenie 
interesujących zajęć z naszymi podopiecznymi. 

                                                                                    Barbara Białek, POW„Promyk”                                                              
Fotogaleria:http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8272.html

Brak wyobraźni jak będzie w święta
Wszystko to przez koronawirusa
Rekreacyjne miejsca zamknięte
I większość osób z domu nie rusza 
 
Odkąd pamiętam - a stary jestem  
Takich świąt przedtem nigdy nie było
Dla wszystkich nowa to sytuacja
Życie się nasze bardzo zmieniło
 
Pozamykane zakłady pracy
Stąd wiele osób co nie pracują
Wciąż podjadają z nudów i tyją  
Mając nadwagę, kiepsko się czują 

Święta  Wielkanocne  2020  -  wiersz  Jana  Skrzypy

„Sukces na bank” to Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Finansach dla uczniów szkół 
średnich. Turniej podzielony był na trzy kolejne etapy - internetowy, regionalny oraz telewizyjny. 
Odbyły się już dwa etapy online, w wyniku których zostało wyłonionych 16 drużyn z całej Polski. 

W wyselekcjonowanej grupie, drużyna z Zespołu Szkół zajęła wysokie, bo 5 miejsce w 
kraju, a walczyli z wielkim zapałem i ekspresją: uczennice z klasy III - Małgorzata Małek i Sylwia 
Adamek, uczniowie z klasy II - Łukasz Jarosz i Łukasz Gajur (wszyscy z Technikum 
Logistycznego) oraz Dawid Maksim z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. 
Uczniowie byli przygotowywani i nadzorowani przez Izabelę Mak - nauczyciela przedmiotów 
zawodowych.

Nasi liderzy wezmą udział w kolejnym etapie i będą walczyć „na żywo” w rozgrywkach, 
odbywających się tym razem w telewizji TVP Bydgoszcz.

Należy zaznaczyć, że pani Izabela od wielu lat cyklicznie nadzoruje i przygotowuje 
uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, opiekując się Szkolnym Kołem 
Przedsiębiorczości, w ramach którego uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej 
specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Gratulujemy sukcesu zarówno uczniom jak i pani Mak, doceniamy pracę i zaangażowanie 
całej grupy. Trzymamy kciuki za kolejny etap!
                                                                                         Agnieszka Widz; foto: archiwum szkoły

Wprost  z  „Witosa” do  telewizji!

Z myślą o dzieciach z Promyka

Podczas harcerskiego biwaku w Łążku Garncarskim

Reprezentacja Zespołu Szkół u ,,Witosa”

Niektórzy siedząc z przymusu w domach
Bardzo źle znoszą tę izolację
Czasem na innych wyładowują
Swoją agresję oraz frustrację 
 
Szkoła zajęcia „on line” prowadzi
Dzieci się uczą wraz z rodzicami  
Gdy wspólnie lekcje tak odrabiając
Muszą posłużyć się tabletami
 
Przez telefony i komputery
Oraz tablety non-stop włączane
To jest powodem zakłóceń w sieci
Internetowe łącza zapchane  

Rodzice uczą się wspólnie z dziećmi
Tak jest szczególnie w najmłodszych klasach
Gdyż dziecku bez pomocy rodzica
Niewiele da samodzielna praca  
 
Niektóre służby muszą pracować
Do tego ich sytuacja zmusza
Nie mogą spotkać się z najbliższymi  
Aby nie przynieść tego wirusa   

Trudno te święta nazwać wesołe
Zakaz zgromadzeń obowiązuje
Nie będzie można zapraszać gości
Oraz święconych jajek brakuje  

Są również tego i dobre strony
Gdy sąsiadowi sąsiad pomaga
Zrobi zakupy, wyniesie śmieci  
I o bliźniego troskę przejawia
 
Członkowie rodzin tak będąc razem
Bardziej się wzajem teraz poznają
Gdyż pozostając z dziećmi w swych domach
Uczą się, bawią i rozmawiają.

 
Jan Skrzypa, 

Janów Lubelski,
kwiecień 2020 r.Jan Skrzypa
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Wyjątkowa wystawa o Czarnobylu

Czwartego lutego w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim miało miejsce uroczyste 
otwarcie wystawy portretów autorstwa Olgi Krzysztoń. Ekspozycja jest jednym z punktów 
obchodów 380. rocznicy lokacji Janowa Lubelskiego. Przedstawia ona 16 portretów postaci, 
związanych z Ziemią Janowską na przestrzeni różnych epok. Warto również nadmienić, iż jest to 
pierwsza wystawa w nowej siedzibie Muzeum Regionalnego przy ulicy Zamoyskiego 52 w Janowie 
Lubelskim. Widzom wystawy zaprezentowane zostało nie tylko piękno prac utalentowanej autorki, 
lecz również opisane zostały życiorysy i związki sportretowanych osób z Ziemią Janowską. 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 do końca marca.

Tekst; foto: Tomasz Krzysztoń
Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8182.html

"Żołnierze AK i WiN na Podlasiu" - wystawa Leszka Albiniaka

Pierwszego marca, na auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Żołnierze AK i WiN na 
Podlasiu” autorstwa absolwenta LO - Leszka Albiniaka. Organizacja wydarzenia została 
przeprowadzona w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych z 
inicjatywy Dyrektor LO - Wiesławy Dyjach. 

Wystawa czynna była dla zwiedzających w dniach 1-7 marca 2020r. Odbiorcy mieli 
możliwość zapoznania się z autentycznymi materiałami historycznymi, dotyczącymi m.in. biografii  
żołnierzy polskich, działających w organizacjach  AK i WiN.

Wystawa w swym zakresie obejmowała m. in.:
- film ze Stefanem Kozakiem - partyzantem AK; Placówka Dawidy i Placówka WIN w 

W sobotę, pierwszego lutego uroczyście otwarto wystawę fotografii członków Związku 
Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego, który w tym roku obchodzi 
15-lecie powstania. Wystawa, zorganizowana w 45-lecie powołania Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, przedstawia ponad trzydzieści fotografii 24 autorów. Autorzy fotografii: Robert Bijas, 
Andrzej Blacha, Paulina Brodzik, Bartosz Dubiel, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Dariusz 
Kwiatkowski, Marcin Lenart, Wiesław Lipiec (Prezes Okręgu, założyciel ZPFP), Paweł 
Marczakowski, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Stanisław Orłowski, Robert Osipa, Wacław 
Padowski, Marek Piotrowski, Alicja Przybyszewska, Marian Rogowski, Waldemar Siatka, Rafał 
Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik, Mirosław Tetrycz, Inka Wieczeńska. 

To już 10 lat współpracy ZPFP z Nadleśnictwem w Janowie Lubelskim, która owocuje 
pięknym zdjęciami naszej przyrody. Zjawiskowe pejzaże, flora i fauna lasów i makrofotografia 
przyrodnicza - wszystko to obejrzą odwiedzający wystawę. Wystawa potrwa do marca, a wszystkie 
fotografie przewidziane są do sprzedaży.                                            Tekst; foto Tomasz Krzysztoń

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8172.html

Wystawa portretów Olgi KrzysztońWystawa fotografii „Zauroczeni naturą” 

 Wernisaż wystawy fotograficznej „Czarnobyl.... czarny ból” to relacja z pleneru w strefie 
ZERO w okolicach miejscowości Prypeć w wykonaniu dwóch światowej sławy fotografów. Jednego 
już poznanego u nas Antonio Aragon Renuntio z Hiszpanii (wybranego najlepszym fotografem 2019 
roku przez UNESCO) z wystawy „Burkina Faso” i Alexandra Kharvata z Ukrainy znanego z 
wystawy Life Press Photo 2019 - prezentowanej również w naszej Galerii. 

Przedstawienie tej strasznej tragedii przez człowieka, który uczestniczył w zabezpieczaniu 
terenu katastrofy jako milicjant, relacje uczestników spotkania o tych dniach oraz prezentacja 
przemawiających zdjęć myślę, że uczestnikom utkwi w pamięci. W części muzycznej wystąpiła 
Ivanka Misiuk z Równa - Centrum Kultury miasta Rivne. Przygotowana specjalnie na to spotkanie 
piosenka bardzo trudna Edyty Górniak „To nie ja byłam Ewą” pokazała całkowity kunszt oraz 
zdolności piosenkarki. 

Alex otrzymał zaszczytny tytuł Przyjaciela Muzeum Fotografii. Gośćmi wernisażu byli 
również wspaniali fotografowie ze Stalowej Woli Darek Kwiatkowski i Henryk Giecko oraz aż z 
Odessy Oleg Kucki. 

Antoni Florczak; foto nadesłano
Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8115.html

Podczas wystawy (druga od lewej): Olga Krzysztoń

Podczas wystawy; na pierwszym planie Andrzej Blacha z synem 

Podczas spotkania (od lewej): Antoni Florczak z przyjacielem Muzeum  Aleksandrem Kharvatem

Gęsi na Podlasiu;
- dziewięć biogramów partyzantów Kruk, James, Bohun, Rola, Styczeń, Wacha, Kurazan, 

Żandarm i Mały oraz 300 stron akt w skoroszytach;
- zdjęcia żołnierzy, więźniów, aresztów i obozów koncentracyjnych, grobów bohaterów 

Armii Krajowej oraz Wolność i Niezawisłość;
- skany aktów urodzenia partyzantów i mini drzewa genealogiczne ich rodów;
- fragmenty wielu książek oraz wycinki prasowe.
W imieniu autora wystawy oraz społeczności szkolnej na wernisaż wystawy zaprosiła  

Wiesława Dyjach - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w 
Janowie Lubelskim.                                                     Sławomir Kaproń; foto: Tomasz Krzysztoń 

 

Podczas wystawy (od lewej): Michał Komacki - Wicestarosta, autor wystawy - Leszek Albiniak z żoną i córką, Wiesława Dyjach - Dyrektor LO, Czesława Albiniak - mama autora,  Artur Pizoń - Starosta 
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Walne Zebranie u Emerytów. Zarząd z absolutorium

Doroczne Walne Zebranie, które odbyło się standardowo w I kwartale tego roku, 
podsumowało ubiegły rok. Zarząd uzyskał absolutorium.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów to stowarzyszenie, które posiada 288 
członków. Posiadamy 3 koła terenowe, lecz większość członów jest skupiona wokół Oddziału 
Rejonowego. W tym roku, planujemy utworzyć Koło Terenowe Nr 2 w Modliborzycach, by 
uhonorować status miasta. Obecnie posiadamy koła terenowe w Modliborzycach, Batorzu i Potoku 
Wielkim.

Tegoroczne Walne Zebranie odbywało się w serdecznej atmosferze, co daje gwarancję 
dobrej pracy i współpracy z samorządami miast i powiatu na ten rok. Stowarzyszenie - na czele z 7-
osobowym Zarządem pracuje dość sprawnie. Na uwagę zasługuje fakt, że jako Zarząd 
przeprowadziliśmy wiele imprez i przedsięwzięć o lokalnym i ponadlokalnym znaczeniu, osiągając 
najlepszy wynik w okręgu pod względem wykorzystania dotacji. Była to ogromna praca, polegająca 

Super Bal dla Super Wnuków już po raz piąty
Współorganizatorami Balu, podobnie jak 

w ubiegłym roku, byli: Nadleśnictwo Janów, 
Przedszkole Samorządowe nr 3 i Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie 
Lubelskim. Obecnie, jest to już cykliczna impreza, 
organizowana co roku w okresie ferii zimowych w 
województwie lubelskim. Piąty Super Bal dla Super 
Wnuków odbył się jako impreza edukacyjna w 
siedzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
janowskiego Nadleśnictwa.

Bal rozpoczął się od prezentacji 
uczestników i kostiumów na tak ważnej dla 
najmłodszych uczestników imprezie. Beneficjenci 
Balu otrzymali paczki od swoich babć i dziadków, 
książeczki do malowania liści drzew od 
Nadleśnictwa, a gry i zabawy przeprowadzali 
animatorzy z Przedszkola. W programie znalazły 
się: animacje, gry i zabawy przy muzyce oraz 
ciekawe konkursy z wykorzystaniem chusty 
klanzowej . Leśnicy oprowadzili dzieci po muzeum 
ptactwa i zwierzyny oraz wyświetlili filmiki o lesie i 
jego mieszkańcach. Poczęstunek odbywał się w 
integracji z udziałem babć ,dziadków i rodziców.

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

Podczas spotkania (od lewej): Katarzyna Szymańska - Przewodnicząca Walnego Zebrania Związku Emerytów, Alina Ślusarska, Jan Recław, Zofia Widz-Baryła, Aleksander Wydra, 
Teodozja Kamińska, Andrzej Duda 

polecając tę edukacyjną formę pracy. Pozdrawiamy i zapraszamy - dołączcie do nas w przyszłym 
roku.                                                              Zofia Widz- Baryła; foto: Halina i Weronika Drelich

Spektakl Teatralny ,,Imieniny Pana Dyrektora”
We wtorek, 10 marca w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się Spektakl Teatralny pt. 

,,Imieniny Pana Dyrektora" w wykonaniu Amatorskiego Teatru ,,Kontynuacja" działającego przy 
Niżańskim Centrum Kultury. Spektakl odbył się z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.

Teatr ,,Kontynuacja" Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” rozpoczął swoją działalność 
w kwietniu 2007 r. wystawiając, we współpracy z Towarzystwem Kultury Chrześcijańskiej „Logos”, 
widowisko teatralno-lalkowe „Wesele”, dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego. Od tego czasu zespół wystawił kilkadziesiąt spektakli, a wśród nich znalazły się: 
„Zemsta” Aleksandra Fredry (2008 r.), „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej (2009 r.), 
„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego z udziałem Chóru Męskiego NCK „Sokół” 
(2011 r.). Sztuki wystawiane są nie tylko na Ziemi Niżańskiej, ale w całym regionie. Grupa ma za 
sobą także występy za granicą. W maju 2011 r. Teatr (wraz z Chórem Męskim i Orkiestrą Kameralną 
NCK „Sokół”) wystąpił na Litwie. Zespół zaprezentował wówczas dwa widowiska: „Odprawę 
posłów greckich” (Wilno) i „Moralność pani Dulskiej” (Soleczniki).

Nadrzędnym celem Teatru jest kultywowanie narodowej tradycji poprzez ukazywanie 
żywym słowem wielkich dzieł literatury polskiej. Aktorów skupionych w zespole, na co dzień 
wykonujących różne zawody, łączy wspólna pasja, a także chęć samorealizacji i potrzeba włączenia 
się w misję pielęgnowania oraz kontynuowania ponadczasowych wartości, do czego nawiązuje 
nazwa grupy. 
                                                                                                          Tekst; foto: Sławomir Kaproń 
                                                Fotogaleria:         http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8305.html

Tekst; foto: Alina Boś

Podczas spektaklu na scenie Janowskiego Ośrodka Kultury

Podczas balu dla super wnuków

na pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów grantowych dla osób starszych, liczących na możliwość 
różnych aktywności.

Podczas Walnego Zebrania legitymacje członkowskie otrzymali: Alina Ślusarska i Jan 
Antoni Recław (gm. Modliborzyce), Teodozja Kamińska i Stanisław Duda (Janów Lubelski) i 
Aleksander Wydra (gm. Zaklików). Nowym członkom gratulowała oklaskami cała 100-osobowa 
publiczność.

Zwieńczeniem wydarzenia był udział naszych członków wraz z innymi Stowarzyszeniami 
w widowisku teatralnym pt. „Imieniny Pana Dyrektora” - spektaklu, wystawionym w związku z 
obchodami 380. rocznicy powstania Janowa. Patronem wydarzenia był Burmistrz Krzysztof Kołtyś, 
a sponsorem imprezy - firma „Janex” na czele z Prezesem Janem Ciupakiem. Spektakl wystawił 
Teatr „Kontynuacja” z Niżańskiego Centrum Kultury na czele z Hanną Wasąg - Kierownikiem 
Zespołu.                                                       Zofia Widz - Baryła; foto: archiwum Stowarzyszenia
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Od 15 lutego ruszył program e-pit, a tym samym na dobre rozpoczął 
się okres składania rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok. 

Zatem zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie poprzez 
przekazanie 1% podatku na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Janowie Lubelskim. 

Będziemy wdzięczni, jeżeli spośród tak wielu organizacji 
pozarządowych wybiorą Państwo właśnie naszą placówkę !

Jak to zrobić? Wystarczy wpisać w polu Nr KRS 0000213751 oraz 
wskazać cel szczegółowy "WTZ Janów Lubelski".

Darmowe badania kolonoskopowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. w Janowie Lubelskim zaprasza na 

bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach realizacji „Programu badań przesiewowych raka jelita 
grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na lata 2019-2021”. Program 
finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Co to jest kolonoskopia? Kolonoskopia to badanie, polegające na wprowadzeniu przez 
odbyt specjalnego wziernika i obejrzeniu całego jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego. 
Do tego celu służy giętki instrument, zwany kolonoskopem, długości 130 do 200 cm. Tory wizyjne, 
znajdujące się we wzierniku, pozwalają na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu 
pokarmowego w odpowiednim powiększeniu na kolorowym monitorze. Badanie ma na celu ocenę 
powierzchni błony śluzowej jelita grubego. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje 
możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów 
endoskopowych, które często umożliwiają pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej. Jedną z 
częstszych zmian, spotykanych w jelicie grubym, są polipy, które są zmianami przedrakowymi 
podczas badania mogą zostać usunięte. Usuwanie polipów jest bezbolesne.

Kiedy i jak często należy wykonywać kolonoskopię? Zaleca się wykonanie 
kolonoskopii u wszystkich mężczyzn i kobiet po skończeniu 50 roku życia i powtarzanie badania raz 
na 10 lat w przypadku prawidłowego wyniku badania. Kolonoskopię zaleca się wykonać również u 
osób młodszych, które miały/mają w rodzinie przynajmniej jednego krewnego z rakiem jelita 
grubego (rodzice, rodzeństwo, dzieci). Przygotowanie do badania polega na dokładnym opróżnieniu 
jelit z treści pokarmowej, według zaleceń lekarza / pielęgniarki pracowni endoskopowej. 
Kolonoskopię zaleca się ponadto w przypadku niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza, w 
chorobach zapalnych jelit, w zaparciach, biegunkach i ołówkowatych stolcach oraz w uchyłkach 
jelita grubego.

Rejestracja telefoniczna lub osobista w NZOZ „Zdrowie” s. c., ul. Jana Pawła II 5, 23-300 
Janów Lubelski, tel. 15 872 30 99. Osoba do kontaktu - pani Monika Olech pielęgniarka 
endoskopowa, tel. 603 726 655.

NZOZ „Zdrowie” s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-Kostrzewa, Maria Kokoszka
23-300 Janów Lubelski  ul. Jana Pawła II 5             tel.: (0-15) 8723 099  tel./fax: (0-15) 8723 094
NIP 862-14-62-215, Regon 431166043                              czynne: poniedziałek-piątek 8:00-18:00 

Cytologia - program profilaktyczny raka szyjki macicy, skierowany do kobiet w wieku 25-
59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat. Badanie bezpłatne 
(wystarczy wypełnić deklaracje do położnej NZOZ „Zdrowie” s.c. w Janowie Lubelskim, Batorzu i 
Zdziłowicach). Kontakt osobisty lub telefoniczny 15 8 723-099.

Darmowe badania cytologiczne

 Przekaż 1 % podatku na rzecz WTZ w 
Janowie Lubelskim

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

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy 
dotychczas przekazali 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia 
„NASZ DOM”. Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 
1% podatku.                        Zarząd Stowarzyszenia „NASZ 

Przekaż 1 % podatku

Starosta Janowski informuje, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
J a n o w i e  L u b e l s k i m   p o d  o d n o ś n i k i e m  

 został 
zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Janowie 
Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego oznaczonej nr działki 2900/4, przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=521&p1=szczegoly&p2=1475889

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, iż na tablicy ogłoszeń Starostwa 

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

Dzięki Tobie możemy wiele zdziałać - apel LO
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10 lat Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Jesienią 2019 roku minęło 10 lat od momentu rozpoczęcia regularnych spotkań dla 

rodziców, opiekunów i nauczycieli z powiatu janowskiego, prowadzonych w formie warsztatów 
umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji program profilaktyczny. W Polsce, program jest realizowany od 1999 roku. Jest to program 
spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub 
wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie wychowawców i rodziców w radzeniu sobie 
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania 
się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to małe kroki ku głębszej 
relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie 
więzi, opartych na szacunku.

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opiera się na teorii systemowego ujęcia 
rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się 
między innymi ważną cechą - cyrkularnością, która oznacza, że relacje międzyludzkie nigdy nie są 
jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. W konsekwencji, 
rodzina jest strukturą niesprowadzalną do sumy poszczególnych części, tj. członków rodziny, lecz 
stanowi dynamiczny system, kształtowany przez wzajemne interakcje. Sposób pełnienia przez 
rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w 
znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do dziecka. Program kładzie nacisk na poznanie 
dynamiki relacji międzyludzkich i świadomości intencji, kształtowanie umiejętności 
komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, kształtowanie postaw rodzicielskich 
opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych 
wymagań i granic - rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wszystkich 
członków rodziny. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wykorzystuje również podstawy teorii 
pedagogicznej „wychowania bez porażek” Thomasa Gordona, promując ideę wychowania, 
opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi, a narzędziem do ich budowania jest 
„sposób bycia w kontakcie z inną osobą”.

Program wzmacnia podstawowy czynnik, chroniący dzieci przed zachowaniami 
ryzykownymi/problemowymi (np. agresją i przemocą, przedwczesną inicjacją seksualną, 
zażywaniem substancji psychoaktywnych), jakim jest silna więź emocjonalna z rodzicami. Zakłada 
on także niwelowanie czynnika ryzyka - nieprawidłowych postaw wychowawczych rodziców 
(zwłaszcza nieumiejętność okazania dziecku miłości i stawiania mu odpowiednich wymagań). 
Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Program jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin 
dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi na ogół 10 - 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie 
omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń 
z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń 
rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w 
domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.
Program składa się z trzech części tematycznych:

Cześć I dotyczy relacji dorosły - dziecko. Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności 
rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci 
do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. 
Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i 
niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. W tym 

Rodzicielstwo zastępcze, czyli jak pozyskać ogromne pokłady miłości
Wiele teorii i wiele opinii zostało wysnutych na temat rodzicielstwa zastępczego. Na 

pewno wśród nas znajdą się tacy, którzy będą wspierać takie rozwiązanie, znajdą się też tacy, którzy 
będą je odradzać. Jeśli jednak czujemy, że naszym powołaniem jest pomoc dzieciom, powinniśmy 
zastanowić się nad możliwością zostania rodzicem zastępczym. O tym, czym jest rodzicielstwo 
zastępcze i jak zostać rodziną zastępczą zapytaliśmy u źródła, bo nikt nie opowie o tym lepiej niż 
osoby, które zdecydowały zaopiekować się dziećmi potrzebującymi pomocy.

Oto wypowiedzi rodziców zastępczych:
- Być rodziną zastępczą to satysfakcja, polegająca na pomocy i zapewnieniu bezpieczeństwa w 
trudnych sytuacjach dziecka. Jest to również radość, gdyż dziecko przebywa z nami, możemy się nim 
zająć i otoczyć opieką...
- Koniec nudy, rutyny dnia codziennego, jesteśmy komuś potrzebni. Śmiech dzieci, radość, 
buziaczki i przytulanie sprawiają, że czujemy się odmłodzeni i spełniamy swoje marzenia, zrobienia 
czegoś dobrego w życiu...
- To jest ogromna radość widzieć uśmiech dziecka, ponieważ ono słyszy, gdy się do niego mówi, i 
czuje, gdy się go dotyka. Jest to wielki trud wychować dziecko, ale i również ogromna radość. 
Dziecko to dar Boży i należy przekazać mu to, co człowiek wie, szkoda życia na rozrywki, bo dziecko 
jest najważniejsze w życiu drugiego człowieka…
- Wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej, najczęściej dotkniętych życiowym dramatem i 
obarczonych bagażem przykrych doświadczeń, już na starcie swojego życia nie jest naszym 
marzeniem, ale zwykłą ludzką powinnością...

Dzieci wymagają szczególnej troski i opieki, którą zapewnić mogą dorośli. We wszystkich 
działaniach dotyczących dziecka, najważniejszym celem powinno być jego dobro, poszanowanie 
jego praw, a szczególnie prawo do godnego życia. Jednak są sytuacje, w których życie lub zdrowie 
dziecka jest zagrożone i niestety zdarza się, że zagrożenie to płynie od rodziców. Przemoc domowa, 
uzależnienia w tym alkohol, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, wyjazd za granicę to tylko niektóre z czynników, powodujących, że rodzice 
biologiczni tracą prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Czasem może to być sieroctwo lub 
półsieroctwo. Jest to bardzo trudna sytuacja dla każdego dziecka, a obowiązkiem nas, dorosłych, jest 
pomoc tym małym istotom i zadbanie o to, aby były bezpieczne. Często dzieci umieszcza się w 
pieczy zastępczej do czasu, gdy sytuacja w domu rodzinnym się polepszy lub umieszcza się w 
rodzinie adopcyjnej.

Co to jest piecza zastępcza? Zapytaliśmy o to Annę Śmit - Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. - Ktoś powie, że to poświęcenie albo wyrzeczenie, może 
misja. Inni widzą w tym sposób na dorobienie do budżetu rodzinnego. Motywacja może być różna i 
jest ona weryfikowana na etapie kwalifikowania kandydatów. Jednak każdy, kto już jest rodziną 
zastępczą, z pewnością potwierdzi, że jest to codzienne pokonywanie mniejszych i większych 
kroków do samodzielności i dorosłości powierzonych do swoich rodzin dzieci. Po drodze pojawiają 
się ich sukcesy, które są najlepszą nagrodą dla opiekunów, ale też i trudności, w których rodzice 
muszą być przy swoich dzieciach i dawać im oparcie, którego zabrakło w rodzinie biologicznej.

Pracownicy PCPR również dokładają wszelkich starań, aby pomóc rodzicom zastępczym. 
Jak mówi Anna Śmit: - W rodzinach naturalnych też nigdy nie jesteśmy przygotowani na wszystko, 
podobnie w rodzinach zastępczych spotykają nas niespodzianki. Jednak nasi rodzice zastępczy 
otrzymują bagaż wiedzy i przygotowania do tego, aby wiedzieć co ich czeka i jak reagować na 
pojawiające się problemy. Oprócz tego, że biorą udział w szkoleniu przygotowawczym, mogą w 
razie potrzeby skorzystać z porad koordynatora pieczy zastępczej, psychologa czy radcy prawnego. 

Cała kadra Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Janowie Lubelskim stara się wspierać 
zarówno dzieci, jak też rodziców zastępczych. Nie 
zapominamy również o rodzicach biologicznych, którzy 
przez pierwsze 18 miesięcy mają szansę na poprawę 
swojej sytuacji i odzyskanie dzieci. Również rodziny 
zastępcze powinny współpracować z nimi, aby więź z 
dziećmi nie została przerwana. Dlatego sprawowanie 
pieczy nad dzieckiem w rodzinie zastępczej to duża 
odpowiedzialność, nie tylko za dziecko, ale też całą jego 
rodzinę i jej losy. Jest to wspólna praca sądów rodzinnych, 
asystentów rodzin, pracowników socjalnych, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i samych 
rodzin zastępczych. Tylko ścisła współpraca wszystkich 
może gwarantować sukces. A sukcesem jest szczęście i 
dobro dzieci.

Rodzice zastępczy z naszego powiatu spotykają się raz w miesiącu i razem z psychologiem 
tworzą swego rodzaju grupę wsparcia. Wymieniają się doświadczeniami, dzielą się swoimi 
sukcesami i niepowodzeniami. - Praca w grupie ma ogromne zalety. Na tych spotkaniach, rodzice 
zastępczy pomagają sobie nawzajem, wspierają się, a przede wszystkim mają świadomość, że nie są 
pozostawieni sami sobie z problemami, tym bardziej, że często opiekują się dziećmi z różnymi 
zaburzeniami i „trudną przeszłością”. Historia każdego dziecka jest inna i tylko od dorosłych zależy, 
jaką przyszłość mu zapewnimy. W życiu, dziecko napotka na swojej drodze różne osoby. Naszym 
zadaniem jest tak wychowywać dzieci, aby były w stanie odróżnić dobro od zła oraz umiały żyć 
bezpiecznie i godnie. Rodzicielstwo daje dużo satysfakcji, jest to obowiązek ale i radość, a przede 
wszystkim ogromne pokłady szczęścia, bo dzieci odpłacają się miłością za miłość! - mówi 
Agnieszka Jonak - psycholog, prowadząca zajęcia. 
             Podobne odczucia mają sami rodzice zastępczy. Mimo trudów, z jakimi zmagają się każdego 
dnia, nie wyobrażają sobie już życia bez dzieci. Jak mówią rodzice zastępczy z powiatu janowskiego:
- Życie bez Zosi (imię zmienione) byłoby puste i nijakie…
- Cieszę się, że mimo niejednych gorszych chwil, udało mi się pomóc jej stać się samodzielną…
- Jestem z niej dumna, bo mimo swojej niepełnosprawności jest w stanie samodzielnie wsiąść do 
busa, kupić bilet, a potem wrócić do domu. A to naprawdę duży sukces…

Kolejni rodzice uważają podobnie. Zalewa ich fala miłości, ciepła, radości gdy obserwują, 
jak dzieci sobie radzą w życiu, począwszy od nauki trzymania ołówka w rączce, po kontakty z 
rówieśnikami. Motywacją jest każdy uśmiech, każdy gest, który jest oznaką tego, że dziecko czuje 
się w nowej rodzinie pewnie. Spokój ducha, świadomość, że miejsce i ludzie dookoła nie są 
zagrożeniem, to podstawa do tego, aby dziecko mogło się otworzyć, zaufać i na nowo uwierzyć, że 
nowy dom będzie domem bezpiecznym, w którym nie trzeba się bać.

Wszystkich zainteresowanych zostaniem rodzicem zastępczym zachęcamy do 
odwiedzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, które znajduje się 
przy ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 i tam zasięgnięcia informacji o szczegółach.
Pamiętajmy, że to od nas, dorosłych zależy, jaki los spotyka wszystkie dzieci. Zacznijmy od dzieci tu, 
u nas, w powiecie janowskim. Rzeczywistość, którą będą tworzyć w przyszłości, swoje korzenie ma 
w dzieciństwie. Sprawmy, aby ich przyszłość była pełna radości, śmiechu i poczucia 
bezpieczeństwa.                                        Iwona Kramska; rysunek dziecka z rodziny zastępczej

podstawowym module, uczestnicy poszerzają świadomość własnych celów wychowywania. Część I 
jest modułem bazowym, podstawowym. 
Ukończenie tej części jest warunkiem uczestniczenia w części II lub III.
               Część II uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem). Tematyka zajęć obejmuje: 
naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów 
interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności 
wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.
         Część III jest skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków. Zajęcia poszerzają 
wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno - społecznego nastolatka oraz potrzeb i 
problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują 
się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom 
ryzykownym młodzieży.

Uczestnicząc w programie rodzice / wychowawcy dowiadują się i uczą, jak 
wykorzystywać w rodzicielskiej / wychowawczej praktyce własne możliwości, których wcześniej 
nie dostrzegali. Proces ten często wymaga od uczestników warsztatów wewnętrznego przeżycia 
treści zajęć oraz otwarcia się na inne osoby w grupie.

Dla rodziców / wychowawców, uczestniczących w zajęciach, zalecane są publikacje A. 
Faber, E. Mazlish m.in. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły”, Media Rodzina, Poznań 2006.

W 2019 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - oprócz warsztatów części I i II, 
po raz pierwszy prowadzona była część III - Nastolatek. Oto dwie wypowiedzi uczestniczek III 
części Szkoły, jedna jest mamą, druga nauczycielem.

- Mogę śmiało powiedzieć, że udział w Szkole dla rodziców to przygoda mojego życia. 
Dzięki niej, mogłam poznać lepiej siebie i moje dziecko. Nauczyłam się rozpoznawać jego potrzeby, 
uczucia i emocje. Stałam się bardziej świadomym rodzicem, rozumiejącym młodego człowieka w 
tak trudnym dla niego okresie dojrzewania. Z niecierpliwością czekam na kolejne odsłony tej szkoły. 
Marzy mi się jeszcze ukończenie części 2. Jestem po jedynce i w trakcie trójki.

- Szkoła dla rodziców zmieniła moje życie. Po skończeniu I, II i III cz. zrozumiałam, że jest 
to szkoła miłości i szacunku do każdego człowieka, szkoła akceptacji dla jego indywidualności i 
wyjątkowości. Byłam słabą nauczycielka i męczyłam się w pracy. Po Szkole i po przeczytaniu 
książek Faber,  Mazlish zaczęłam świetnie sobie radzić z dziećmi w pracy, nawet w trudnych 
sytuacjach. Jednocześnie ze zdumieniem zauważyłam, że lepiej traktuję sama siebie, jestem w 
zgodzie ze sobą, swoimi uczuciami i pragnieniami - po prostu jestem lepszą wersją siebie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Szkoły, którzy na przestrzeni tych 
wszystkich lat zechcieli uczestniczyć w tej ekscytującej i jakże rozwijającej przygodzie życia. 
Życzymy im, aby hasło Szkoły „Wychowywać to kochać i wymagać” odradzało się cały czas w ich 
sercach, a pojawiające się błędy wychowawcze były tak naprawdę okazją do wybaczenia dziecku, 
wybaczenia sobie i jeszcze większej motywacji do zmiany swoich zachowań.

Nabór do grup praktycznie tworzy się sam, ponieważ to absolwenci są jej najlepszą 
reklamą. Niemniej, nieustannie zapraszamy na warsztaty wszystkich chętnych, którzy bądź to 
borykają się z poważnymi problemami swoich dzieci w domu lub uczniów w klasie, bądź tych, 
którzy takich problemów nie posiadają, a chcieliby się nauczyć jeszcze mądrzej kochać swoje 
dziecko. Zapraszamy również tych, którzy dopiero chcą zostać rodzicami lub nauczycielami.
           Elżbieta Szwed - psycholog, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
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Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione 
do udziału we wspólnotach gruntowych

Starosta Janowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 
8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 703) zwana dalej - u.z.w.g., w związku z uzyskaniem waloru ostateczności w dniach 
3-6 lutego 2020 r. decyzji Starosty Janowskiego nr 1/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. o 
nieustaleniu wykazu uprawnionych na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych do udziału we wspólnotach znajdujących się na terenie gminy 
Modliborzyce tj. wsi Wierzchowiska I oraz na terenie gminy Potok Wielki tj.
wsi Maliniec i (Basen) Dąbrówka  

informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w ww. wspólnotach 
gruntowych znajdujących się na terenie gminy Modliborzyce oraz gminy Potok Wielki, o 
których mowa w art. 6a u.z.w.g. w celu ustalenia, które nieruchomości stanowią przedmiotowe 
wspólnoty gruntowe oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w poszczególnych 
wspólnotach gruntowych oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i 
wielkości przysługujących im udziałów we wspólnotach.
            Zgodnie z zapisami art. 6a u.z.w.g. uprawnionymi do udziału we wspólnotach 
gruntowych są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez 
okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze 
wspólnoty gruntowej,
2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której 
znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne 
- jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, 
chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te 
faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. 

Jednocześnie informuję, że niekorzystanie ze wspólnot gruntowych w okresie, o 
którym mowa wyżej, nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską 
żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Zgodnie z zapisami art. 8c ust. 5 u.z.w.g. wniosek o ustalenie, które nieruchomości 
stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz 
wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnocie, zawiera:
- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału 
we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do 

udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- wskazanie adresu do doręczeń.
Ponadto we wniosku, o którym mowa wyżej, należy wskazać dowody, które świadczą:
- że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 
wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:
1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, 
we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym 
mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z 
urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne 
posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych 
do wykonywania służebności;
3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi 
gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom 
kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące 
do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do 
wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;
6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), 
jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy 
(gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości.
Termin na składanie wniosków, o których mowa powyżej, ustalam do dnia 9 marca 2021 r. 
Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim pokój nr 202 (II piętro) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w 
Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 8c ust. 3 u.z.w.g. niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, Urzędu Gminy w Potoku Wielkim oraz 
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na okres 14 dni, a także ogłoszona mieszkańcom 
poszczególnych wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto zostaje 
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Modliborzycach, Urzędu Gminy w Potoku Wielkim i Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim (http://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6) oraz w prasie lokalnej.

Starosta Janowski - Artur Pizoń

Nabór na rok szkolny 2020/2021…, aby każdy dzień był wyjątkowy!
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski, tel.: 15 843 14 20, email: orwjanow@onet.pl

Oferujemy:
Zajęcia dydaktyczne w małych grupach (od 2 do 8 osób)
Zajęcia indywidualne:

- rehabilitacja
- integracja sensoryczna
- terapia logopedyczna
- terapia psychologiczna
- terapia ręki
- terapia pedagogiczna
- usprawnianie widzenia
- terapia behawioralna
- alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Zajęcia dodatkowe: rytmika, dogoterapia, religia, sensoplastyka, Ruch Rozwijający 
Weroniki Sherborn. Prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci od 
pierwszych miesięcy życia do chwili podjęcia nauki w szkole.

Zapewniamy zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, catering, transport 
wychowanków do placówki

Do placówki przyjmowane są osoby w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami. Możliwość 
nauczania indywidualnego w domu. 
Znajdź  nas na Facebooku: www.facebook.com/orwjanow/
Odwiedź naszą stronę internetową: orw.powiatjanowski.pl
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Zaciągnąłeś kredyt, związany z frankiem szwajcarskim?
Sprawdź, ile pieniędzy możesz odzyskać!

Votum Robin Lawyers S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej VOTUM, 
którą tworzą wyspecjalizowane podmioty skoncentrowane na świadczeniu pomocy 
prawno-finansowej, zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. 
Ugruntowana pozycja na rynku oraz wieloletnie doświadczenie VOTUM S.A. 
zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi we wszystkich segmentach 
prowadzonej działalności. Szeroki zakres usług poszczególnych spółek stanowi 
kompleksową ofertę dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w 
zetknięciu z podmiotami rynku finansowego, w szczególności zakładami ubezpieczeń i 
bankami.

Co możesz uzyskać dzięki współpracy z Votum Robin Lawyers?

∞ Zabezpieczenie swoich roszczeń i przerwanie biegu przedawnienia

∞ Oszacowanie wartości nadpłaconych rat

∞ Sprecyzowanie roszczenia o „odfrankowienie” lub unieważnienie Twojej umowy

∞ Reprezentacje na etapie przedsądowym i sądowym

Eksperci i prawnicy zatrudnieni w VOTUM Robin Lawyers S.A. specjalizują 
się w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami, 
znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do 
waluty obecnej i naruszających interesy konsumentów. Mogą to być między innymi 
roszczenia z tytułu nadpłaconych rat czy opłat, uiszczonych w związku z ubezpieczeniem 
niskiego wkładu własnego. Jednak niezależnie od zakresu świadczonej pomocy 
nadrzędną wartością spółki pozostaje indywidualne podejście do klienta oraz 
kompleksowa pomoc świadczona na każdym etapie postępowania.

Co zrobiliśmy jako Grupa Kapitałowa Votum?

∞ Sporządziliśmy ponad 10 000 wniosków do banków

∞ Napisaliśmy ponad 900 wniosków do rzecznika finansowego

∞ Zgłosiliśmy ponad 7100 reklamacji do banków

∞ Złożyliśmy ponad 570 wniosków o mediacje przy KNF

∞ Złożyliśmy ponad 2000 pozwów do sądów

s⃰tan na październik 2019
Zadzwoń i umów się na indywidualną, niezobowiązującą analizę umowy 

kredytowej; tel. 504 334 774
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,,Nie umiera ten kto pozostaje w sercach bliskich”

Pani Annie Surtel

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci teścia 
składają:

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Radni Rady Powiatu Janowa Lubelskiego

oraz
pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 2020 r. 
odeszła nasza koleżanka, pedagog i wychowawca, 

emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego

Pani Profesor Leokadia Jonak

była przykladem przyjaźni, kultury, intelektu i wielu pasji.
Pozostaną ciągłe żywe wspomnienia...

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy serdeczne wyrazy 
współczucia

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Technicznych 

,,Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żyjących”

Panu Bogdanowi Pituchowi
Przewodniczącemu lokalnych struktur NSZZ ,,Solidarność”

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci mamy
składają:

Artur Pizoń - Starosta Janowski
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu,

radni powiatowi oraz pracownicy Starostwa 
i jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego
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