
20 lat Samorządu Powiatowego
w Janowie Lubelskim

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki
Nr 4 (68) Listopad 2019

Powiatu Janowskiego
                                                                                                                                                                                                       www.powiatjanowski.pl

Panorama



Panorama Powiatu Janowskiego

 strona 2



II kadencja 2002-2006. Dnia 27 października 2002 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2002-2006. Do Rady Powiatu - 
po zmianie ustawy, wybrano 17 radnych.
1. Adamek Jan - Członek Zarządu
2. Basiak Janusz
3. Brytan Dariusz
4. Flis Tadeusz
5. Gajór Stanisław
6. Gomółka Włodzimierz - Wicestarosta
7. Gzik Bolesław - Starosta (Przewodniczący Zarządu) 
8. Kamiński Krzysztof
9. Kowal Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady

10. Mianowany Wiesław 
11. Rawski Stanisław - Przewodniczący Rady
12. Rożek Stanisław
13. Suchora Henryk
14. Widz Marian - radny do czerwca 2003 r.
15. Tylus Zygmunt - Członek Zarządu
16. Wieleba Józef - Wiceprzewodniczący Rady do grudnia 2005 r.
17. Wasilewski Zygmunt - Członek Zarządu
18. Trzciński Zdzisław - radny od lipca 2003 r.
      (wszedł do Rady za M. Widza)
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu

9. Lewandowski Janusz
10. Mazur Krzysztof
11. Pyrzyna Grzegorz - Członek Zarządu
12. Rawski Stanisław
13. Sowa Władysław - Członek Zarządu
14. Sydor Zenon - Starosta (Przewodniczący Zarządu)
15. Wasilewski Zygmunt
16. Wieleba Józef - Przewodniczący Rady
17. Zbytniewski Józef - Wiceprzewodniczący Rady
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu

III kadencja 2006-2010.  Dnia 12 października 2006 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2006-2010. Do Rady Powiatu 
wybrano17 radnych.
1. Adamek Jan
2. Ćwiek Krystyna
3. Duda Jerzy
4. Gąska Mirosław - Członek Zarządu
5. Gomółka Włodzimierz
6. Góra Piotr - Wicestarosta
7. Gzik Bolesław
8. Kulpa Antoni - Wiceprzewodniczący Rady

IV Kadencja 2010-2014. Dnia 21 listopada 2010 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2010-2014. Do Rady Powiatu 
wybrano17 radnych.
1. Bartnik Jan - Członek Zarządu 
2. Bielecki Jerzy - Starosta (Przewodniczący Zarządu)
3. Dworak Sławomir
4. Dyjach Wiesław
5. Gomółka Włodzimierz (śp.) - Wicestarosta
    od 2 grudnia 2010 r. do 25 września 2012 r.
6. Grela Marian
7. Kuźnicki Michał
8. Mazur Stanisław
9. Pachuta Józef
10. Pyrzyna Grzegorz - Członek Zarządu

11. Rawski Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu
12. Sowa Władysław - Wiceprzewodniczący Rady
13. Sydor Zenon
14. Tęcza Danuta - radna do października 2011 r.
15. Wieleba Józef - Wiceprzewodniczący Rady
16. Wasilewski Zygmunt
17. Zbytniewski Józef - Członek Zarządu 
18. Taradyś Tomasz - radny od 24 października 2012 r.
      (wszedł do Rady za śp. W. Gomółkę)
19. Lewandowski Janusz - radny od października 2011 r.
      (wszedł do Rady za D. Tęczę)
20. Bartosz Piech - Wicestarosta
      od 24 października 2012 r. do końca kadencji
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu

Od lewej: dolny rząd - Włodzimierz Gomółka, Bolesław Gzik, Józef Wieleba, Zenon Sydor, Piotr Góra, Krystyna Ćwiek;
górny rząd - Jan Adamek, Krzysztof Mazur, Grzegorz Pyrzyna, Janusz Lewandowski, Władysław Sowa, Józef Zbytniewski,
Stanisław Rawski, Mirosław Gąska, Jerzy Duda, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Antoni Kulpa, Zygmunt Wasilewski

Od lewej: dolny rząd - Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Włodzimierz Gomółka, Danuta Tęcza, Jerzy Bielecki, Zygmunt Wasilewski, 
Stanisław Rawski, Józef Pachuta; górny rząd - Jan Bartnik, Jan Frania - Radny Województwa Lubelskiego, Zenon Sydor, Józef Wieleba, 
Michał Kuźnicki, Józef Zbytniewski, Grzegorz Pyrzyna, Sławomir Dworak, Władysław Sowa, Marian Grela, Wiesław Dyjach, Stanisław Mazur 

Panorama Powiatu Janowskiego

 strona 3



VI Kadencja 2018-2023. Dnia 13 sierpnia 2018 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2018-2023. Kadencja radnych - 
po zmianie ustawy, trwa 5 lat. Do Rady Powiatu wybrano 17 radnych.
1. Bielak Andrzej
2. Ciupak Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady
3. Dworak Sławomir - Przewodniczący Rady
4. Grela Marian
5. Golec Paweł - Wiceprzewodniczący Rady
6. Janus Ewa
7. Komacki Michał - Wicestarosta
8. Kulpa Antoni
9. Mazur Stanisław

V Kadencja 2014-2018. Dnia 16 listopada 2014 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2014-2018. Do Rady Powiatu 
wybrano17 radnych.
1. Bartnik Jan
2. Bielecki Jerzy - Starosta (Przewodniczący Zarządu)
    od 1 grudnia 2014 r. do 12 listopada 2015 r. 
3. Dudzic Tomasz
4. Dworak Sławomir - Członek Zarządu
    od 1 grudnia 2014 r. do końca kadencji
5. Dyjach Wiesław - Członek Zarządu
    od 10 marca 2016 r. do końca kadencji
6. Golec Paweł - Członek Zarządu od 1 grudnia 2014 r.
    do 21 listopada 2015 r., Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
7. Grzyb Marek
8. Komacki Michał
9. Kulpa Antoni - Wiceprzewodniczący Rady
    od 1 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2015 r.,

      Wicestarosta od 21 listopada 2015 r. do końca kadencji
10. Lewandowski Janusz
11. Mazur Stanisław - Członek Zarządu
      od 21 listopada 2015 r. do 10 marca 2016 r.
12. Piech Bartosz - Wicestarosta
      od 1 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2015 r.
13. Pyrzyna Grzegorz - Członek Zarządu od 1 grudnia 2014 r.
      do 21 listopada 2015 r., Starosta (Przewodniczący Zarządu)
      od 21 listopada 2015 r. do końca kadencji
14. Rawski Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady
15. Sowa Władysław - Przewodniczący Rady
16. Wieleba Józef
17. Zyśko Zenon - Członek Zarządu
      od 21 listopada 2015 r. do końca kadencji
18. Sydor Zenon - wszedł do Rady za J. Bieleckiego
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu 
Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu od 30 marca 2016 r.

10. Piech Bartosz
11. Pyrzyna Grzegorz
12. Rawski Daniel
13. Rawski Stanisław
14. Rogoża Piotr
15. Sowa Władysław - Członek Zarządu
16. Wieleba Józef - Członek Zarządu
17. Zenon Zyśko - Członek Zarządu
Artur Pizoń - Starosta (Przewodniczący Zarządu)
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu
Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu

Od lewej: dolny rząd - Józef Wieleba, Michał Komacki, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Artur Pizoń, Ewa Janus, Marian Grela,
Stanisław Rawski; górny rząd - Bartosz Piech, Władysław Sowa, Sławomir Dworak, Daniel Rawski, Zenon Zyśko, Paweł Golec,
Grzegorz Pyrzyna, Piotr Rogoża, Stanisław Mazur, Andrzej Bielak

Od lewej: dolny rząd - Antoni Kulpa, Władysław Sowa, Stanisław Rawski, Jerzy Bielecki, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu,
Bartosz Piech; górny rząd - Sławomir Dworak, Józef Wieleba, Michał Komacki, Paweł Golec, Zenon Zyśko, Grzegorz Pyrzyna,
Wiesław Dyjach, Stanisław Mazur, Jan Bartnik, Janusz Lewandowski, Tomasz Dudzic, Marek Grzyb
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Główne zadania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych to rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień 
do kierowania pojazdami. Na terenie powiatu janowskiego jest 
zarejestrowanych około 45,5 tys. pojazdów. Ponad połowa z tego 
to samochody osobowe. Rocznie, rejestruje się około 5 tys. pojazdów. 
Oprócz rejestracji, pracownicy wydziału wprowadzają wszelkie zmiany 
dotyczące pojazdów, do centralnej ewidencji i wyrejestrowują pojazdy 
złomowane. Łącznie, w ciągu roku wydawanych jest około 12 tys. decyzji 
administracyjnych. To dzięki pracy pracowników wydziałów komunikacji 
możliwe jest funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów.

W ciągu ostatnich 10 lat wydano około 15 tys. dokumentów 
praw jazdy. Poza wydawaniem praw jazdy, które często wiąże się 
z radością młodych kierowców, odbierających swój pierwszy 
dokument, Wydział Komunikacji musi też pozbawiać uprawnień 
do kierowania pojazdami osoby, łamiące przepisy ruchu drogowego. 
Rocznie, wykonuje się pond 100 wyroków sądowych, orzekających 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Wiąże się to 
z wydaniem kilku decyzji 
a d m i n i s t r a c y j n y c h :  
o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdami, 
skierowaniu na badania 
lekarskie i psychologiczne, 
sk ie rowaniu  na  kursy  
reedukacyjne w zakresie 
p r o b l e m a t y k i  
p r z e c i w a l k o h o l o w e j  
i p r z e c i w d z i a ł a n i a  
narkomanii. W przyszłości, 
planuje się utworzenie 
c e n t r a l n e j  e w i d e n c j i  
kierowców.

Oprócz tych dwóch głównych zadań, kojarzonych z pracą 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, wydział zajmuje 
się wydawaniem uprawnień instruktorom nauki jazdy i diagnostom 
samochodowym. Prowadzi nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia 
kierowców i stacji kontroli pojazdów. Na terenie powiatu janowskiego 
funkcjonują 2 ośrodki szkolenia kierowców i 10 stacji kontroli pojazdów. 
Do zadań wydziału należy także wydawanie licencji, zezwoleń 
i zaświadczeń dla potrzeb transportu drogowego oraz zarządzanie 
ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Zarządzanie ruchem 
związane jest z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu drogowego, 
sprawdzaniem poprawności oznakowania dróg powiatowych 
i gminnych, rozpatrywaniem wniosków mieszkańców i współpracą 
z policją w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dochód z działalności Wydziału Komunikacji, Transportu 
i Dróg Publicznych przekracza 1 mln zł rocznie.

Zbigniew Kurzyna - Naczelnik Wydziału

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Wydział Finansowy
Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego prowadzi 

obsługę finansowo-księgową budżetu powiatu, na co składa się 
przekazywanie środków finansowych na wynagrodzenia 
dla pracowników, na zakupy, związane z bieżącą działalnością Domu 
Pomocy Społecznej „BARKA”, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu 
Szkół, Liceum Ogólnokształcącego, Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Zarządu Dróg Powiatowych, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Komendy Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, Starostwa Powiatowego, Domu Dziecka „Promyk”, jak 
również przekazuje środki finansowe do szpitala, dla którego Powiat 
Janowski jest organem założycielskim. Praca Wydziału Finansowego 
składa się z prowadzenia księgowości powiatu janowskiego 
oraz księgowości jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego 
i Domu Dziecka „Promyk”. W/w jednostki co miesiąc składają 
sprawozdania budżetowe do Zarządu Powiatu 
oraz roczne sprawozdania finansowe, 
a Wy d z i a ł  F i n a n s o w y  p r o w a d z i  
obróbkę tych sprawozdań poprzez ich 
sprawdzanie pod względem rachunkowym 
oraz merytorycznym i sporządza zbiorcze 
sprawozdania, przesyłając do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej albo do Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Na przestrzeni 10 lat, w okresie 
od 2009 roku do 2019 roku zwiększył się 
zakres zadań, jakie wykonuje wydział, 
tj.: od 2017 roku wprowadzona została 
centralizacja podatku VAT, która polega 
na tym, iż jedenaście naszych jednostek składa 
deklaracje podatkowe nie do Urzędu 
Skarbowego, ale do Powiatu Janowskiego, 
którego siedziba jest  w Starostwie 

Powiatowym. Powiat sporządza skonsolidowaną deklarację VAT i JPK 
i przesyła do Urzędu Skarbowego. Od 2012 roku sporządza się 
Wieloletnią Prognozę Finansową, która obejmuje planowanie na okres, 
na jaki powiat ma zobowiązania. Powiat udziela szpitalowi pożyczek, 
udziela dotacji na inwestycje w szpitalu, udziela poręczenia kredytów 
i wszystko to prowadzone jest przez Wydział Finansowy, w którym 
pracuje Skarbnik Powiatu i pięć pracownic.

W 2009 roku budżet powiatu wynosił 34 mln zł, w tym 
wydatki inwestycyjne 6,6 mln zł, natomiast w 2019 roku budżet powiatu 
wynosi 78 mln zł, a wydatki inwestycyjne wynoszą 32 mln zł. 
Dokładając budżet szpitala, to Wydział Finansowy w osobach 
Skarbnika Powiatu oraz pięciu pozostałych pracowników obsługuje 
budżet rzędu 120 mln zł, ponieważ przez Wydział Finansowy 
przygotowywany jest projekt budżetu, zmiany w trakcie roku budżetu, 
sprawozdania z wykonania budżetu, zmiany WPF, sporządzanie 
przelewów środków finansowych na bieżącą działalność 
w/w jednostek. Zadań przybywa, natomiast obsada Wydziału 
Finansowego na przestrzeni tych 10 lat zmniejszyła się o 1 etat.

Barbara Fuszara - Naczelnik Wydziału, Skarbnik Powiatu

Marzena Pyć, Barbara Fuszara (niżej), Bożena Dudek, Justyna Kania, Maria Krzos
Od lewej: Jadwiga Matysek, 

Od lewej: Karolina Szczepańska-Lewandowska, Magdalena Jargiło, Renata Stodulska, Zbigniew Kurzyna,
Ewa Wielgomas, Monika Graboś, Justyna Zuń (zatrudniona ze środków Urzędu Pracy - PUP), Stanisław Słomka
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Do zadań realizowanych przez Wydział Organizacji, 
Promocji i Rozwoju należy prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, zapewnienie 
obsługi administracyjnej Rady Powiatu i Zarządu oraz komisji Rady, 
opracowywanie projektu Statutu Powiatu i Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa oraz prowadzenie spraw osobowych 
pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych. 
W zakresie rozwoju oraz programów pomocowych do najistotniejszych 
zadań wydziału w latach 2009-2019 należało opracowanie aktualizacji 
strategii rozwoju powiatu na lata 2007-2020 oraz realizacja projektów, 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Najważniejsze z nich to:
1) projekt pn. „Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego 
powiatu janowskiego”;
2)  budowa boiska  sportowego „Orl ik”  przy  Zespole  
Szkół Technicznych;
3) termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych 
Powiatu Janowskiego etap I (budynki Liceum Ogólnokształcącego, 
ZespołuSzkół Technicznych i Zespołu Szkół);
4) termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych 
Powiatu Janowskiego etap II NFOŚ (budynki Zarządu Dróg 
Powiatowych, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego);

Wydział Organizacji, Promocji
5) „Poprawa jakości istniejących obiektów dydaktycznych, społeczno-
edukacyjnych, kształcenia praktycznego oraz sportowych w Janowie 
Lubelskim, będących własnością Powiatu Janowskiego”;
6) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
Powiatu Janowskiego”;
7) „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
w Powiecie Janowskim”;
8) „Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów 
lokalnych i  walorów turystycznych Ziemi Janowskiej  
w rozwoju przedsiębiorczości”;
9) „Weź sobie zdrowie do serca” - program profilaktyki i promocji 
zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w Powiecie Janowskim;
10) termomodernizacja jednostek organizacyjnych Powiatu 
Janowskiego, obiekt nr 1: kompleksowa termomodernizacja budynku 
warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych 
oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół;
11) projekt „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego 
w szkołach Powiatu Janowskiego”.

Opracowano również projekt budowy hali sportowej 
przy Zespole Szkół. 

W zakresie kultury i promocji, Starostwo Powiatowe jest 
organizatorem uroczystości rocznicowych bitwy na Porytowym

W ostatniej dekadzie, Starosta Janowski jako organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonał szereg prac 
geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

W latach 2013-2014 była wykonana modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków na obszarach dwóch obrębów ewidencyjnych: 
obrębu Dąbrowica i obrębu Dąbrówka, wchodzących w skład jednostki 
ewidencyjnej Potok Wielki. Koszt modernizacji ewidencji to kwota 
rzędu 95 tys. zł.

W latach 2013-2015 zostało zrealizowane zadanie zwane 
„Wykonanie systemu informacji przestrzennej w ramach projektu 
pn. Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
w powiecie janowskim”, finansowane ze środków unijnych. Zadanie 
obejmowało uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania 
systemu bazo-danowego wirtualizacyjnego, zakup oprogramowania 
dedykowanego GIS, zasilanie baz danych systemu przestrzennego, 
moduł integracji oraz szkolenia pracowników. Zakres zadania 
obejmował także digitalizację mapy zasadniczej, prowadzonej w formie 
analogowej dla obszarów jednostek ewidencyjnych: Batorz, Janów 
Lubelski, Modliborzyce (w tym - utworzenie inicjalnej bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), utworzenie 
bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) o szczegółowości, 
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500 - 1:5000), skanowanie i archiwizację operatów, pomiar 
kontrolny dot. ustalenia przebiegu granic działek w kontekście 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz inwentaryzację 
i wykonanie mapy cyfrowej hydrantów na potrzeby ochrony 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
przeciwpożarowej. Koszt zadania - 2,3 mln zł.

Od 2016 r. do 2020 r. jest wykonywany projekt zwany:
„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Celem projektu, w ujęciu ogólnym, jest 
modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz 
danych EGiB lub poprawa jakości i aktualności baz danych EGiB 
wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem 
danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z modelem 
pojęciowym danych GESUT oraz utworzenie BDOT 500, zgodnej 
z pojęciowym modelem danych BDOT500. Na obszarze powiatu 
janowskiego projektem objęte są gminy: Potok Wielki, Chrzanów, 
Godziszów i Batorz (w 1/2 części). Cena zadania - 8,5 mln zł.

W 2014 r. wykonano prace geodezyjne, obejmujące okresową 
modernizację wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu 
janowskiego oraz implementację informacji do bazy danych osnów 
geodezyjnych (prowadzonej w systemie teleinformatycznym 
przezStarostę). Cena zadania - 77,5 tys. zł.

W 2018 r. wykonano projekt modernizacji szczegółowej 
osnowy wysokościowej na obszarze miasta Janów Lubelski (wartość 
projektu wynosiła: 50 tys. zł). Modernizacja szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze miasta Janów Lubelski nastąpi w latach 
2019-2020, a koszt tej modernizacji oszacowano na 80 tys. zł.

Ponadto, Wydział realizuje bieżące zadania w zakresie 
ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Jan Rogala - Naczelnik Wydziału

Od lewej: dolny rząd - Anna Kołtyś, Jan Rogala, Bożena Draszek, Emilia Matysek; górny rząd - Piotr Zielonka, Aneta Machulak,
Urszula Krzysztoń (zastępstwo), Przemysław Kramski, Ewelina Kosior, Żaneta Szarama, Sylwia Kulpa, Joanna Kozak
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Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem

i Rozwoju

Każda rocznica to okazja do spojrzenia wstecz, 
przypomnienia faktów, które miały miejsce w tym okresie, oraz ludzi, 
którzy tworzyli tę małą wspólnotę. Wydział Logistyki i Gospodarki 
Mieniem w okresie ostatnich 10 lat tworzą i tworzyli ludzie 
zaangażowani w budowę samorządu. W ostatnich latach w Wydziale 
pracowali: Augustyna Kaczmarska, Maria Kaproń, Grażyna Bargiel, 
Artur Pizoń i Zbigniew Mucha. Obecnie, w Wydziale, który składa się 
z dwóch referatów, jest zatrudnionych 11 osób. Są to: w Referacie 
Gospodarki Mieniem - Jan Wiśniewski (Zastępca Naczelnika), 
Jan Kowalczyk, Joanna Kotwica i Tomasz Ciupak, w Referacie 
Logistyki - Emil Kałamajka, Robert Kamiński, Danuta Mazur, 
Ewa Wojtan, Wojciech Łukasik i Piotr Czajka. Naczelnikiem Wydziału 
jest Wiesława Król.

Zadania Wydziału w okresie ostatnich 10 lat są w zasadzie 
niezmienne. Główne i mające ważne znaczenie dla funkcjonowania 
Powiatu są zadania, związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu 
Państwa i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Janowskiego, 
w szczególności z regulacją stanów prawnych nieruchomości, 
nabywaniem i zbywaniem prawa własności nieruchomości czy też 
spraw, związanych z wywłaszczaniem nieruchomości na realizację 
celów publicznych. Drugim ważnym zadaniem Wydziału jest 
wydatkowanie środków finansowych Powiatu w oparciu o ustawę 
Prawo Zamówień Publicznych oraz realizacja inwestycji. W drodze 
przetargów, wyłania się wykonawców usług, dostaw i robót 
budowlanych. Między innymi ogłasza się przetargi na dostawę energii 
elektrycznej, gazu, 
u b e z p i e c z e n i e  
majątku powiatu, 
i n s p e k t o r ó w  
nadzoru, planów 
urządzenia lasu, 
m o d e r n i z a c j ę  
ewidencji gruntów 
i  b u d y n k ó w ,  
dos tawę  t ab l i c  
rejestracyjnych. Tu 
w y ł a n i a  s i ę  
wykonawców na 
u d z i e l e n i e  
k r e d y t ó w  
i bankową obsługę 
p o w i a t u  
j a n o w s k i e g o  
i wiele innych. Tu 
z r e a l i z o w a n o  
między  innymi  

inwestycje, takie jak: termomodernizacje budynków oświatowych 
(szkół) Powiatu Janowskiego, modernizacja i przebudowa obiektu sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych, dostosowanie budynku 
po byłej Przychodni Zdrowia na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego, budowa boiska sportowego „ORLIK” przy Zespole 
Szkół Technicznych, budowa Zakładu Aktywności Zawodowej 
przy janowskim szpitalu.

W Wydziale prowadzi się obsługę informatyczną Urzędu, 
administruje systemami i siecią komputerową. Prowadzi się sprawy, 
związane z regulacją stanów prawnych wspólnot gruntowych. Równie 
ważne zadania Wydziału, związane z działalnością Urzędu, 
to prowadzenie archiwum zakładowego i spraw socjalnych 
pracowników, gospodarka taborem samochodowym, roznoszenie 
korespondencji, utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu 
i zabezpieczenie transportu pracowników samochodami służbowymi.

Podkreślenia wymaga fakt, iż praca Wydziału opiera się 
na współpracy z innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego. 
Efektywna praca zespołowa jest kluczową umiejętnością, prowadzącą 
do sukcesu w realizacji zadań całego urzędu, oraz jest niezbędna 
w budowaniu pozytywnych relacji i przyjaznej kultury pracy. Dziękuję 
byłym i obecnym pracownikom Wydziału Logistyki i Gospodarki 
Mieniem za ich pracę i codzienne zaangażowanie. Uważam, że wszyscy 
razem przyczyniliśmy się i przyczyniamy się do rozwoju świadomego 
i praworządnego samorządu, który działa w interesie mieszkańców 
Powiatu Janowskiego.                Wiesława Król - Naczelnik Wydziału

Kazimierz Komacki, Aneta Sosnówka, Joanna Głód, Alina Boś; górny rząd - Anna Surtel, Janusz Mucha,
Anna Wiechnik (PUP), Ewelina Pachuta (PUP), Dominika Długosz (PUP), Jerzy Rząd, Grzegorz Krzysztoń

Od lewej: dolny rząd - Wiesława Król, Tomasz Ciupak,
Ewa Wojtan, Emil Kałamajka, Dominika Szczepanik (PUP), Robert Kamiński, Danuta Mazur, Piotr Czajka

Jerzy Wojciech Łukasik; górny rząd - Joanna Kotwica, 

Wzgórzu oraz zakończenia 
Działań Obronnych Grupy 
p łk .  Z ie len iewskiego ,  
powiatowych obchodów 
r o c z n i c y  O d z y s k a n i a  
przez Polskę Niepodległości 
i Narodowego Dnia Pamięci 
Żołn ie rzy  Wyklę tych .  
Organizowane są również 
D o ż y n k i  P o w i a t o w e .  
Ważnym źródłem informacji 
i p r o m o c j i  P o w i a t u  
Janowskiego jest wydawana 
od 10 lat Panorama Powiatu 
J a n o w s k i e g o .  P o w i a t  
zapewnia również pomoc
artystom, promującym powiat na licznych konkursach, przeglądach, 
festiwalach i wyjazdach. W zakresie turystyki, wydano szereg 
materiałów promocyjnych, m.in. albumy „Powiat Janowski” 
i „Drogowskazy wiary”, płytę zespołu Jarzębina „Łoj dolo moja dolo” 
oraz przewodnik turystyczny po powiecie janowskim.

Do zadań powiatu należy również ochrona praw konsumenta, 

realizowana przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zapewnia on 
konsumentom bezpłatne poradnictwo prawne w zakresie ochrony ich 
interesów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów oraz wytacza powództwa na rzecz 
konsumentów w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Grzegorz Krzysztoń - Naczelnik Wydziału, Sekretarz Powiatu

Od lewej: dolny rząd -
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Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Obowiązujący od 2017 r. program ochrony środowiska 

dla powiatu janowskiego obejmuje 10 obszarów ochrony środowiska, 
dla których zostały ustalone cele główne, kierunki działań 
oraz wskazane zadania do realizacji w horyzoncie czasowym, objętym 
Programem. Wspomniane obszary to: ochrona klimatu i jakości 
powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. 
Celem strategicznym Programu jest zrównoważony rozwój powiatu 
janowskiego przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
W roku 2011 Powiat Janowski jako jeden z pierwszych 
w województwie lubelskim opracował Program usuwania azbestu 
i wyrobów, zawierających azbest, dla powiatu janowskiego.

Powiat janowski w latach 2010-2019 zlecił opracowanie 
uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów 
dla lasów nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa 
z terenu powiatu janowskiego, 
będących własnością osób 
f i z y c z n y c h  i  w s p ó l n o t  
gruntowych.  Opracowania  
obejmują 14 604,1113 ha 
powierzchni leśnej z terenu 
wszystkich gmin powiatu.  
U s t a l e n i a ,  z a w a r t e  
w uproszczonych planach 
urządzenia lasu i inwentaryzacji 
s tanu  lasów,  umożl iwia ją  
z a c h o w a n i e  l a s ó w  i  i c h  
korzystnego wpływu na klimat, 
p o w i e t r z e ,  w o d ę ,  g l e b ę ,  
równowagę  p rzyrodn iczą ,  
warunk i  życ ia  i  zd rowia  
człowieka, jak również ochronę 
gleb i terenów szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie, ochronę wód powierzchniowych 
i głębinowych oraz produkcję - na zasadzie racjonalnej gospodarki, 
drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydano ponad 2,7 tys. 
pozwoleń na budowę, ponad 6,7 tys. świadectw legalności pozyskania 
drewna w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, ponad 
2 tys. decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 
oraz ponad tysiąc decyzji administracyjnych w pozostałych sprawach 
z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Przyjęto także 
prawie 7 tys. zgłoszeń budowy różnych obiektów budowlanych 
oraz uzgodniono ponad 2,1 tys. decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy. W skali roku, wydawanych jest około 700 zaświadczeń 
potwierdzających czy wskazana nieruchomość gruntowa objęta jest 
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, określającą 
zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów.         Andrzej Paleń - Naczelnik Wydziału

Wydział Edukacji i Finansów Oświaty
Powiat Janowski jest organem prowadzącym dla trzech szkół 

średnich, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego.

W ostatnim dziesięcioleciu obsługa merytoryczna i finansowo-
organizacyjna oświaty uległa zmianie. Do roku 2008 sprawy edukacji 
powiatowej prowadził Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu 
Starostwa Powiatowego, natomiast sprawy finansowe szkół prowadzone 
były dla każdej placówki oddzielnie przez księgowość. W tym czasie, 
na terenie powiatu janowskiego funkcjonowało trzy szkoły: Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół, Zespół Szkół Zawodowych 
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

1 maja 2008 r. decyzją Rady Powiatu w Janowie Lubelskim 
został utworzony Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych pod kierownictwem Lecha Wronki, a następnie Wiesławy 
Dyjach. Jednostka, zatrudniająca 7 osób, przejęła zadania ówczesnego 
Wydziału Edukacji oraz obsługę księgową szkół i placówek oświatowych.

Liczba uczniów, uczęszczających do szkół w Janowie Lubelskim 
w roku 2009 wynosiła 
1 707 osób przy 150 
etatach nauczycielskich 
i subwencji oświatowej 
na poziomie  9  mln  
143 tys. zł. Obecnie, 
d o n a s z y c h s z k ó ł  
uczęszcza 1 713 uczniów 
p r z y  1 8 7  e t a t a c h  
n a u c z y c i e l s k i c h  
i subwencji w wysokości 
14 mln 925 tys. zł.

W roku 2016 
zadania PZOSiPO przejął 
Wy d z i a ł  E d u k a c j i  

i Finansów Oświaty w Starostwie Powiatowym, w którym pracuje 
5 osób. Do zadań Wydziału należą zadania powiatu z zakresu edukacji 
oraz wspólnej obsługi gospodarki finansowej, rachunkowej, płacowej 
i sprawozdawczości podległych szkół i placówek oświatowych.

W ostatnich latach, wykonana została termomodernizacja 
obiektów szkolnych, wymienione zostały okna, dach i elewacje 
budynków oraz niezbędne remonty. Wybudowano kotłownie gazowe 
i parkingi w Zespole Szkół oraz Zespole Szkół Technicznych. 
Przy udziale środków zewnętrznych, doposażono pracownie i warsztaty 
szkolne w pomoce i sprzęt dydaktyczny na kwotę blisko 6 mln zł. 
W Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono remont ogrodzenia 
oraz schodów wejściowych.

W 2019 roku Powiat Janowski pozyskał zewnętrzne środki 
finansowe (7,5 mln zł) na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół.

Nasi uczniowie kształcą się na kilkunastu kierunkach 
w liceach, technikach i szkole branżowej.

Elżbieta Pyrzyna - Naczelnik Wydziału

Od lewej: dolny rząd - Urszula Flis, Anna Widz, Andrzej Paleń, Marta Czubacka; górny rząd - Marek Kędra 
(PUP), Radosław Świątek, Zbigniew Siebielec, Andrzej Golec, Ryszard Grzegórski, Grzegorz Myszak

Od lewej: Ewelina Flis (PUP), Agnieszka Paprocka,
Joanna Juźko (PUP), Agata Paleń (PUP), Elżbieta Pyrzyna, Barbara Kałamajka, Monika Mazur, Anna Kowalik
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Powiatowy Urząd Pracy

m.in. z: wyjazdami, powrotami Polaków podejmujących zatrudnienie 
w innych państwach członkowskich, prowadzeniem europejskiego 
pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, wdrażaniem programów 
ukierunkowanych na zapobieganie bezrobociu, aktywizację zawodową 
czy kierowanie innowacyjnych instrumentów rynku pracy do grup, które 
są w szczególnej sytuacji - realizowanych przy współfinansowaniu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażany obecnie Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki - wraz z innymi programami operacyjnymi 
współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej - ma decydujący 
wpływ na rozwój zasobów ludzkich w regionach. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującym ustawodawstwem, podstawowe zadania polityki rynku 
pracy są realizowane na szczeblu powiatu. W 2008 roku przyjęto 
regulacje, umożliwiające tworzenie w ramach powiatowych urzędów 
pracy - centrów aktywizacji zawodowej (CAZ), które realizują zadania 
z zakresu usług i instrumentów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim realizuje swoje 
działania na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych 
i poszukujących pracy. Sytuacja tych osób w przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat ulegała ciągłym zmianom, co pokazuje tabela poniżej.  PUP

W Polsce, publiczne 
służby zatrudnienia istnieją 
od 1919 roku, chociaż już 
w grudniu 1918 roku w celu 
łagodzenia  społecznych  
skutków bezrobocia powołano 
Komitety Niesienia Pomocy 
B e z r o b o t n y m ,  k t ó r y c h  
d z i a ł a l n o ś ć  p o l e g a ł a  
na udzielaniu potrzebującym 
z a p o m ó g  p i e n i ę ż n y c h  
lub darowizn żywnościowych 
i miała charakter doraźny. 
Jednak dopiero formalną 
„walką z bezrobociem" było 
utworzenie - na mocy dekretu 
z dnia 27 stycznia 1919 roku, 
P a ń s t w o w y c h  U r z ę d ó w  
Pośrednictwa Pracy jako 
podstawowej instytucji rynku 
p r a c y,  z a j m u j ą c e j  s i ę  
rejestracją bezrobotnych i kierowaniem ich do pracy.

Od tego czasu ich struktura organizacyjna i zadania ulegały 
wielu zmianom, zależnie od sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. 
Ustrój służb zatrudnienia w III RP został wprowadzony Ustawą 
z dnia 28 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. Na mocy tej ustawy, powołane 
zostały do życia w 1990 roku Rejonowe Biura Pracy.

Od 1 stycznia 2000 roku następuje nowy podział kompetencji 
między administracją rządową i samorządową w zakresie prowadzenia 
polityki rynku pracy. Likwidacji ulega System Urzędów Pracy (SUP). 
Wojewódzkie urzędy pracy wchodzą w skład urzędów 
marszałkowskich, natomiast powiatowe urzędy pracy stają częścią 
powiatowej administracji zespolonej - jednostką powiatu. W oparciu 
o art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 roku o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu i przeciw-działaniu bezrobociu, wojewódzkie urzędy 
pracy wchodzące w skład urzędu marszałkowskiego, zostają 
przekształcone w wojewódzkie urzędy pracy, będące jednostkami 
organizacyjnymi samorządu województwa.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej - od 1 maja 2004 roku - 
służbom zatrudnienia powierzono nowe zadania, związane 

Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Janowskim w latach 2009-2019
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Samodzielny PublicznyZarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, 

funkcjonujący od 1999 r., działa z upoważnienia zarządcy drogi
- Zarządu Powiatu i wykonuje jego ustawowe zadania w sprawach 
administrowania drogami powiatowymi. Obecnie obszar działania 
ZDP obejmuje ok. 323 km dróg w gminach: Batorz, Chrzanów, 
Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski (w tym ponad 13 km dróg 
miejskich), Modliborzyce, Potok Wielki oraz znajdujące się na nich 
34 obiektymostowe.

Do statutowych zadań ZDP należy ochrona i bieżące 
utrzymywanie dróg i infrastruktury drogowej. Zarząd siłami własnymi 
wykonuje prace związane m.in. z naprawą nawierzchni i poboczy, 
likwidacją przełomów, remontem mostów i przepustów, odtwarzaniem 
i udrażnianiem rowów, wymianą i uzupełnianiem znaków drogowych, 
utrzymywaniem zieleni przydrożnej, oraz oczyszczaniem nawierzchni. 
Monitorowanie stanu dróg odbywa się poprzez okresowe objazdy 
kontrolne. W ramach zimowego utrzymywania podejmowane są 
działania w postaci odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach 
za pomocą własnego i wynajętego sprzętu. ZDP prowadzi również 
bieżące czynności administracyjne, do których zalicza się 
m.in. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku 
z budową i remontem zjazdów oraz umieszczaniem urządzeń (linie 
telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne), 
prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzanie 
i opiniowanie projektów organizacji ruchu, okresowe pomiary ruchu.

Jednym z kluczowych aspektów działalności ZDP jest 
realizowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji dróg 
w zakresie nowej nawierzchni jezdni, wykonania chodników i zatok 
autobusowych, umacniania poboczy, przebudowy mostów, przepustów 
i zjazdów. Zarząd, pełniąc w imieniu powiatu funkcję inwestora, 
przeprowadza postępowania przetargowe, nadzoruje wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz uzyskuje wszelkie dokumenty 
niezbędne do realizowania robót. Oprócz środków finansowych 
z budżetu powiatu oraz poszczególnych gmin pozyskiwane są również 
środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak: Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
fundusz leśny, a także dotacje z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa oraz środki na usuwanie skutków powodzi.

W ostatnim dziesięcioleciu łączne nakłady finansowe 
na inwestycje drogowe wyniosły ok. 92 mln 832 tys. zł, w tym 
ze środków powiatu ok. 22 mln 24 tys. zł, ze środków gmin 
ok. 26 mln 815 tys. zł, ze środków zewnętrznych ok. 43 mln 993 tys. zł. 
W tym okresie zmodernizowano ponad 127 km dróg, wykonano ponad 
30 km chodników, przebudowano mosty w Szewcach, Wolicy, 
Maliniu, Krzemieniu, Batorzu, Kolonii Batorz, Potoczku i w Janowie 
Lubelskim (ul. Okopowa). Do największych przedsięwzięć należała 
przebudowa 7,8 km odcinka Rataj - Zdziłowice w latach 2009-2011 
oraz przebudowa ponad 8,7 km odcinka Trzydnik - Potoczek w 2017 r.

Obecnie ZDP realizuje lub planuje rozpocząć inwestycje 
drogowe dofinansowane w 50% ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Są to przebudowy odcinków: Błażek - Batorz 
(4,5 km), w Pasiece (2,5 km), Momoty Górne - Momoty Dolne (1,1 km), 
w Kiszkach (1,9 km), w Andrzejowie (1,9 km), w Branwi (3,5 km), 
Chrzanów - Otrocz (4,9 km). Łączna wartość powyższych zadań 
wyniesie ponad 19 mln zł.

Siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych jest jednopiętrowy 
budynek przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 w Janowie 
Lubelskim. Obiekt ten, wybudowany w latach 70. XX w., przeszedł 
w ostatnim okresie gruntowną modernizację. W 2018 r. pomieszczenia 
biurowe na parterze zostały przebudowane i udostępnione na potrzeby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2020 r. planowana jest 
wymiana dotychczasowej węglowo-drzewnej instalacji centralnego 
ogrzewania na instalację gazową.

ZDP dysponuje również bazą własnych jednostek 
sprzętowych, w skład których wchodzą m.in. samochody osobowe 
i ciężarowe, koparkoładowarki, pługopiaskarki, równiarka i ciągniki 
wraz z osprzętem (w tym dwa nowe zakupione w latach 2018-2019). 
Zaopatrzenie sprzętu w paliwo odbywa się za pomocą dwóch 
zbiorników na olej napędowy zainstalowanych w 2018 r., z których 
korzystają również pojazdy szpitala powiatowego.      Tekst; foto: ZDP

2009 r.: odcinek Rataj - Zdziłowice przed modernizacją

2011 r.: odcinek Rataj - Zdziłowice po modernizacji

Szpital w Janowie Lubelskim to placówka z wieloletnią 
historią. Pierwsze wzmianki o szpitalu przy parafii w Białej pochodzą 
z pierwszej połowy XVII wieku. W tym czasie szpital zmieniał formy 
prawne, w których funkcjonował, zmieniały się zakresy udzielanych 
świadczeń oraz sytuacja finansowa. Aktualnie, szpital działa w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego 
organem założycielskim jest Powiat Janowski.

W roku 1982 oddano do użytku budynki tzw. „nowego 
szpitala”. Aktualnie, część świadczeń jest udzielana pod adresem Jana 
Zamoyskiego 149, a niewielki zakres - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
Dzieci w tzw. „starym szpitalu” pod adresem Jana Zamoyskiego 77.

Szpital ma charakter wielooddziałowy. Dysponuje 
250 łóżkami. Pacjenci są hospitalizowani w 10 oddziałach: Chirurgii 
Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Ginekologiczno-Położniczo-
Noworodkowym, Dziecięcym, Chorób Wewnętrznych, Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii, Psychiatrii, Psychogeriatrii, Rehabilitacji, 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto, w strukturach SP ZZOZ 
działają: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej Dzieci, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Dział Diagnostyki 
Obrazowej z pracownią USG i TK oraz laboratorium, pracujące w trybie 
ciągłym, Pracownia Endoskopowa, Fizjoterapia Ambulatoryjna, POZ, 
Ratownictwo Medyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska, 
Poradnia Medycyny Pracy oraz 18 poradni specjalistycznych: 
Neonatologiczna, Chirurgii Ogólnej, Endokrynologiczna, Urazowo-
Ortopedyczna, Gastroenterologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Reumatologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej, Urologiczna, 
Kardiologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Rehabilitacyjna, Zdrowia 
Psychicznego, Leczenia Uzależnień, Dermatologiczna.

Rocznie, obejmujemy diagnostyką i leczeniem pacjentów 
zarówno z naszego, jak i ościennych powiatów. Przykładowo, 
za 2018 rok liczby te przedstawiały się następująco: hospitalizacje - 
12,8 tys., poradnie - 48,1 tys. porad, poz (tzw. lekarz rodzinny) - 7,4 tys. 
porad na 1524 pacjentów, nocna i świąteczna opieka lekarska - 8 tys. 
przyjęć, medycyna pracy - 1500 osób, ośrodki rehabilitacji dziennej - 
312 pobytów, fizykoterapia - 63,3 tys. zabiegów dla 18,8 tys. pacjentów, 
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Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
zespoły ratownictwa medycznego - prawie 3 tys. wyjazdów. 
Dodatkowo: badania w laboratorium - 122 tys., tk - 3,5 tys., rtg - 13 tys., 
usg - 1,8 tys., pracownia endoskopowa - 950.

Aby zapewnić wysoki poziom udzielanych świadczonych 
usług medycznych, w ostatnich latach szpital zrealizował wiele 
projektów z udziałem środków zewnętrznych. Najistotniejsze 
z poprzedniej perspektywy finansowej to:

� „Modernizacja szpitala w celu dostosowania pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń szpitala” (2011 rok). 
Wartość projektu: 5,7 mln zł (środki unijne - 4,3 mln zł, środki powiatu - 
1,4 mln zł). W ramach realizacji projektu została wykonana gruntowna 
modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego, Centralnej 
Sterylizatorni i Oddziału Intensywnej Terapii.

� „Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego 
z systemem informatycznym” (2011 rok) Całkowita wartość projektu: 
4,7 mln zł (środki unijne - prawie 4 mln zł, wkład własny w kwocie 
669 tys. zł - szpital oraz ze zbiórki publicznej). W ramach projektu 
zakupiono sprzęt medyczny: aparat RTG, aparat USG, tomograf 
komputerowy i zestaw endoskopowy (kolonoskop i gastroskop). 
Projekt swym zakresem obejmował także zakup sprzętu 
informatycznego z oprogramowaniem.

� „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań 
prawnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny - etap I” (2011 rok) 
Całkowita wartość projektu: ponad 1,4 mln zł (dofinansowanie unijne - 
1,2  mln zł, wkład własny ze strony szpitala - 218 tys. zł. W ramach 
projektu zostało zakupione wyposażenie medyczne oraz sprzęt 
medyczny, ratujący życie i zdrowie pacjentów Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

� „Modernizacja budynku szpitala z przeznaczeniem na dostosowanie 
budynku po byłej kuchni na potrzeby administracji szpitala” (realizacja 
2014-2019). Wartość wszystkich etapów inwestycji: prawie 1,7 mln zł, 
w tym dotacja Powiatu Janowskiego - 550 tys. zł.

Łącznie, na inwestycje na koniec 2016 roku pozyskano 
ze środków zewnętrznych ponad 9,5 mln zł, przy jednoczesnym 
wkładzie Powiatu Janowskiego w wysokości 1,96 mln zł oraz wkładzie 
szpitala w wysokości 1,99 mln zł.

Ponadto, szpital wraz ze Starostwem Powiatowym w Janowie 
Lubelskim w latach 2014-2015 realizował projekt finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
państwa w ramach programu PL13 pn. „Weź sobie zdrowie do serca - 
program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu 
krążenia w powiecie janowskim”, skierowany do pacjentów chorych 
na choroby układu krążenia. Przebadano wówczas ponad 4 tys. osób.

Po długiej przerwie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na działalność szpitala, rok 2018 przyniósł ogromny przełom w tym 
zakresie. W dobiegającej końca perspektywie finansowej szpital 
realizuje następujące projekty:

� „Wdrożenie systemu e-zdrowia” (realizacja 2018-2019). Projekt 
dotyczy informatyzacji szpitala. Wartość projektu: 3,1 mln zł 
(dofinansowanie unijne - 2,6 mln zł, środki powiatu - prawie 500 tys. zł.

� „ D o f i n a n s o w a n i e  
zakupu sprzętu medycznego 
dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego” (realizacja 
2018-2019). W ramach 
projektu zakupiono sprzęt 
medyczny dla oddziału. 
Wartość projektu: 496 tys. zł 
(dofinansowanie unijne - 
422 tys. zł, środki powiatu - 
74 tys. zł).

� „Zdrowie SP ZZOZ 
w Janowie Lubelskim - 
zakup sprzętu i wyposażenia 
na  potrzeby  szpi tala”  
(realizacja 2019-2020) 
Wartość projektu: 6,8 mln zł 
(środki unijne - ponad 
4,5 mln zł, środki powiatu - 
prawie 2,3 mln zł). Projekt 
ma na celu podniesienie 
jakości  i  dostępności  
do wysokospecjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych 
dla pacjentów szpitala. 
W ramach projektu zostanie 
zakupionych około 230 sztuk 
sprzętu i wyposażenia, 
m.in. aparaty USG, aparat 
RTG, stoły operacyjne, stoły 
zabiegowe, kardiomonitory, 
respira tory  oraz  inny  
niezbędny sprzęt, stanowiący wyposażenie oddziałów, poradni, 
sterylizatorni, bloku operacyjnego, pracowni RTG.

� „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym” - wniosek po pozytywnej ocenie w trakcie 
przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków 
POIiŚ. Wartość projektu: prawie 989 tys. zł (dotacja unijna - 
819 tys. zł), udział własny powiatu - około 170 tys. zł). Okres realizacji 
inwestycji2019-2020.

Największym sukcesem ostatnich lat jest pozyskanie 
dofinansowania na termomodernizację szpitala, który po wielu latach 
starań kilku kadencji samorządów i dyrektorów szpitala, wreszcie się 
spełnia. W bieżącym roku podpisaliśmy umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość 
projektu ogółem: prawie 13 mln zł (dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW - 10,3 mln zł, środki powiatu - 2,6 mln zł). Projekt 
pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji 
budynków szpitala” dotyczy kompleksowej termomodernizacji 
budynków SP ZZOZ, budowy farmy fotowoltaicznej i montażu 
instalacji kolektorów słonecznych. Okres realizacji projektu 2019-2021.

Niezmiernie istotnym z punktu widzenia szpitala jest ciągła 
wymiana taboru ambulansów, pozostających w dyspozycji szpitala. 
Aktualnie, karetki szpitala to 4 ambulanse Volkswagen Crafter, 
zakupione odpowiednio w latach 2013, 2016, 2017, 2018 oraz 
Volkswagen UP, zakupiony w 2016 roku na potrzeby Nocnej 
i Świątecznej Opieki Lekarskiej oraz transportu krwi. Karetka, 
zakupiona w 2018 roku została sfinansowana z dotacji Wojewody 
Lubelskiego w kwocie 400 tys. zł.

Łącznie, na inwestycje począwszy od 2018 roku pozyskano 
ze środków zewnętrznych ponad 19 mln zł, przy jednoczesnym 
wkładzie Powiatu Janowskiego w wysokości nieco ponad 5,5 mln zł.

Ostatnie lata to także okres wsparcia działalności szpitala 
przez gminę Janów Lubelski (w latach 2016-2019 - prawie 185 tys. zł 
na zakupy sprzętu medycznego), Nadleśnictwo Janów Lubelski 
(w latach 2016-2019 - około 24 tys. zł), Ministerstwo Sprawiedliwości 
(w 2019 roku prawie 24 tys. zł), Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
(łącznie w latach 2014-2019 - ponad 230 tys. zł), firmę Caterpillar 
Poland Sp. z o.o. (50,7 tys. zł w 2018 roku) oraz innych darczyńców, 
których nie jesteśmy w stanie w tak krótkim materiale wymienić, 
a którym serdecznie dziękujemy.                         Tekst; foto: SP ZZOZTomograf komputerowy

Tor do laparoskopii
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I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Uczniowie i nauczyciele LO podczas Targów Pracy

Podczas uroczystości szkolnej

Podczas obchodów 100-lecia szkoły w 2017 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza w Janowie Lubelskim to szkoła z ponad stuletnią tradycją. 
W 2017 roku placówka obchodziła 100-lecie swojego istnienia. 
Wydarzenie to skupiło uwagę mieszkańców miasta, a oprawa uroczystości, 
jubileuszowa sesja naukowa oraz udział absolwentów, którzy przybyli 
na obchody z różnych stron kraju i świata, pokazały, iż liceum od lat 
stanowi ważny punkt na mapie jednostek Powiatu Janowskiego.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpoczęło 
lub kontynuuje łącznie 598 uczniów. Dobre warunki lokalowe, 
nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe 
oraz przestronny budynek szkoły pozwoliły na przyjęcie 303 uczniów 
klas pierwszych. Dzięki działaniom promocyjnym, szkoła od lat cieszy 
się dużą popularnością wśród młodzieży, o czym świadczy stały, wysoki 
wskaźnik rekrutacji do liceum - zarówno spośród uczniów szkół 
znajdujących się na terenie powiatu, jak i z powiatów sąsiednich. Liceum 
oferuje sprawdzone od lat, tradycyjne profile klas, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem - fakt ten jest często wskazywany przez 
rodziców jako mocna strona oferty szkoły i jedno z kryteriów jej wyboru.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza od lat realizuje swoją misję poprzez między innymi wysoki 
poziom nauczania, czego potwierdzeniem jest odsetek sukcesów 
na egzaminie maturalnym. W ostatnim dziesięcioleciu zdawalność 
matury w szkole wykraczała ponad próg 90%, co dawało wynik wyższy 
niż średnia w województwie i kraju. Dużym sukcesem zakończyła się 
sesja egzaminacyjna w roku szkolnym 2018/2019, kiedy to wynik 
zdawalności egzaminu maturalnego wyniósł 96%. Co roku 
do egzaminu maturalnego przystępuje 100% absolwentów. Ważnym 
czynnikiem, gwarantującym dobry poziom nauczania w liceum, jest 
nowatorski system diagnozowania osiągnięć uczniów zatwierdzony 
w 2015 r. przez Lubelskiego Kuratora Oświaty jako innowacja 
metodyczna, która w sposób cykliczny umożliwia systematyczne 
monitorowanie efektów nauczania szkoły. System diagnoz, 
obowiązujący w szkole, pozwala prześledzić karierę każdego ucznia 
od momentu wejścia do szkoły po rekrutację na studia.

Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, a także uczestnictwo młodzieży w zmaganiach 
sportowych i artystycznych to nieodłączny element pracy szkoły

oraz wynik dużego zaangażowania kadry w proces dydaktyczny. 
Bogata oferta zajęć dodatkowych, konsultacje oraz indywidualna 
opieka nad uczniami stanowią najczęstszą formę przygotowania 
do wspomnianych konkursów. Dużym sukcesem w tej dziedzinie jest 
działalność koła olimpijskiego z chemii, prowadzonego od 12 lat 
przez Piotra Jakubca, którego podopieczni nieprzerwanie przez ten 
okres zdobywali rokrocznie tytuły finalistów i laureatów Olimpiady 
Chemicznej, a sam opiekun koła stał się dzięki tym sukcesom 
członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej oraz znalazł się 
w gronie dziesięciu najlepszych nauczycieli chemii w Polsce.

Wielu olimpijczyków, będąc jeszcze uczniami szkoły, może 
pochwalić się posiadaniem indeksu uczelni wyższej. Sukcesy te dotyczą 
między innymi udziału uczniów w: Olimpiadzie o Diamentowy Indeks 
AGH, Olimpiadzie Języka Francuskiego, Olimpiadzie Wiedzy 
Ekologicznej, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Olimpiadzie Wiedzy i Teologii 
Katolickiej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy 
o Integracji Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy Historycznej.

Podpisane w latach 2014-2019 umowy patronackie 
z uczelniami wyższymi (WAT, UMCS, KUL, Politechnika Warszawska, 
Politechnika Lubelska, SGGW) wzbogaciły ofertę edukacyjną placówki 
o nowe formy pracy - szkoła w porozumieniu z uczelniami patronackimi 
organizuje wyjazdy edukacyjne, konferencje, warsztaty i obozy 
naukowe, prowadzone przez pracowników uczelni oraz studentów.

Tradycyjny system wychowania, oparty o założenia programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, jak również działalność 
organizacji szkolnych (Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd 
Uczniowski, Szkolne Koło PCK) stanowią ważny aspekt kształcenia 
młodzieży, która włączając się w różnego rodzaju akcje charytatywne 
oraz profilaktyczne, przygotowuje się do wejścia w dorosłe życie.

Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym 
oraz instytucjami z terenu powiatu i miasta (m.in. Muzeum Regionalne, 
Janowski Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Biblioteka 
Pedagogiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOSiR, 
Komenda Powiatowa Policji i inne) szkoła realizuje wiele zadań, które 
mają znaczący wpływ na rozwój szkoły oraz środowiska lokalnego.

Tekst; foto: I LO
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Zespół Szkół Technicznych
Niniejsza informacja przybliży Państwu zmiany, jakie 

dokonywały się w szkole na przestrzeni 20 lat, począwszy od 1999 r., 
kiedy prowadzenie szkół przejęły samorządy. Prowadzenie szkoły 
przez Powiat Janowski, ogromne zaangażowanie dyrektorów 
zarządzających szkołą (Franciszek Roczniak do VIII 2000 r., Grażyna 
Pęzioł IX-XI 2000 r., Mariusz Wieleba od listopada 2000 r. do chwili 
obecnej), jak również sprawnie działająca, oddana kadra kierownicza 
(zastępcy dyrektora Józef Michalski do 2001 r., Jadwiga Chmiel 
od 2001 r. do chwili obecnej), zaangażowana i wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna, przyczyniły się do aktualnego wizerunku Zespołu Szkół 
Technicznych w Janowie Lubelskim, szkoły postrzeganej w środowisku 
jako szkoła nowoczesna, jednak z wielkim szacunkiem dla tradycji.

Szkoła funkcjonuje od roku 1946, zmieniając na przestrzeni 
lat swoją nazwę, siedzibę, kierunki kształcenia. W roku 1998 szkoła 
nosiła nazwę Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (w 2017 r. przekształcona w Branżową 
Szkołę I Stopnia), Technikum Mechaniczne, Technikum Przemysłu 
Drzewnego, Technikum Handlowe i Liceum Ekonomiczne. Wejście w 
życie reformy ustrojowej szkół oraz reformy programowej postawiły 
przed szkołami nowe wyzwania. Zmieniająca się oferta edukacyjna 
szkoły była dostosowywana do potrzeb i oczekiwań przeobrażającego 
się rynku pracy. W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego 
pojawiały się nowe typy szkół. Liceum Ekonomiczne przekształcono 
w Technikum Ekonomiczne, powołano Liceum Profilowane o profilach 
ekonomiczno-administracyjnym oraz zarządzanie informacją, 
utworzono Technikum Budowlane, Technikum Informatyczne 
i Technikum Samochodowe, a dla dorosłych Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące (od 2012 r. przekształcone w Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych). W 2011 r. utworzono III Liceum 
Ogólnokształcące z klasą mundurową policyjno-strażacką. W 2015 r. 
powstało Technikum Usług Fryzjerskich, a szkoła zmieniła nazwę 
na Zespół Szkół Technicznych.

Aby zapewnić uczniom zarówno rozwój intelektualny, 
jak i fizyczny, przy szkole oddano do użytku kompleks boisk 
sportowych „Orlik - 2012”, otwarto siłownię oraz strzelnicę sportową. 
Do bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dołączyły także zajęcia w nowo 
powstałej Pracowni Filmoteki Szkolnej.

Ogromne przeobrażenie dokonało się na warsztatach 
szkolnych, którymi kierowało od początku działalności sześciu 
kierowników (od roku 1998 byli to: R. Skrzat 1998-2003, R. Dyjach 
2003-2007, A. Jonak 2007-2013, E. Białek 2013-2019, R. Dyjach 
od 2019). Powstały nowe pracownie, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt. Wyposażenie pomieszczeń do realizacji zajęć zawodowych 
uzyskało akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 
do utworzenia Ośrodka Egzaminacyjnego dla wszystkich kwalifikacji 
w ramach nauczanych zawodów. W 2019 r. zakończyła się dwuetapowa 
inwestycja, realizowana przez Powiat Janowski, w ramach której 
budynek warsztatów szkolnych zyskał nową jakość. Wykonano szeroki 
zakres prac remontowych, zarówno wewnątrz budynku, jak też 
na zewnątrz. Pracownie do zajęć specjalistycznych zostały wyposażone 
w nowoczesny sprzęt, m.in. obrabiarki CNC. Przebudowano korytarze, 
łazienki, szatnie.

Przy szkole od roku 1979 działa internat (kierownicy 
internatu: Z. Widz do 2000 r., A. Majdanik 2000-2009 i od 2014 

do chwili obecnej, A. Szmidt 2009-2012). Internat zapewnia 
wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych 
w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania. Podstawowym zadaniem, realizowanym przez placówkę, 
jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków 
oraz przygotowanie ich do dorosłego życia. W internacie mieszkają 
uczniowie z Polski oraz Ukrainy, uczęszczający do szkół średnich 
z Janowa Lubelskiego. W budynku internatu mieści się także Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem 
gości, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym letnim i zimowym.

Wszystkie budynki szkoły zostały ocieplone, posiadają nową 
elewację, wymienione okna, są ogrzewane gazem z własnej 
nowoczesnej kotłowni gazowej, uruchomionej w 2018 r.

Szkoła od początku istnienia funduszy europejskich 
z powodzeniem aplikuje o środki unijne. Projekty unijne, które 
zrealizowano, pozwoliły nie tylko doposażyć pracownie w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt, ale przede wszystkim wyposażyć uczniów 
w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, znacznie zwiększające ich 
szanse na rynku pracy.

Kadra pedagogiczna, która obecnie liczy 71 nauczycieli, 
mimo posiadanych pełnych kwalifikacji, stale doskonali się, 
uczestnicząc w kursach, szkoleniach, kończąc studia podyplomowe 
i kwalifikacyjne, uzyskując kolejne stopnie awansu zawodowego.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uczy się 661 uczniów 
w siedmiu technikach i szkole branżowej (z dwunastoma zawodami). 
Liczba uczniów w kolejnych latach systematycznie wzrasta, 
co niewątpliwie jest związane z ofertą edukacyjną, która odpowiada 
na potrzeby uczniów i ich rodziców, jednocześnie wpisując się 
w Strategię Rozwoju Powiatu Janowskiego.              Tekst; foto: ZST

Budynek szkoły przed laty

Budynek szkoły obecnie

Młodzież ZST podczas akademii        z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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Zespół Szkół

i nauczycieli, płatne staże uczniowskie. W ramach programu 
ERASMUS+ uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Czech i Francji. 
Uczniowie odbywali także praktyki zagraniczne. W sumie 
zrealizowanych zostało 14 projektów. Pozyskane zostały środki 
finansowe na kwotę około 5 mln zł. Pozwoliło to również na poprawę 
bazy dydaktycznej. Powstały nowe pracownie: logistyczna, językowa, 
przyrodnicza, chemiczna, hotelowa. Pracownia gastronomiczna 
i obsługi konsumenta wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt.

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” 
w Zespole Szkół zrealizowano trzy edycje projektu „Będziemy 
bezpieczniejsi i pewniejsi siebie”, którego celem było podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa uczniów. Z tego programu pochodziły również 
środki na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, powstałego przy szkole.

W latach 2009-2019 w Zespole Szkół przeprowadzono kilka 
inwestycji i remontów. Najważniejsze z nich to termomodernizacja 
obydwu budynków dydaktycznych, wykonanie nowej kotłowni 
gazowej wraz z armaturą i oprzyrządowaniem, przebudowa 
nawierzchni parkingu wokół budynku przy ul. Zamoyskiego.

Dla podniesienia jakości pracy szkoły oraz podniesienia 
efektów kształcenia Dyrektor Biernat podpisała porozumienie 
o współpracy z wieloma uczelniami i instytucjami. Umowy patronackie 
podpisane zostały m.in. z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii 
w Poznaniu, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego 
Pola w Lublinie, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, 
Jednostką Wojskową w Zamościu, Wielonarodową Brygadą 
w Lublinie, Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki 
w Warszawie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Uczniowie Zespołu Szkół prezentują swoje zdolności 
i umiejętności, biorąc udział w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Odnoszą duże sukcesy na arenie sportowej. 
Największe sukcesy osiągają w zawodach sportowo-obronnych. 
Na Zawodach Sportowo-Obronnych Szkół Średnich Województwa 
Lubelskiego KRESY 2019 drużyny dziewcząt i chłopców zajęły 
I miejsce w klasyfikacji generalnej. Na XXV Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych 
o Puchar Ministra Obrony Narodowej, mistrzostwo zdobyła drużyna 
dziewcząt, a wicemistrzostwo drużyna chłopców.          Tekst; foto: ZS

W skład Zespołu Szkół wchodzą Liceum 
Ogólnokształcące im. W. Witosa oraz Technikum 
Zawodowe im. W. Witosa. Dyrektorem szkoły 
od 2009 r. jest mgr Teresa Biernat. - W rękach 
naszych znajdują się losy nasze i przyszłość nasza, 
od nas zależy jak się urządzimy - te słowa 
Wincentego Witosa przyświecają działalności 
Zespołu Szkół od roku 2010. To wtedy miało 
miejsce nadanie imienia szkole, poświęcenie 
sztandaru oraz odsłonięcie pomnika patrona szkoły.

Lata 2009-2019 to dynamiczny rozwój 
szkoły, a zwłaszcza szkolnictwa zawodowego. 
W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół liczył 
14 oddziałów, z czego 9 stanowiły oddziały 
Liceum. Jedynym kierunkiem w Technikum był 
technik organizacji usług gastronomicznych. 
Obecnie, zdecydowana większość oddziałów 
(16 z 20) to oddziały Technikum, w których młodzież kształci się 
w 5 zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, 
logistyk, leśnik i geodeta. Nastąpił wzrost liczby uczniów z 311 w roku 
szkolnym 2009/2010 do 456 w roku szkolnym 2019/20.

W 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym wprowadzona 
została innowacja pedagogiczna o nazwie „klasa mundurowa” o profilu 
wojskowo-policyjnym. Uczniowie klasy mundurowej o profilu 
wojskowym uczestniczą obecnie w drugiej edycji pilotażowego 
programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących Piony 
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Pierwsza edycja 
programu zakończyła się w styczniu 2019 r.

W ostatnich latach w Zespole Szkół były realizowane liczne 
projekty i programy zarówno unijne, jak i rządowe. Realizacja 
projektów w znaczący sposób wpłynęła na podniesienie jakości pracy 
szkoły, pozwoliła na modernizację wyposażenia szkoły, podniesienie 
wartości i aktywności uczniów na rynku pracy, zwiększenie szans 
edukacyjnych i kompetencji zawodowych uczniów. W ramach 
projektów, odbywały się zajęcia wyrównawcze, rozwijające 
zainteresowania uczniów, kursy specjalistyczne dla uczniów 

Podczas zajęć w klasie mundurowej

Podczas zajęć w Technikum Hotelarskim Podczas zajęć w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało utworzone 

26 stycznia 1999 r. W ostatnich latach dwukrotnie zmieniało siedzibę.  
Obecnie mieści się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29. 
Podstawowym przedmiotem działalności PCPR jest wykonywanie 
zadań w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Główne zadania na poziomie 
powiatu zostały określone następująco:
1. Wspieranie osób i rodzin w kryzysie. Przez pięć lat funkcjonował 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który zajmował się poradnictwem 
specjalistycznym i interwencją kryzysową (w 2012 roku został 
wyodrębniony z PCPR, a w 2017 roku ponownie włączony w jego 
struktury). Prowadzone są konsultacje, dotyczące problemów 
rodzinnych, grupy wsparcia, badania psychologiczne, diagnoza i terapia 
rodzin. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom 
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu 
na posiadany dochód. Każdego roku z poradnictwa korzysta około 
160 osób. Rokrocznie, prowadzony jest program korekcyjno-
edukacyjny dla osób stosujących przemoc ,,Mosty zamiast murów”. 
Prowadzony jest program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej. 
Realizowany był program wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi ,,Otwarty umysł”. Również realizowany był program 
dla rodzin zastępczych ,,W zgodzie z Tobą i Sobą”, mający na celu 
pogłębienie wiedzy i zdobycia praktycznej pomocy z zakresu opieki 
nad dzieckiem. Następny program to ,,Szczęśliwa droga”, w ramach 
którego w siedmiu szkołach naszego powiatu realizowane było 
rodzinne i indywidualne poradnictwo. W 2018 roku PCPR 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Bona 
Fides z Lublina prowadził dodatkowe wsparcie dla osób z powiatu 
janowskiego, które zostały poszkodowane przestępstwem. Realizując 
zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracownicy 
PCPR regularnie uczestniczą w posiedzeniach Zespołów 
Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w gminach naszego powiatu. 
Działa również Hostel przygotowany dla 4 osób, które w kryzysie mają 
możliwość odzyskania równowagi w bezpiecznym miejscu.
2. Rozwój rodzinnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. 
Dziecku pozbawionemu opieki rodziców lub niedostosowanemu 
społecznie powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej 
opieki rodzinnej i instytucjonalnej, na co średniorocznie przeznacza kwotę 
500 tyś. zł na formy rodzinne i 350 tys. na formy instytucjonalne. 
Wszystkich rodzin zastępczych było 59, w których umieszczono 
114 dzieci. Do rodziny biologicznej powróciło 9 dzieci, natomiast 
do adopcji zakwalifikowało się 7. Nowe formy pieczy zastępczej 
to rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka.
3. Aktywizacja usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym prowadzenie 
mieszkań chronionych. Osobom opuszczającym rodziny zastępcze 
i placówki opiekuńcze wychowawcze są udzielane świadczenia 
na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz pomoc niefinansową 
w postaci pracy socjalnej i w mieszkaniu chronionym. W ostatnim
10-leciu wsparciem objętych było 48 wychowanków z rodzin zastępczych 
i 18 z placówek. Na świadczenia wydatkowano ponad 400 tys. zł.

W latach 2011-2014 Centrum realizowało projekt 
systemowy ze środków Unii Europejskiej między innymi na rzecz 
pełnoletnich wychowanków.
4. Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych 
oraz stworzenie nowego systemu wsparcia opieki nad osobami 
starszymi. W ramach realizacji tego zadania w każdym roku korzysta 
średnio 1215 osób na kwotę ponad 1 mln zł. Są to dofinansowania 
w szczególności do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób, 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych. W ramach programu Aktywny Samorząd „AS” 
realizowano dofinansowanie do: przedszkola, oprzyrządowania 
samochodu, prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego, wózka 
elektrycznego, zakupu protezy, naprawy tych urządzeń, kosztów 
kształcenia. Średniorocznie skorzystało ponad 70 osób na kwotę 
średnio 250 tys. zł.

PCPR realizował również „Program wyrównywania różnic 
między regionami”, w ramach którego pozyskał środki na projekty, 
dotyczące likwidacji barier w przedszkolu nr 1 i szkole podstawowej 
w Janowie Lubelskim, w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzemieniu, 
w szpitalu i WTZ. Ponadto, realizowany był projekt dotyczący 
likwidacji barier w życiu publicznym, w ramach którego funkcjonuje 
w budynku przy ul. Zamoyskiego 77 winda. Obecnie, jest podpisana 
umowa na likwidację barier w janowskim gimnazjum. Od 2019 roku 
proponujemy osobom niepełnosprawnym opiekę wytchnieniową 
oraz osobistego asystenta.
5. Rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej i Utworzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej. Pierwszego listopada 2008 r. zostały 
uruchomione Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim. 
Celem działania nowo powstałej placówki jest przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do samodzielnego, aktywnego życia na miarę ich 
indywidualnych możliwości poprzez poprawę sprawności fizycznej 
i psychicznej. Uczestnikami WTZ mogą być osoby niepełnosprawne 
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Warsztat 
Terapii Zajęciowej dysponuje 45 miejscami. Udział w Warsztatach jest 
całkowicie bezpłatny, zapewnia również bezpłatny transport. Koszt 
utrzymania WTZ to 820 tys. rocznie. Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej powstał 30 grudnia 2014 r. jako samorządowy zakład 
budżetowy z siedzibą w budynku janowskiego szpitala ze środków 
PFRON i Powiatu Janowskiego. Zatrudnienie znalazło 15 osób 
personelu, zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu oraz 37 osób 
z niepełnosprawnościami. W latach 2011-2014 Centrum realizowało 
projekt systemowy ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2 mln 
702 tys. zł dla 296 osób. W ramach projektu, finansowano m.in. koszty 
ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, kursy 
zawodowe oraz staże u pracodawców.

Instytucje pomocy społecznej zajmują się działalnością 
specyficzną i nieporównywalną z innymi organizacjami. Różnią się 
od nich specyfiką potrzeb klientów, niewymiernymi i nienamacalnymi 
efektami działania. Osiągnięcie celów i założeń jest możliwe tylko dzięki 
współpracy organów i podmiotów władz samorządowych, organizacji 
społecznych, Kościoła katolickiego i innych. Dlatego dziękujemy 
wszystkim za wsparcie, zrozumienie i podejmowaną współpracę.   PCPR
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a w gronie 
najbliższych obchodziliśmy Dzień Rodziny w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej Lasy Janowskie. Aby wspierać naszych uczestników 
we wszechstronnym rozwoju w Ośrodku prowadzone są: 
muzykoterapia, choreoterapia, dogoterapia, pirografia. Zajęcia te 
pomagają stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć 
koncentrację, wyzwalać spontaniczną aktywność, doskonalić 
sprawność ruchową, okazywać uczucia, rozwijać samodzielność, 
porozumiewać się z otoczeniem, wzbogacać zasób słów, a oprócz tego, 
dostarczają wiele przyjemności.

Codziennie od poniedziałku do piątku podopieczni placówki 
mogą korzystać z zajęć w pracowniach, zajęć własnych i rozmów 
wspierających. Zajęcia są układane przez terapeutów, pedagoga 
i psychologa pod nadzorem dyrektora Ośrodka. Harmonogram jest 
przystosowany odpowiednio do pory roku i okoliczności, zbliżających 
się świąt i uroczystości ważnych dla uczestników. Wśród nich Wigilia, 
w której biorą udział zaproszeni goście oraz bliscy uczestników 
oraz imieniny czy urodziny naszych podopiecznych. Aby zajęcia były 
ciekawe, organizujemy warsztaty poza Ośrodkiem. W tym roku 
braliśmy udział w warsztatach Sztuki Ludowej w Doboszówce, 
warsztatach Lepienia Garnków w Łążku Garncarskim oraz warsztatach 
fotograficznych w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. A żeby 
dostarczyć niezapomnianych wrażeń, zorganizowane były warsztaty 
„Jeździć każdy może”, na których każdy, bez wyjątku, prowadził 
samochód osobowy pod okiem instruktora.

Placówka prowadzi również zajęcia na łonie natury. Ta forma 
terapii to tzw. silwoterapia. W jej ramach organizuje się wycieczki 
piesze i rowerowe oraz pikniki. Uczestnicy zajęć mogą również brać 
udział w treningach umiejętności społecznych, które pełnią funkcję 
wspierająco-rehabilitacyjną. Wśród nich należy wymienić: trening 
samoobsługi i zaradności życiowej, trening komunikacji, trening 
praktyczny, psychoedukację, trening higieniczny, trening budżetowy, 
trening kulinarny, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 
trening relaksacyjny, trening kulturalno-oświatowy i zdrowotny 
oraz załatwienia spraw urzędowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ukierunkowany 
przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc osobom 
z zaburzeniami psychicznymi, polegającą na: podtrzymywaniu 
i rozwijaniu u podopiecznych umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego życia, terapii zajęciowej ze specjalnościami, 
prowadzeniu działań w celu przygotowania do podjęcia pracy, pomocy 
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, np. w zakładzie aktywności 
zawodowej, w zakładach pracy chronionej.

Od 2007 roku odeszło z ŚDS na warsztaty terapii zajęciowej 
13 osób i do pracy zawodowej - 10 osób.

Z usług Domu mogą korzystać pełnoletnie osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, oczekujące wsparcia w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół 
działań, jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających 
do osiągnięcia możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej.

Tekst; foto: ŚDS

ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej 
Powiatu Janowskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy swoją 
działalność rozpoczął 1 listopada 2007 roku. Dom ten jest elementem 
realizowanej w powiecie janowskim strategii zapewniania osobom 
z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego, pozwalającego im 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie 
i integrację społeczną.

ŚDS jest ośrodkiem pobytu dziennego typu A,B,C 
(dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych). Siedziba mieści się w Janowie 
Lubelskim, przy ul. Kilińskiego 30 (typ A,B). Filia (typ C) - 
przy ul. Zamoyskiego77. Filia powstała we wrześniu 2018 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał, aby w jak 
najlepszy sposób wspierać osoby chore w ich środowisku zamieszkania. 
Głównymi zadaniami jest przełamywanie barier izolacji społecznej - 
wyjścia z domu podopiecznych oraz ograniczenie liczby hospitalizacji. 
Ważne też jest zwiększenie tolerancji środowiska wobec osób 
niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Staramy się więc 
jak najczęściej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym naszego 
i innych miast. Co roku organizowane są wyjazdy i imprezy, na których 
uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności, rozwijać swoje 
zainteresowania oraz poznawać nowe piękne miejsca. Tylko w 2019 r. 
byliśmy w Teatrze Muzycznym w Lublinie, braliśmy udział 
w Spartakiadzie w Krasnymstawie, Olimpiadzie dla Osób 
Niepełnosprawnych w Józefowie, pojechaliśmy do Częstochowy, 
Bałtowa i Zamościa.

Każdy człowiek ma potrzeby, które chce zaspokajać 
albo o których zaspokojeniu myśli. Człowiek chory i niepełnosprawny 
ma jeszcze więcej takich potrzeb. Ważne miejsce wśród nich zajmują 
potrzeba bliskości i wsparcia, które chcielibyśmy zaspokoić. Staramy 
się sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, przyjaźni, 
aktywizować uczestników w wielu obszarach funkcjonowania 
społecznego. W tym roku, wspólnie z WTZ, bawiliśmy się na balu 
walentynkowym, obchodziliśmy wraz z innymi jednostkami Dzień 

Przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy

Podczas jednego ze spotkań w Środowiskowym Domu Samopomocy
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„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
wyróżnionych przez Wojewodę Lubelskiego za osiągnięcia i całokształt 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, a w 2018 roku kilkunastu 
pracowników zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Intensywna modernizacja obiektu w latach 2009-2018 
znacznie zwiększyła komfort osób w nim przebywających. W tym 
czasie, dostosowano budynki nr 4, 5, 6 i 7 do aktualnych przepisów 
przeciwpożarowych za kwotę prawie 400 tys. zł oraz wykonano 
instalację przyzywową na I piętrze budynku hotel za prawie 40 tys. zł. 
Wykonano także roboty budowlane, obejmujące głównie malowanie 
elewacji 12 budynków, znajdujących się na terenie Domu (wartość 
zadania - prawie 240 tys. zł). W każdym roku trwały prace 
konserwacyjne i bieżące remonty. Sukcesywnie były malowane 
wszystkie pokoje i pomieszczenia. W niektórych budynkach 
wymieniono parapety i drzwi, położono terakotę, a klatki schodowe 
wyłożono płytkami i zamontowano nowe balustrady. Wymieniono 
również pokrycie dachowe na budynkach nr V, portierni 
i przeprowadzono konserwację ogrodzenia. Zainstalowano system 
monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu do izolacji za ponad 10 tys. zł.
W 2016 r. zakupiono do przewozu osób niepełnosprawnych nowy
9-osobowy samochód Volkswagen Caravella za 140 tys. zł 
(dofinansowanie z PFRON - 65 tys. zł).

W Powiecie 
J a n o w s k i m  
w y z n a c z n i k i e m  
bardzo dobrze pojętej 
i realizowanej z dużym 
powodzeniem idei 
p o m o c y  o s o b o m  
niepełnosprawnym, 
chorym i w podeszłym 
wieku jest „BARKA” 
D o m  P o m o c y  
Społecznej im. Jana 
Pawła II, który istnieje 
od 1950 roku.

Dom jest usytuowany w siedmiu jednopiętrowych budynkach 
na powierzchni ponad 2 hektarów. Dom jest samodzielną powiatową 
jednostką organizacyjną, dysponuje 180 miejscami i jest przeznaczony 
dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle 
psychicznie chorych, kobiet i mężczyzn. Mieszkańcy Domu 
umieszczani są w poszczególnych budynkach w zależności od stanu 
zdrowia i posiadanego skierowania.

DPS jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową 
opiekę. Świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych na poziomie 
obowiązującego standardu, zapewniając miejsce zamieszkania 
iwyżywienie oraz usługi opiekuńcze i wspomagające. Jak każda instytucja, 
związana z pomocą społeczną, tak i „BARKA” stara się, by swoim 
mieszkańcom zapewnić godne, dobre i bezpieczne warunki życia.

Dom dysponuje 94 pokojami: jedno-, dwu- i trzyosobowymi. 
Budynki pozbawione są barier architektonicznych i otoczone alejkami 
spacerowymi. Dom posiada trzy place: z figurą Matki Bożej, 
z posągiem św. Jana Pawła II i z fontanną. Na terenie Domu znajdują się: 
kaplica, świetlica, gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii, 
kinezyterapii i terapii zajęciowej. W każdym budynku mieszkalnym 
znajduje się: gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia podręczna i pokoje 
dziennego pobytu. Dom posiada własną kuchnię, pralnię 
oraz kotłownięgazową.

W zależności od potrzeb, Mieszkańcy mogą również 
uczęszczać na Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Caritas 
Diecezji Sandomierskiej. Placówka jest otwarta na kontakty 
ze środowiskiem lokalnym.

Od piętnastu lat przy DPS aktywnie działa Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Janowie 
Lubelskim. Począwszy od 2006 r. jest ono współorganizatorem 
„Majówki” - imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych 
oraz od wielu lat pokrywa koszty transportu wycieczek dla Mieszkańców, 
m.in. do Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Kozłówki.

Realizacja usług świadczonych przez Dom jest możliwa 
dzięki wytrwałej pracy i ogromnemu zaangażowaniu ponad stu 
pracowników oraz osób, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Janowie Lubelskim. W DPS większość pracowników to pracownicy 
o wszechstronnych, wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie 
doświadczenie. W ostatnich latach kilku pracowników zostało 

Nowe, istotne zarówno dla mieszkańców jak i pracowników, 
wyposażenie Domu to: meble do pokoi mieszkalnych, na hole 
i do kuchenek,  38 łóżek rehabil i tacyjnych,  materace 
przeciwodleżynowe i pościel, podnośniki kąpielowe i wannowe, meble 
medyczne do siedmiu gabinetów zabiegowych, wyposażenie kuchni, 
w tym dwie szafy chłodnicze, szafy ubraniowe bhp dla wszystkich 
pracowników, meble biurowe (w tym zestawy komputerowe), 
nowoczesna centrala telefoniczna, regały metalowe na czystą pościel, 
sprzęt rehabilitacyjny (tor do nauki chodzenia, rowerek treningowy), 
kosiarka i pług do odśnieżania.

Przez ostatnią dekadę na potrzeby bieżącej działalności 
statutowej Domu zostało wydatkowane około 50 mln. zł. Na przestrzeni 
lat „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim przeszedł intensywne przemiany, stając się prawdziwym 
domem dla wielu chorych, niepełnosprawnych i starszych osób, 
a dbałość o dobrą atmosferę oraz zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców jest obecnie wizytówką Powiatu Janowskiego.

Tekst; foto: DPS

Dom Pomocy Społecznej „BARKA”

Podczas przekazania nowego samochodu dla DPS

Podczas jednej z wycieczek

Panorama Powiatu Janowskiego

 strona 17



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   P o r a d n i a  

P s y c h o l o g i c z n o -
Pedagogiczna w Janowie 
L u b e l s k i m  z o s t a ł a  
p o w o ł a n a  d e c y z j ą  
Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w lutym 
1972 roku pod nazwą 
Poradnia Wychowawczo-
Z a w o d o w a .  J e j  
z a ł o ż y c i e l a m i  b y l i  
Zbigniew Siedlaczek, 
który jednocześnie pełnił 

funkcję pierwszego dyrektora Poradni oraz Teresa Duda - psycholog. 
Kolejne siedziby PWZ to ul. Wałowa,  następnie ul. Ogrodowa - Dom 
Nauczyciela, od grudnia 1988 roku ul. Jana Zamoyskiego 37.

W dniu 28 września 1993 r. Kurator Oświaty w Tarnobrzegu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przekształcił Rejonową 
Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. Obecnie, organem prowadzącym jest Starostwo 
Powiatowe w Janowie Lubelskim, a siedzibą Poradni od roku 2013 jest 
wyremontowany budynek po starym szpitalu przy ul. Jana 
Zamoyskiego 77. Dyrektorem poradni jest mgr Jarosław Lenart.

Z inicjatywy ówczesnego Starosty Janowskiego, a obecnie 
Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego postanowiono wyremontować 
budynek, który od 10 lat stał pusty, przenieść do niego Poradnię 
i stworzyć Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Decyzję 
o rozpoczęciu działań zatwierdzili radni w 2011 roku.

Na adaptację budynku powiat pozyskał fundusze 
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Pozostałe środki pochodzą z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z wkładu własnego 
janowskiego Starostwa. Dzięki tym wszystkim funduszom 
oraz staraniom wielu zaangażowanych w sprawę ludzi, plan remontu 
budynku wszedł w życie w 2012 roku, a już w lipcu 2013 r stał się 
siedzibą Poradni. Budynek posiada dwa piętra. Na parterze znajdują 
pomieszczenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, 
pomieszczenia Rehabilitacji Dziecięcej SP ZZOZ oraz pomieszczenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwsze piętro zajmuje 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Sala Doświadczania 
Świata i Sala Integracji Sensorycznej ORW. W pomieszczeniach 
Poradni odbywa się diagnoza i terapia dzieci i młodzieży powiatu 
janowskiego, jak również Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, 
Grupy Wsparcia, Posiedzenia Zespołów Orzekających Poradni. 
Budynek Poradni jest wyposażony w windę i całkowicie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obecnie, na stanowiskach pedagogicznych w Poradni 
zatrudnionych jest siedmiu psychologów (w tym specjalista diagnozy 
autyzmu), 2 pedagogów (w tym surdopedagog, tyflopedagog), 
3 logopedów (w tym surdologopeda). Na stanowiskach 
niepedagogicznych poradnia zatrudnia jednego pracownika 
administracji i jednego pracownika obsługi.

Głównym celem działania Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej jest udzielanie 
wielospecjalistycznej, profesjonalnej 
p o m o c y  d i a g n o s t y c z n e j ,  
terapeutycznej i konsultacyjno-
doradczej dzieciom i młodzieży, 
a także udzielanie wsparcia 
r o d z i c o m ,  n a u c z y c i e l o m  
i wychowawcom innych placówek 
na terenie powiatu janowskiego 
w pełnieniu funkcji opiekuńczych, 
wychowawczych i edukacyjnych.

   W ramach współpracy 
z innymi placówkami, Poradnia 
zajmuje się organizacją warsztatów 
p s y c h o e d u k a c y j n y c h  
i profilaktycznych, a także prelekcji 
i wykładów zarówno w szkołach, 
jak i na terenie poradni. Tematyka, 
w której specjalizują się pracownicy 
poradni, dotyczy osób z trudnościami 

edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz wynikających z nieprawidłowego 
rozwoju psychofizycznego, a także osób, które potrzebują 
wskazówek w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Programy 
i scenariusze zajęć grupowych są starannie dobierane 
do indywidualnych potrzeb, dostosowanych do odbiorców z podziałem 
na wiek dzieci i młodzieży oraz w odniesieniu do rodziców, 
nauczycieli i wychowawców.

Tekst; foto: PPP

Budynek PPP i ORW

Podczas konkursu recytatorskiego organizowanego przez PPP

Podczas konkursu recytatorskiego organizowanego przez PPP
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie 

Lubelskim działa od 29 sierpnia 2005 r. Została utworzona na podstawie 
uchwały Nr XXII/174/05 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim 
z dnia 23 marca 2005 r. Placówka „Promyk” realizuje zadania Powiatu 
w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie 
lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Jest placówką całodobową, 
łączy działania socjalizacyjne i interwencyjne. Działa 365 dni w roku.

„Promyk” jest instytucją publiczną, ale przede wszystkim 
domem dla 30 dzieci. Dzieci, które znalazły tu schronienie, dom, 
opiekę, serdeczność, jedzenie, ubranie, ciepły pokój i wiele wygód, 
których nigdy w życiu nie miały. Domem, w którym dzieci są 
chronione, mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, chronione są 
przed wieloma niebezpieczeństwami, agresją, przemocą, alkoholem, 
uzależnieniami od papierosów. W placówce mieszka 30 dzieci 
z powiatu janowskiego i spoza powiatu w wieku od 5 do 18 lat. 
W okresie od 2009 do 2019 r. 23 dzieci zostało umieszczonych 
w rodzinach adopcyjnych, 32 znalazło swoje miejsce w rodzinach 
zastępczych, 45 dzieci powróciło do swoich rodzin biologicznych, 
18 dzieci usamodzielniło się. W tymże okresie przebywało u nas 
łącznie180 dzieci.

Placówka dysponuje 2 dobrze wyposażonymi budynkami, 
z 2-4 osobowymi pokojami dla dzieci, pokojami wypoczynkowymi, 
świetlicami, aneksami kuchennymi. Wychowankowie mogą korzystać 
z siłowni i biblioteki, w której znajduje się bogaty księgozbiór, 
zawierający wszystkie lektury szkolne oraz wiele innych książek. 
Jesteśmy uczestnikami projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”, dzięki czemu „Promyk” 
od września 2014 r. posiada nowoczesną pracownię komputerową, 
utworzoną do użytku naszych wychowanków. Na terenie placówki jest 
duży plac zabaw i boisko do gry w piłkę.

Powody umieszczenia dzieci w placówce to: alkoholizm 
rodziców, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, upośledzenie i choroby przewlekłe rodziców, 
bezrobocie, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe.

Opieką nad dziećmi i młodzieżą zajmuje się na co dzień 
18 pracowników z wykształceniem wyższym pedagogicznym 

i psychologicznym oraz resocjalizacją, a także 2 pracowników obsługi. 
Od 1 marca 2013 r. w placówce działa Stowarzyszenie 

Przyjaciół „Promyka”. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są 
pracownikami placówki. Głównym jego celem jest udzielanie wsparcia 
i pomocy wychowankom i ich rodzinom. Stowarzyszenie pozyskuje 
fundusze na działania profilaktyczne i organizację czasu wolnego 
podopiecznych placówki. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie, 

„Jestem niepowtarzalny” dofinansowany był 
przez Urząd Gminy w Janowie Lubelskim. Projekt 
ten miał na celu organizację czasu wolnego, 
rozwój zainteresowań rekreacyjno-sportowych,  
tu rys tycznych ,  ku l tu ra lnych ,  ukazan ie  
podopiecznym placówki alternatywnych sposobów 
spędzania czasu wolnego.

Fundusze na drugi projekt pt. „Warto 
zobaczyć” pozyskano ze Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Leśny Krąg”. Głównym celem 
projektu była nauka poszanowania tradycji, kultury 
i zwrócenie szczególnej uwagi, jak ważną pełni ona 
funkcję w życiu społecznym. W ramach realizacji 
projektu, zostały zorganizowane biwaki oraz rajdy 
piesze i rowerowe na terenie powiatu janowskiego. 
Wychowankowie zgłębili tajniki naszego regionu, 
pozna l i  h i s to r i ę ,  t r adyc ję  i  obycza je  

w atrakcyjniejszy sposób. Nabyli twórczego stosunku i wiedzy na temat 
otaczających zabytków kulturowych, tradycji i obyczajów, związanych 
z naszym regionem. Stowarzyszenie zrealizowało również projekt 
pt. „Ruch, przygoda, pasja”, dofinansowany przez UG w Janowie. 
Projekt ten jest skoncentrowany na promowaniu zdrowego stylu życia. 
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie działają na rzecz dzieci 
i młodzieży, starają się pozyskiwać sponsorów, aby móc realizować 
założone cele statutowe organizacji, a tym samym chociaż 
w niewielkim stopniu zrekompensować podopiecznym brak więzi 
z domem rodzinnym.                                         Tekst; foto: „Promyk”

Siedziba „Promyka”

Podczas jednej z wycieczek

Podczas spływu kajakowego Nie ma jak gry i zabawy!
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Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej

Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim obejmuje 
miasto Janów Lubelski, Modliborzyce oraz sąsiednie gminy. 
Dodatkowo, funkcjonują Posterunki Policji w Godziszowie 
i Modliborzycach. W 2010 roku Posterunek Policji w Dzwoli został 
zlikwidowany, a pracujących tam funkcjonariuszy przeniesiono 
do pełnienia służby w KPP. Posterunek Policji w Godziszowie obejmuje 
swoim działaniem teren gminy Batorz, Chrzanów i Godziszów. 
Posterunek Policji w Modliborzycach obejmuje swym działaniem 
miasto Modliborzyce oraz gminę Modliborzyce i Potok Wielki. Teren 
miasta Janów Lubelski, gminę Janów Lubelski i Dzwolę obejmuje KPP. 
Na przestrzeni ostatnich lat wykonano remont wewnętrzny budynku, 
który rozpoczął się w 2008 roku, a zakończony został w 2015. W tym też 
roku nastąpiła termomodernizacja Komendy. Wykonany został również 
kompleksowy remont wewnętrzny i termomodernizacja Posterunku 
Policji w Modliborzycach.  W ostatnich latach, Komenda jak i podległe 
posterunki zmodernizowały zarówno sprzęt techniczny, 
teleinformatyczny, jak również sprzęt transportowy. Środki na zakup 
tego sprzętu pozyskano z funduszu policyjnego oraz środków 
przekazanych przez samorządy.                                   Tekst; foto: KPPW 100. rocznicę powstania Policji Państwowej

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie 
Lubelskim powstał 30 grudnia 2014 roku jako samorządowy zakład 
budżetowy z siedzibą w budynku janowskiego szpitala przy ulicy Jana 
Zamoyskiego 149. Obecnie, zatrudniamy 16 pracowników obsługi 
oraz 40 pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
w tym 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 19 osób 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy 
niepełnosprawni zatrudnieni są na umowę o pracę w wymiarze 0,55 - 0,8 
etatu. Praca odbywa się w obiektach i pomieszczeniach, 
odpowiadającym przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz zbyt 
wyprodukowanych wyrobów i usług. Działalność Zakładu polega 
na świadczeniu usług gastronomicznych, cateringu, przygotowywaniu 
posiłków na potrzeby klientów instytucjonalnych i indywidualnych 
odbiorców. W 2019 r. wygraliśmy przetarg na kompleksowe świadczenie 
usług żywienia pacjentów szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. 
Codziennie dla pacjentów szpitala przygotowujemy posiłki w ilościach, 
wynikających z liczby hospitalizowanych pacjentów, ok. 200 posiłków 
dziennie) z uwzględnieniem zleconych diet oraz zaleceń dietetycznych 
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Pracownicy PZAZ 
nie tylko przygotowują posiłki, ale również dostarczają je wózkami 
bemarowymi na oddziały szpitalne, odbierają wózki bemarowe 
z oddziałów, myją je, dezynfekują oraz myją i wyparzają naczynia 
stołowe. Dziennie myjemy około tysiąca talerzy. Pracownicy PZAZ 
gotują również obiady dla uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego (około 30 posiłków dziennie) i wychowanków 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” (około 20 obiadów 
dziennie). Dostarczamy również obiady do odbiorców indywidualnych. 
Na terenie zakładu prowadzimy barek, w którym dziennie wydaje się 
ok. 70 posiłków.

Prowadzona przez Zakład działalność wytwórczo-usługowa 
nie jest działalnością gospodarczą. Wprawdzie sprzedajemy towary 
i usługi, jednakże nie czynimy tego w celu osiągnięcia zysku. Dochody 
z działalności gospodarczej oraz zwolnień podatkowych przekazujemy 
w całości na Zakładowy Fundusz Aktywności, z którego finansowane są 

m.in.: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk 
pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych, poprawa warunków pracy, zakup sprzętu 
i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej, dokształcanie, 
przekwalifikowanie i szkolenie, rekreacja i uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, pomoc w zaspokajaniu 
innych potrzeb socjalnych, związanych z rehabilitacją społeczną 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Zakładu jest więc rehabilitacja zawodowa, 
społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W Zakładzie 
prowadzona jest rehabilitacja medyczna, poradnictwo, diagnoza 
i terapia psychologiczna, poradnictwo socjalne, terapia zajęciowa, 
doradztwo zawodowe, itp. Pracownicy PZAZ uczestniczą w różnego 
rodzaju kursach i szkoleniach. Na przełomie 2018 i 2019 r. uczestniczyli 
m.in. w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztatach 
kulinarnych „Nowe trendy w kuchni profesjonalnej”. Brali udział 
w Targach Pracy i Przedsiębiorczości. Do tradycji należy już udział 
pracowników PZAZ w spotkaniach integracyjnych ze środowiskami 
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, zabawie 
andrzejkowej, Światowym Dniu Inwalidy czy współorganizowanym 
przez nas Powiatowym Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dbamy również o rozwój kulturalny naszych pracowników. 
Zaangażowanie i pracowitość przy wykonywaniu obowiązków 
zawodowych zostało wynagrodzone wyjazdem do Warszawy, Lwowa 
i Zakopanego. Tegoroczne wycieczki miały na celu nie tylko 
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu 
społecznym. Były kolejnym sprawdzianem samodzielności 
i odpowiedzialności naszych pracowników oraz odskocznią 
od codziennych problemów. Dały wytchnienie i odpoczynek od pracy, 
a zapobiegając przemęczeniu, posłużyły ochronie zdrowia.

Nasze starania zostały docenione przez Kapitułę 
Konkursu Regionu Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego 
i Świętokrzyskiego, przyznając nam w 2017 r., pierwsze miejsce 
w kategorii „Zatrudnienie chronione” za szczególną wrażliwość 
społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzina życia.                                       Tekst; foto: PZAZ
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Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci, dzięki 
czemu wychowankowie korzystają z codziennych zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Formą wspomagania rozwoju psychofizycznego 
wychowanków, u których nie wykształciła się mowa, są urządzenia 
służące do komunikowania się z otoczeniem, np. tablety z programem 
MÓWik, program Boardmaker, syntezatory mowy.

Ośrodek posiada specjalistyczne, bardzo dobrze wyposażone, 
stale wzbogacane pracownie: Salę Doświadczania Świata, Salę 
Integracji Sensorycznej i terapii widzenia. Wciąż poszerzana jest oferta 
zajęć w placówce. Ośrodek zapewnia możliwość uczestniczenia 
w zajęciach hydroterapii na basenie. Od roku 2015 systematycznie 
prowadzone są zajęcia z rytmiki, a od 2017 r. z dogoterapii. W trosce 
o rozwój duchowy wszyscy mają możliwość udziału w religii.

Wychowankowie na miarę swoich potrzeb i możliwości 
uczestniczą w życiu społecznym. Wychodzą do urzędów, instytucji, 
zakładów pracy, sklepów. Do placówki zapraszani są też ludzie szeroko 
pojętej kultury, sztuki i różnych dziedzin życia. W ramach współpracy 
z rodzicami organizowane są warsztaty i spotkania ze specjalistami 
z różnych dziedzin, a w 2018 r. powołano grupę wsparcia, prowadzoną 
przez doświadczonego psychologa, współpracującego z Ośrodkiem.

Placówka poza swoją statutową działalnością prowadzi 
kampanię informacyjną, dotyczącą różnych form niepełnosprawności. 
Organizuje warsztaty i konkursy dla uczniów szkół powiatu 
janowskiego, dotyczące alternatywnych metod komunikacji i czytania 
uczestniczącego. Przygotowuje obchody Światowego Dnia 
Mózgowego Porażenia Dziecięcego, Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu, Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz Światowego 
Dnia Osób z Zespołem Downa.

Od roku 2016 Ośrodek stał się inicjatorem i głównym 
organizatorem obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem wydarzenia jest integracja 
osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, wychowawców, 
opiekunów ze społecznością lokalną. Pod hasłem 100/100 
niepełnosprawni? NIEPODLEGLI! placówka włączyła się w 2018 r. 
w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy postrzega 
każdego wychowanka jako pełnoprawnego członka naszego 
społeczeństwa. Szanuje jego potrzeby i indywidualne tempo rozwoju. 
Dostrzega jego potencjał, rozwija zdolności i zainteresowania. 
Podmiotowe, indywidualne podejście do każdego wychowanka zyskuje 
uznanie w coraz szerszych kręgach, co przekłada się na zainteresowanie 
placówką poza powiatem janowskim.                        Tekst; foto: ORW

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci 
i młodzieży do udziału w życiu społecznym poprzez rozwijanie 
zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie w miarę możliwości 
niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. 
Placówka zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych oraz zajęciach 
specjalistycznych, takich jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, 
widzenia, integracji sensorycznej, behawioralna i umiejętności 
społecznych. Prowadzi również nauczanie indywidualne 
w domu wychowanków. W Ośrodku funkcjonuje dziewięć grup, 
z których każda prowadzona jest przez nauczyciela-wychowawcę 
ze wsparciem jednego lub dwóch opiekunów. Grupy liczą od 3 do 4 osób 
w zależności od wieku i rodzaju niepełnosprawności. Na początku 
działalności w Ośrodku edukacją objęto 22 wychowanków. Obecnie, 
ich liczba wzrosła do 38. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych 
jes t  dodatkowo 18  dz iec i .  Kadrę  Ośrodka  s tanowią  
oligofrenopedagodzy, psycholog, neurologopeda, surdopedagog, 
tyflopedagog i terapeuci integracji sensorycznej. Placówka 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim 
powołano do życia w 2013 r. Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 
do 25 lat oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością i realizują 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki. Od września 2016 r. prowadzone jest również 
wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia 
niepełnosprawności aż do chwili podjęcia nauki w szkole.

Podczas zajęć w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

Pamiątkowa fotografia na 100-lecie niepodległości Polski
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Rok 2009 to początek inwestycji, które w znacznym stopniu 

usprawniły funkcjonowanie Komendy, jak również poprawiły jej 
wizerunek. Jedną z pierwszych inwestycji był remont ogrodzenia wokół 
budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Termin rozpoczęcia był 
ściśle powiązany z trwającymi pracami remontowymi na ulicy 
Piłsudskiego. Prace zostały zakończone we wrześniu i kosztowały 
30 tys. zł. Kolejną zaplanowaną i zrealizowaną inwestycją w 2009 r. 
było położenie nowej nawierzchni przed bramami wyjazdowymi JRG. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 15 tys. zł.

W 2008 roku Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim 
jako lider konsorcjum czterech komend powiatowych opracowała 
i złożyła wniosek o zakup czterech średnich samochodów gaśniczych. 
Projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego 
na obszarze Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej oraz Roztocza” został 
zakwalifikowany do dofinansowania, a pod koniec roku 2009 
rozpoczęła się jego realizacja. Wartość projektu wyniosła 
3 mln 119 tys. zł (kwota dofinansowania ze środków unijnych - 
2 mln 651 tys. zł). Realizowany projekt był wspólnym 
przedsięwzięciem Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
z Janowa Lubelskiego, Kraśnika, Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego. 
Z ogólnej kwoty projektu, dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie 
Lubelskim przypadła kwota prawie 800 tys. zł, za którą w 2010 roku 
ostał zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 
na podwoziu samochodu MAN.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Komenda Powiatowa 
PSP w Janowie Lubelskim jako lider konsorcjum w 2009 roku 
opracowała i złożyła kolejny projekt pod nazwą „Rozbudowa systemu 
teleinformatycznego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych 
na terenie powiatów janowskiego, kraśnickiego i świdnickiego”. Projekt 
uzyskał dofinansowanie i w 2010 roku został zrealizowany. Wartość 
projektu dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie wyniosła prawie 
467 tys. zł. W ramach zadania, zmodernizowany został system łączności 
pomiędzy powiatowym stanowiskiem kierowania a samochodami 
ratowniczo-gaśniczymi. Każdy samochód został wyposażony 
w najnowszy terminal DTS 3000, wykorzystujący łączność cyfrową. 
W ramach projektu zakupiony został agregat prądotwórczy do zasilania 
awaryjnego budynków komendy o mocy 40 kW.

W 2010 roku Komenda Powiatowa wzbogaciła się o lekki 
samochód kwatermistrzowski do przewozu 9 osób (koszt zakupu - 
117 tys. zł, z czego 49 tys. zł zostało pozyskane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie).

W 2011 roku opracowany został przez Komendę Powiatową 
PSP w Janowie Lubelskim jako lidera konsorcjum czterech komend 

powiatowych kolejny projekt w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
pn. „Ochrona naturalnych ekosystemów południowej części 
Lubelszczyzny”. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał 
dofinansowanie. W 2012 roku projekt został zrealizowany i cztery 
komendy, w tym Komenda Powiatowa w Janowie wzbogaciły się 
o średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 6x6 z funkcją 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Koszt zakupu czterech 
samochodów wyniósł 3 mln 386 tys. zł, z czego 64,22% 

dofinansowała Unia Europejska.
             Kolejną większą inwestycją, zrealizowaną 
w 2015 roku, był zakup lekkiego samochodu 
rozpoznawczego na podwoziu Toyota Hilux. Koszt 
zakupu wyniósł prawie 130 tys. zł, z czego kwotę 
20 tys. sfinansowało janowskie Starostwo, 60 tys. zł 
zostało pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, brakującą kwotę dołożyła Komenda 
Powiatowa z własnegobudżetu.

Rok 2016 był rokiem szczególnym. Komenda Powiatowa 
obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. Z tej okazji społeczeństwo 
ufundowało Komendzie Powiatowej sztandar, który został uroczyście 
przekazany na rynku w Janowie Lubelskim. Było to duże 
przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. W tym też roku w ramach 
środków inwestycyjnych, pozyskanych z WFOŚiGW w Lublinie 
wykonano system fotowoltaiczny o mocy 4,8 kW. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósłprawie 37 tys. zł.

Kolejną inwestycją w ramach środków finansowych, 
pozyskanych z programu modernizacyjnego pn. „Przebudowa 
i rozbudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej” były prace budowlane, 
w ramach których wykonana została rozbudowa sieci instalacji 
kanalizacyjnej, kompleksowo wyremontowano place wokół budynku 
JRG, doprowadzone zostało ogrzewanie do pomieszczeń garażowych 
oraz zmodernizowano i wyremontowano stację paliw. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 300 tys. zł. W ramach zaoszczędzonych środków 
własnych wykonano remont łazienek i zaplecza socjalnego.

Rok 2017 to kolejny rok remontów i modernizacji obiektów 
Komendy Powiatowej. W ramach pozyskanych środków finansowych 
z programu inwestycyjnego wykonana została kompleksowa 
termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 
Całkowity koszt termomodernizacji zamknął się kwotą 168 tys. zł.

W 2017 roku Komenda Powiatowa była współorganizatorem 
oraz gospodarzem międzywojewódzkich ćwiczeń pod kryptonimem 
„Lasy Janowskie 2017”. Przez dwa dni strażacy z 4 województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego 
w liczbie 487 strażaków ćwiczyli na terenie Lasów Janowskich.

W ramach oszczędności środków budżetowych Komenda 
w 2018 i 2019 roku pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na rozbudowę systemu 
fotowoltaicznego. Obecna moc systemu fotowoltaicznego wynosi 
15 kW, co w 75 % zmniejszyło zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż są to tylko najważniejsze 
inwestycje i zadania, realizowane przez Komendę Powiatową PSP 
w Janowie Lubelskim.                                            Tekst; foto: KP PSP

Budynek PSP

Podczas jubileuszowych uroczystości KP PSP Wyposażenie Straży
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Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

10 156 osób, w tym 1 215 dzieci przed 16 r. życia. W okresie tym, 
zostały wydane 642 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
oraz 4 karty dla placówek, zajmujących się transportem dzieci i osób 
niepełnosprawnych. W związku z koniecznością dostosowania 
pomieszczeń PZON do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmianie 
uległa siedziba PZON Janów Lubelski z ulicy Zamoyskiego 77, gdzie 
Zespół znajdował się do roku 2018, na obecną przy ulicy Bohaterów 
Porytowego Wzgórza 29. Od roku 2013 funkcję Przewodniczącego 
PZON pełni Krzysztof Sydor, który zastąpił na tym stanowisku 
TeresęŚwiś - obecnie na emeryturze.                        Tekst; foto: PZON

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Janowie Lubelskim realizuje zadania, określone w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Swym 
zasięgiem działania obejmuje wszystkie gminy powiatu janowskiego. 
Głównym zadaniem zespołu jest  wydawanie orzeczeń:  
o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia; o stopniu 
niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia; o wskazaniach 
do ulg i uprawnień dla osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub 
niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. W ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustalone zostały 
trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

Do zadań Zespołu należy również:
� wydawanie osobom niepełnosprawnym - na podstawie posiadanych 

przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
� realizacja zadań, związanych z wydawaniem kart parkingowych, 

o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i właściwych w tym 
zakresie aktach wykonawczych, dla osób niepełnosprawnych, mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz 
placówek, zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją takich osób,
� udzielanie informacji i poradnictwa, dotyczących uprawnień 

przysługującym osobom niepełnosprawnym.
W ostatnich dziesięciu latach w Powiatowym Zespole 

do spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczonych zostało 

Państwowa Inspekcja Sanitarna
  Państwowa Inspekcja Sanitarna 

jest jednym z najważniejszych 
podmiotów, realizujących politykę 
Państwa  w  zakres ie  zdrowia  
publicznego. Powiatowa Stacja 
S a n i t a r n o - E p i d e m i o l o g i c z n a  
w Janowie Lubelskim jest jednostką 
budżetową, wchodzącą w skład 
administracji rządowej, sprawuje 
pieczę i nadzór sanitarny nad ponad 
t r z e m a  t y s i ą c a m i  o b i e k t ó w,  

podlegających urzędowej kontroli. W skład PSSE wchodzą następujące 
komórki: Oddział Laboratoryjny, Oddział Nadzoru Sanitarnego, Oddział 
Ekonomiczno-Administracyjny. Dyrektorem Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, a zarazem Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym od 2007 roku do przejścia na emeryturę w 2019 roku, był 
Andrzej Kułażyński. Od dnia 25 stycznia 2019 roku Powiatowym 
Inspektorem jest Elżbieta Kurzyna. Obecnie, zatrudnionych jest 
33 pracowników, dla porównania w 2009 roku było 46.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone 
na początku jej istnienia, nie straciły na aktualności, co więcej, pojawiły się 
nowe, wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata, w tym zagrożeń 
bioterroryzmem, promieniowaniem radiacyjnym, hałasem czy nowymi 
substancjami psychoaktywnymi (dopalacze). Państwowa Inspekcja 
Sanitarna to jedna z instytucji, która dba o zdrowie ludzi oraz towarzyszy 
im od dnia narodzin przez całe życie. Wie, jak dotrzeć do obywateli 
z programami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Uczy zdrowych 
nawyków żywieniowych i unikania zagrożeń zdrowotnych. Uczestniczy 
w sytuacjach kryzysowych i przy organizacji każdej imprezy masowej 
w naszym powiecie. Tym, co odróżnia Państwową Inspekcję Sanitarną 
od innych instytucji kontrolnych, jest nacisk na profilaktykę i promocję 
zdrowia. W każdym roku zwiększa się liczba realizowanych programów 
oraz akcji prozdrowotnych, które realizowane są w placówkach 
oświatowych na terenie całego powiatu. Liczba dzieci i młodzieży, 
biorących udział w programach oświatowych wynosi około 4200.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie 
Lubelskim zapewnia ponadto sprawowanie nadzoru nad warunkami: 
higieny środowiska, higieny pracy, higieny wypoczynku i rekreacji, 
zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku i kosmetyków, 
higieniczno-sanitarnymi w placówkach medycznych oraz monitoruje 
i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej działa w Zintegrowanym Systemie Badań 
Laboratoryjnych. Realizuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, które służą 
ochronie zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiska oraz zapobieganiu powstawania chorób 
zakaźnych. Oddział laboratoryjny działa od 2004 r. w Akredytowanym 
przez Polskie Centrum Akredytacji Systemie Zarzadzania Jakością 
badań pod numerem AB 586. Wykonuje badania w zakresie: 
mikrobiologii żywności i wody, fizykochemii wody, diagnostyki 
laboratoryjnej w zakresie schorzeń bakteryjnych. Laboratorium co roku 
sukcesywnie powiększa liczbę akredytowanych badań.

W 2019 roku przypada 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce 
i 65-lecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji, 3 października 
bieżącego roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Janowie Lubelskim odbyła się uroczystość pod patronatem Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Bieleckiego oraz Starosty 
Janowskiego Artura Pizonia. Gościem honorowym był Lubelski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie - Irmina 
Nikiel. Zaproszeni goście mieli okazję poznać ciekawą i interesującą 
historię Inspekcji poprzez zwiedzanie wystawy „Inspekcja sanitarna 
wczoraj i dziś”. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono tablicę, 
upamiętniającą wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
zapisali się na kartach historii Inspekcji Sanitarnej w powiecie 
janowskim, posadzono również symboliczny Jubileuszowy Dąb.

Motywem przewodnim na następne lata jest hasło Głównego 
Inspektora Sanitarnego: „Jesteśmy po to, by dbać i edukować”.

Tekst; foto: PSSE

Siedziba PZON, PCPR i ZDP

Podczas pracy w PSSE

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Panorama Powiatu Janowskiego

 strona 23




