
„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”
Świętując Boże Narodzenie, wyznajemy razem 

z całym Kościołem, że nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży 
współistotny Ojcu, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba 
i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem. Jeśli odrzucilibyśmy narodziny 
Syna Bożego w Betlejem,  pozostaniemy sami  
w zmaterializowanym i nieprzewidywalnym świecie. 
Odbierzemy sobie i innym nadzieję, „nie ma (bowiem) 
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy 
być zbawieni”. Również nadchodzące święta byłyby 
w związku z tym okaleczone i obdarte z tego, co najważniejsze.

Życzę, aby w Waszych domach było inaczej. Życzę, 
abyście przyjęli Dzieciątko Jezus jako Zbawiciela, który jednoczy Niebo z Ziemią, ukazuje 
naszą prawdziwą godność i jest mocą dla tych, którzy w Nim pokładają ufność. Niech 
pomimo istniejących różnic, Boże Narodzenie połączy nas wszystkich w jedną ludzką 
i narodową rodzinę. Rodzinę, troszczącą się szczególnie o prześladowanych, chorych, 
emigrantów, ubogich, samotnych. Rodzinę, w której nikt nie będzie czuł się obcy. 
Powinniśmy jednocześnie pamiętać o tych, którzy przestali chodzić na niedzielną Mszę, 
nie widzą potrzeby lekcji religii w szkole, naśmiewają się z osób wierzących i profanują to, 
co dla nas święte. Módlmy się za nich i bądźmy gwiazdą, która wskaże im drogę do Betlejem.

Życzę Wam najdrożsi Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego  Nowego  Roku.              + Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Sandomierski

Życzenia na Boże Narodzenie 2019
Zdrowych, pogodnych, pełnych pokoju i miłości 

Świąt Bożego Narodzenia, łączących nas pięknem polskiej kolędy 
i radością wspólnego świętowania, niosących radość, ufność 
i otuchę w każdym domu i wszędzie tam, gdzie rzucają nas losy 
ludzkie... Niech narodziny Bożej Dzieciny - w przeddzień 
2020 roku, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Rokiem Świętego Jana Pawła II, „zasłużonego w walce 
o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu”, wzmocnią 
naszegonarodowego ducha...

Niech Nowy Rok będzie lepszy od poprzedniego 
w kwestii życia dnia codziennego, a my - samorządowcy ufamy, 
że równieżbędziemy mieć w tym swój udział.

Z najlepszymi życzeniami świąteczno - noworocznymi 
Mieszkańcom Powiatu Janowskiego - w imieniu radnych 
powiatowych i pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych   życzą

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

Janowski szpital jest pierwszym i - jak do tej pory, jedynym szpitalem w województwie lubelskim, który 
wybudował własną farmę fotowoltaiczną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to „pierwszy prąd” 
w szpitalnych gniazdkach popłynie jeszcze w tym roku. Co prawda, trwają jeszcze prace końcowe, ale 1130 paneli 
fotowoltaicznych, zamontowanych w 6,5 rzędach, robi wrażenie.           WIĘCEJ na str. 2

Niebawem wyprodukują własny prąd... 
Dobiega końca budowa farmy fotowoltaicznej

Dwudziestu pięciu uczniów z powiatu janowskiego otrzymało stypendium w ramach szóstej edycji 
Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich - akty stypendialne wręczał 9 grudnia na uroczystej gali 
w Janowskim Ośrodku Kultury Premier Mateusz Morawiecki.           WIĘCEJ na str. 7

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 
Akty stypendialne wręczał Premier Mateusz Morawiecki

Akt stypendialny od Premiera Morawieckiego odbiera Justyna Rawska (w środku Poseł Jerzy Bielecki)

Farma fotowoltaiczna przy szpitalu powiatowym

Janowska szopka

20 lat Samorządu Powiatowego 
w Janowie Lubelskim

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów, 1 stycznia 1999 roku powstał 
Powiat Janowski  o  powierzchni  875  kilometrów  kwadratowych.    WIĘCEJ na str. 9-18
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Zdrowych, spokojnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

w otoczeniu kochanych i kochających ludzi.
Niech ten czas

będzie czasem „Dobrej Nowiny”,
niech darzy dobrem i pomyślnością

naszą Ojczyznę i każdego z nas.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy
Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP
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Cd. ze str. 1 Renata Ciupak - Dyrektor szpitala nie ukrywa, że farma fotowoltaiczna jest 
przeznaczona tylko i wyłącznie na szpitalne potrzeby, co oznacza, że zielonej energii - póki co, nie 
można sprzedawać. Własne źródło prądu o łącznej mocy 350 kWp zabezpieczy potrzeby szpitala 
na energię w wysokości około 30 procent zapotrzebowania w skali roku, co przełoży się na 
redukcję smogu i kosztów energii. Farma fotowoltaiczna została posadowiona na ogrodzonym, 
okamerowanym (łącznie z monitoringiem pomiaru) przyszpitalnym placu o powierzchni 0,5 
hektara, a nie na dachach szpitalnych budynków. Chodzi o to, by „nie kaleczyć” górnych części 
budynków szpitalnych, które w następnym roku będą kompleksowo modernizowane. 
Poza tym, montaż ogniw fotowoltaicznych przy gruncie jest znacznie tańszy - 
podobnie jest z ich serwisowaniem.

Dodajmy, że budowa farmy fotowoltaicznej, będącej jednym z elementów prawie

Niebawem wyprodukują własny prąd... Dobiega końca budowa farmy fotowoltaicznej

Przetarg na jedno z zadań 13-milionowego projektu rozstrzygnięty. Do 
przetargu na termomodernizację budynków szpitalnych stanęło kilka firm. Najtańsza 
oferta opiewała na kwotę 9 mln zł, najdroższa - na prawie 14,9 mln zł. Ostatecznie, 
inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Flisbud” 
Warszawa, które zaproponowało najniższą cenę. Umowa w tej sprawie została już 
podpisana, natomiast realizacja zadania rozpocznie się w następnym roku.  

Zakres prac jest bardzo szeroki. Termomodernizacji zostaną poddane 
trzy budynki. Pierwszy z nich, tj. budynek główny szpitala stanie się 
proekologicznym obiektem już w następnym roku. Dwa kolejne zmienią swój 
stan w 2021 roku. Chodzi o termomodernizację ciągu przychodni 
specjalistycznych o powierzchni prawie 500 m2 za drogą (ze sklepami i apteką) 
oraz o pawilon z poradniami i „Medycyną Pracy” (od ulicy Zamoyskiego) o 
powierzchni 1300 m2.

W grę wchodzi montaż układu opomiarowania i sterowania instalacji, 
wymiana drzwi i okien, docieplenie ścian, fundamentów i stropodachów z 
wymianą poszycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie 
opaski odwadniającej, tarasów i schodów, wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania (w tym, prawie 570 kaloryferów) i ponad 1200 mb sieci 
ciepłowniczej oraz elewacja w jasnych pastelowych kolorach.

Tekst; foto: Alina Boś

Dziewięć mln zł na termomodernizację szpitala - umowa z wykonawcą podpisana

Nieźle. Janowski szpital na trzyzadaniowy projekt termomodernizacji placówki 
otrzymał... bagatela - ponad 10 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wartość projektu ogółem - przy 2,6-milionowym wkładzie własnym Powiatu 
Janowskiego, oszacowano na 13 mln zł. Dużo. Będzie to - po przebudowie za 15 mln zł 
ośmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Rataj - Zdziłowice w latach 2009-2011, 
najdroższa inwestycja w 20-letniej historii Powiatu Janowskiego. Łatwo nie było, bo o pieniądze z 
Funduszu ubiegają się tysiące instytucji w kraju, ale się udało. I to na tyle, że szpital dostał ponad 10 
mln zł jednorazowego wsparcia, co oznacza, że janowska inwestycja znalazła się w rankingowej 
czołówce szpitalnego dofinansowania. Na pozytywny finał czekano lata całe, a o dofinansowanie 
ubiegali się i upominali radni powiatowi i dyrektorzy szpitala kilku ostatnich kadencji oraz Jerzy 
Bielecki - Poseł na Sejm RP. Pora była najwyższa. Nie bez znaczenia była też presja opinii 
publicznej, tym bardziej, że jakość leczenia i działalność szpitala była i jest w centrum oceny i uwagi 
mieszkańców powiatu janowskiego. Inna sprawa, że obywatele swoją władzę znają i oczekują, by 
pieniądze były wydawane nie na jakieś wydumane projekty, ale na potrzebne i przydatne inwestycje, 
które posłużą ludziom na pokolenia. Pierwszym elementem projektu jest już wybudowana za 1,8 mln 
zł farma fotowoltaiczna, drugim - termomodernizacja budynków szpitalnych, a trzecim - montaż 
instalacji solarnej - około 150 kolektorów słonecznych (przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony 
jeszcze w tym roku). Dwa ostatnie zadania rozpoczną się w następnym roku.

W przyszłym roku, zostanie też wybudowane przyszpitalne lądowisko dla helikopterów. 
Budowa lądowiska, wsparta wkładem własnym Powiatu Janowskiego, pochłonie około miliona zł, z 
czego ponad 800 tys. zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Wydzielony obszar do śmigłowcowych 
startów i lądowań to dla szpitala ostatni dzwonek ze względu na SOR - zgodnie z przepisami, od 2021 
roku Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie mogą funkcjonować bez całodobowego dostępu do 

Trzynaście milionów zł na trzyzadaniowy projekt termomodernizacji szpitala. 
Inwestycja potrwa do 2021 roku

lądowiska. Lądowisko powstaje też ze względu na budowaną Via Carpatię, a więc i ewentualne 
wypadki, do których może dojść na drodze szybkiego ruchu, a wiadomo, że transport pacjenta 
śmigłowcem jest o wiele szybszy niż karetką.

Mówiąc o powyższych inwestycjach, warto wspomnieć o dwóch innych - chodzi o 
wyposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny za 7 mln zł i informatyzację placówki za ponad 3 mln zł. 

Jeszcze 15-20 lat temu, o takich inwestycjach nikomu się nie śniło, a dzisiaj... Dzisiaj, 
końcówka drugiej dekady XXI wieku dla szpitala oznacza nowy etap działalności. Plany 
termomodernizacyjne się wizualizują. Jest farma fotowoltaiczna, niebawem będzie lądowisko, 
solary i odnowione budynki szpitalne, dzięki czemu janowski szpital „oprzyrządowaniem” i 
wyglądem nie będzie odbiegał od innych szpitali w kraju. Swoją cegiełkę w dofinansowaniu 
działalności szpitala mają też radni gminni oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, którzy finansowali i 
finansują powiatowe inwestycje drogowe w proporcjach o 5 procent wyższych od Powiatu 
Janowskiego (z 5-procentowym wskazaniem na cele szpitala). Proekologiczna inwestycja ma 
przynieść szpitalowi oszczędności finansowe, pacjentom - lepsze warunki leczenia a mieszkańcom - 
czystsze powietrze. - Czyste powietrze i ochrona środowiska to priorytety Rządu. Cieszy fakt, że 
placówki proekologiczne powstają również w powiecie janowskim - mam na myśli posesje 
prywatne, szpital powiatowy i parafie w Branwi, Błażku i Batorzu, w których kościoły są 
termomodernizowane z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i solarnych - informuje Bielecki.

Fotowoltaika, solary i termomodernizacja budynków instytucji państwowych, firm i 
domów prywatnych koreluje z rządowym programem „Zielona Polska”, o czym mówi Premier 
Mateusz Morawiecki. „Wdrożymy takie zapisy, żeby nie było betonowych dżungli w większych i 
mniejszych miastach, żeby deweloperzy i włodarze miast musieli w odpowiednich proporcjach dbać 
o drzewa i zieleń, żeby w upalne dni można było się schronić i z niej korzystać”.

Od lewej: Stanisław Flis z ramienia wykonawcy, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Renata Ciupak - Dyrektor 
szpitala, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Dorota Puchala-Gnat - główna księgowa szpitala, Anna Tomaszewska - 
pracownik szpitala, Robert Goluch - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  szpitala  

Modernizacja objęła również wymianę drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji oraz malowanie ścian i sufitów. Wykonawcą zamówienia było 
Konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław 
Małek ze Stalowej Woli jako lider i Firma STALBUD Kazimierz Młynarski, również ze Stalowej 
Woli jako partner. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Michał Satowski. Koszt robót wyniósł 
ponad 2,6 miliona zł.                                                           Aneta Sosnówka; foto: Iwona Kramska

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8047.html

Modernizacja warsztatów szkolnych ZST zakończona
Zakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w 

ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu 
Janowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach projektu w roku 2018 
zmodernizowano budynek dydaktyczny Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego 
oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz pracowni biologii leśnej oraz 
łowiectwa tej szkoły W roku 2019 kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia warsztatów w 
ZST. Wyremontowane zostały m.in. pracownie, korytarze, sale lekcyjne, wiatrołap, sanitariaty, 
pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Zostało wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych. 

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim po modernizacji

13-milionowego projektu, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii w ramach termomodernizacji 
budynków szpitalnych, pochłonie ponad 1,8 mln zł. Około 95 procent kosztów kwalifikowanych 
stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
reszta to wkład własny Powiatu Janowskiego. Inwestycję realizuje „Eko-Solar” Spółka z o.o. 
Wszeradów. Warto dodać, że samorząd powiatowy jest prekursorem działania w zakresie produkcji 
energii słonecznej również w powiecie janowskim (nie mówimy o instalacjach prywatnych na 
domach rodzinnych czy budynkach firm). Szpitalna fotowoltaika to nie jedyny przykład 
proekologicznego działania Powiatu Janowskiego, będącego organem prowadzącym janowskiej 
lecznicy. - W przyszłym roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, w Zespole Szkół „U Witosa” 
rozpocznie się budowa hali sportowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, m.in. instalacji 
fotowoltaicznej - informuje Artur Pizoń - Starosta Janowski. 
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Pełne ręce roboty mieli i mają w tym roku pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 
Janowie Lubelskim. Jeszcze w ubiegłym roku nikt by nie pomyślał, że Rząd przeznaczy prawie 18 
milionów zł z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi powiatowe w powiecie janowskim. Sporo, a 
jeśli do tego dodamy 50-, 60- procentowy wkład własny samorządu powiatowego, który inwestycje 
drogowe realizuje przy wsparciu finansowym gmin, to w grę wchodzą kwoty rzędu 27 mln zł. To 
duże pieniądze, które umożliwią Zarządowi Dróg Powiatowych, pełniącemu z ramienia Powiatu 
Janowskiego funkcję inwestora, realizację inwestycji drogowych... hurtem. Chodzi o przebudowę 
drogi powiatowej w Kiszkach, Andrzejowie i Branwi oraz na trasie Błażek - Batorz, Momoty Górne - 
Momoty Dolne i Chrzanów - Otrocz. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostanie też 
wyremontowany 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Pasiecie w gminie Modliborzyce 
(droga została zniszczona podczas czerwcowej powodzi). Zadanie o wartości prawie 2,7 mln zł 
wykonana Przedsiębiorstwo „Igord” Jerzy Podgórski z Lublina. W ramach zadania, zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia drogowa, chodniki, zatoki autobusowe, pobocza, odwodnienie i 
oznakowanie. Na dzień dzisiejszy, firma odbudowała nasyp nad przepustem pod koroną drogi, dzięki 
czemu został przywrócony ruch obustronny. Zdaniem Witolda Kuźnickiego - Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych, znajdujące się poza poboczem drogowym skarpy stanowią zagrożenie dla 
sąsiednich posesji i dlatego trzeba szukać pieniędzy na ich umocnienie. Ogółem, nowy asfalt pokryje 
ponad 20 km dróg.

Przypomnijmy, że w ostatnich 10 latach (oprócz wyżej wymienionych inwestycji 
drogowych) zmodernizowano prawie 130 km dróg powiatowych, co pokazuje, że stan dróg w 
powiecie janowskim jest coraz lepszy. Potwierdzają to informacje Witolda Kuźnickiego, który na 
sesjach, komisjach i posiedzeniach Zarządu Powiatu raportuje o wykorzystaniu dotacji i funduszy 
unijnych na ten cel. Właściwe wykorzystanie środków publicznych, przeznaczonych na realizowane 
przez Powiat Janowski inwestycje drogowe, poświadczają liczne kontrole, m.in. Najwyższej Izby 
Kontroli, przeprowadzane w Zarządzie Dróg Powiatowych... Kontrole, z których wynika, że środki 
finansowe są mądrze wykorzystywane, wnioski - właściwie przygotowywane, a inwestycje - 
prawidłowo realizowane. Co więcej, kontrole zwracają także uwagę na rzetelne odbiory robót i na 
dochodzenie od wykonawcy kar za zwłokę w usuwaniu wad.

W ostatnich latach, rok w rok na modernizację dróg powiatowych angażowane są miliony 
zł, również ze środków własnych Powiatu Janowskiego i gmin. Powiatowe zadania drogowe są 
realizowane wespół z gminami, co powoduje, że pomnożony w ten sposób wkład własny zwiększa 
wartość wsparcia zewnętrznego (w efekcie, Powiat robi więcej dróg). Taki montaż finansowy 
powoduje, że powiatowa infrastruktura drogowa staje się coraz bardziej spójna, a oddawane 
sukcesywnie odcinki łączą się w dłuższe fragmenty, tworząc ciągi drogowe, istotne z punktu 

Przetargi rozstrzygnięte, wykonawcy wyłonieni, a drogi przebudowywane... hurtem
widzenia powiatowej sieci drogowej.

Wzdłuż dróg powiatowych, w ostatniej dekadzie wykonano około 30 km chodników. W 
owym czasie, przebudowano lub wybudowano mosty na solidnych konstrukcjach w Szewcach, 
Wolicy, Maliniu, Krzemieniu, Batorzu, Kolonii Batorz, Potoczku i Janowie Lubelskim (na ulicy 
Okopowej). W tym okresie, do największych inwestycji należała przebudowa prawie 8-
kilometrowego odcinka drogi powiatowej Rataj - Zdziłowice w latach 2009-2011 oraz przebudowa 
ponad 8,7-kilometrowego odcinka drogi Trzydnik - Potoczek w 2017 roku. Zadania w zakresie 
infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach powiatowych 
ujęte są w Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego.

Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo komunikacyjne leży na sercu radnych 
powiatowych. I dobrze, bo tym sposobem nie ma w powiecie „niechcianych” dróg. Oczywiście, 
największą nagrodą jest zadowolenie kierowców i mieszkańców poszczególnych miejscowości, a 
więc potencjalnych wyborców... A gdyby jeszcze na niektórych odcinkach dróg pojawiły się linie, 
wyznaczające pasy ruchu na jezdni i jej krawędzi, to już wszyscy byliby przeszczęśliwi (brak 
poziomych oznaczeń jest niebezpieczny, szczególnie jesienią i zimą, kiedy jest ciemno i mgliście). Z 
informacji Dyrektora ZDP wynika, że w 2020 roku za kwotę 67 tys. zł zostanie wyremontowana 
zatoka postojowa obok janowskiego cmentarza. Zadanie sfinansuje Powiat Janowski i Gmina Janów 
Lubelski w proporcjach 45-55 procent. W identycznej relacji finansowej, za pół mln zł obydwa 
samorządy sfinansują budowę 400-metrowego chodnika na ul. Bialskiej (od ul. Kilińskiego do ul. 
Ks. Skorupki). W przyszłym roku, zostaną też przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej na trasie 
Kocudza - Władysławów w gminie Dzwola (o łącznej długości 2,7 km). Inwestycja pochłonie prawie 
2,4 mln zł, z czego około 1,2 mln zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę - 543 
tys. zł wyłoży Powiat Janowski i Gmina Dzwola (664 tys. zł).

Obecnie, Zarząd Dróg Powiatowych opracowuje dokumentacje projektowe na 
przebudowę ulicy Stokowej w Janowie oraz na przebudowę drogi powiatowej od Batorza do 
Stawców. Na 2020 rok w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Dzwola - Goraj. Obecnie, ZDP posiada 
dokumentację projektową na przebudowę 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Janowie 
(od ronda do mostu na Obrówce) oraz na modernizację 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 
od Potoczka do Malińca. Jest też opracowana dokumentacja na przebudowę 7-kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej od Majdanu Modliborskiego do Gwizdowa, oraz na przebudowę ponad 
kilometrowego chodnika i utwardzonego pobocza od Kolonii Zamek do Wolicy Pierwszej i 
półkilometrowego chodnika na trasie Stojeszyn Pierwszy - Zarajec. „Na swoją kolej” czeka też droga 
Krzemień Drugi - Flisy.                                 Alina Boś

Dwa odcinki drogi powiatowej na trasie Janów Lubelski - Zdziłowice - Otrocz, 
przebudowane z dofinansowaniem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostały odebrane. Chodzi o ulicę Bialską na długości 
1,2 km (od krzyżówki z drogą krajową do ul. Kamiennej) oraz o ponad 7-kilometrowy fragment 
drogi od Zdziłowic do Otrocza (1,7 km w gminie Godziszów i prawie 5,4 km w gminie Chrzanów). 
Koszt przebudowy 8,3-kilometrowej drogi powiatowej wyniósł ponad 8,1 mln zł. Dla 
samorządowców - przy realizacji inwestycji drogowych, pomoc z zewnątrz jest nie do przecenienia. 
Tak było i w tym przypadku, kiedy to z funduszy unijnych Zarząd Dróg Powiatowych - z ramienia 
Powiatu Janowskiego, pozyskał prawie 3,8 mln zł. Powiat Janowski na realizację zadania 
przeznaczył 1,65 mln zł, Gmina Chrzanów - prawie 1,2 mln zł, Gmina Janów Lubelski - prawie 
950 tys. zł, a Gmina Godziszów - prawie 650 tys. zł. 

Na ulicy Bialskiej, w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogową oraz 
oznakowanie pionowe i poziome, wymieniono krawężniki, wyregulowano studzienki oraz 
przebudowano chodnik od ulicy Stokowej do ulicy Kamiennej. 

Droga na trasie Janów Lubelski - Zdziłowice - Otrocz odebrana
Trochę inaczej wyglądała przebudowa drogi od Zdziłowic do Otrocza, gdzie - oprócz 

nowej nawierzchni drogowej i oznakowania pionowego, przebudowano przepust pod koroną drogi 
w Zdziłowicach. Do tego dochodzą zatoki autobusowe i pobocza z materiału kamiennego.  

Tym sposobem, powstał najdłuższy - prawie 25-kilometrowy, ciąg dobrej drogi 
powiatowej od Janowa do Otrocza w stronę Tokar na granicy z powiatem biłgorajskim. Drugą 
powiatową „arterią” jest 18-kilometrowy ciąg drogowy od Janowa, przez Momoty i Ujście,  do 
Kiszek w stronę Jarocina na granicy z powiatem niżańskim. Trzeci ciąg drogowy dobrej drogi, 
odebrany w ubiegłym roku, biegnie od Potoczka w gminie Potok Wielki do Rzeczycy w gminie 
Trzydnik Duży na granicy z powiatem kraśnickim. W następnym roku, powstaną kolejne, o czym 
będziemy informować.            Foto: Iwona Kramska

Foto-galeria:  http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8057.html

Podczas odbioru drogi w Otroczu (od lewej): Marcin Sulowski - Wójt Chrzanowa, Maria Ciupak - Przewodnicząca Rady Gminy w Godziszowie, Adrian Wilk - kierownik budowy,
Michał Komacki - Wicestarosta, Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału IiN ZDP, Artur Pizoń - Starosta, Marian Grela - radny powiatowy, Władysław Sowa - Przewodniczący Rady Powiatu, 
Józef Zbytniewski - Wójt Godziszowa, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Paweł Golec - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Sirko - inspektor nadzoru, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, 
Zbigniew Pizoń - radny Rady Gminy Chrzanów, Zenon Zyśko - członek Zarządu Powiatu, Grzegorz Kuryło - radny Rady Gminy Chrzanów

Podczas odbioru drogi na ul. Bialskiej (od lewej): Marcin Gondek - majster budowy, Andrzej Czaja - radny Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim,
Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy Janów Lubelski, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Justyna Kuśmierczyk - inspektor ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
Ryszard Sirko - inspektor nadzoru, Michał Komacki - Wicestarosta, Artur Pizoń - Starosta, Adrian Wilk - kierownik budowy, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, Antoni Kulpa - radny powiatowy, 
Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału IiN ZDP, Stanisław Mazur - radny powiatowy, Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu
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Trzecie rondo - po janowskim i potockim, powstanie na drodze powiatowej w Chrzanowie. 
Mowa o przebudowie skrzyżowania z dwiema drogami powiatowymi (w kierunku Chrzanowa i 
Otrocza) i jedną drogą gminną na skrzyżowanie typu rondo. Rondo, które usprawni ruch w tym 
miejscu, będzie oświetlone.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest elementem inwestycji drogowej o wartości prawie 

Chrzanów - Otrocz. Nowa droga z rondem już w następnym roku

Po latach wyczekiwania, dziurawa jak ser szwajcarski droga 
w Branwi w gminie Dzwola jest przebudowywana. Droga od leśnej 
Dąbrowy w stronę kościoła o remont „prosiła się” od lat. Takich 
„dorodnych” dziur i łat próżno dzisiaj szukać na innych drogach 
powiatowych. O należyty stan drogi upominali się kierowcy i 
mieszkańcy, sołtysi i radni. Wreszcie, pojawiło się światełko w tunelu 
w postaci dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Do tego doszły 
środki finansowe z budżetu Powiatu Janowskiego i Gminy Dzwola w 
proporcji 45-55 procent dofinansowania. Inwestycję - z ramienia 
Powiatu Janowskiego, prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. Już teraz 
widać, że przebudowa drogi będzie kompleksowa - w pakiecie z 
chodnikiem i przepustami pod zjazdami. Na dzień dzisiejszy została 
wykonana warstwa pierwsza nawierzchni, zwana wyrównawczą, na 
którą zostanie położona warstwa wiążąca (wzmacniająca) i ścieralna. 
Po prawej stronie drogi - od skrzyżowania do ostatniej posesji, pojawi 
się chodnik z kostki brukowej, a po lewej - kamienne pobocze o 
metrowej szerokości. Oczywiście, przydrożne rowy będą pogłębione, 
a pod nowe zjazdy do posesji zostaną położone duże betonowe 
przepusty. Równolegle do prac na odcinku od kościoła do Dąbrowy, 
trwają roboty budowlane na drugiej odnodze drogi powiatowej od 
kościoła w stronę Chrzanowa. Chrzanowska część obejmuje te same 
elementy, co droga w stronę Dąbrowy (oprócz chodnika). Prace 
postępują i potrwają dopóty, dopóki pogoda nań pozwoli. Reszta, 
zostanie wykonana w 2020 roku. 

Obie inwestycje zrealizuje do końca lipca przyszłego roku 
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A. i 
Partner Konsorcjum - PBI WMP Sp. z o.o. z Sandomierza. Ten sam 
wykonawca przebuduje drogę powiatową w Andrzejowie na długości 
prawie 2 km. Ogółem, przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej 
o łącznej długości 5,5 km pochłonie prawie 5 mln zł. 

Przypomnijmy, że z dofinansowaniem Funduszu Dróg 
Samorządowych - przy wsparciu finansowym Powiatu Janowskiego i 
Gminy Modliborzyce w relacji 45-55 procent, w połowie września 
oddano do użytku drogę w Modliborzycach (od krajówki, obok 
Gminnego Ośrodka Kultury, w stronę Kolonii Zamek).  

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie drogi zyskują nową 
jakość. I choć niektórzy nadal się zastanawiają, dlaczego drogi, 
robione „za Niemca”, służą do dziś, a nasze rozsypują się po kilku 
latach, to miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej.
Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7980.html

Fatalna droga w Branwi doczekała się remontu

Prawie 315 tys. zł kosztował 700-metrowy chodnik w 
Zdziłowicach w gminie Godziszów. O chodnik mieszkańcy wsi 
upominali się od lat, podobnie jak i Zenon Zyśko - radny powiatowy ze 
Zdziłowic, będący członkiem Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim. 
Chodnik wybudowano ze środków własnych Powiatu Janowskiego i 
Gminy Godziszów w proporcji 45-55 procent. Co prawda, nie 
ubiegano się o dofinansowanie zadania z zewnątrz, ale gdy dochodzi 
do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, to trudno 
zwlekać, tym bardziej, że ruchliwa droga bez chodnika jest mocno 
niebezpieczna (piesi idą poboczem, nieraz prawą nieraz lewą stroną 
drogi, obok pędzących samochodów, często ciężarowych). Inwestycję 
zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„Błamex” Izabela Smyl z Błażka. Oczywiście, do chodnika 
„podpięte” są zjazdy z kostki brukowej. Dodajmy, że w ciągu ostatnich 
10 lat, w powiecie janowskim wykonano około 30 km chodników.
Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8058.html

Poprawi się bezpieczeństwo 
pieszych w Zdziłowicach

5 mln zł. W ramach zadania, powstanie prawie 5 km nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Do 
tego dochodzi przebudowa przepustów pod koroną drogi i zjazdami, oznakowanie pionowe i 
poziome oraz pobocza ziemne, utwardzone kruszywem. 

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo „Igord” z Lublina - umowę w tej sprawie 
podpisano 18 listopada. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych 
przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych. Wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło 
Przedsiębiorstwo „Igord” z Lublina (najdroższą ofertę złożył Strabag - ponad 6,2 mln zł).

Termin wykonania strony określiły na koniec sierpnia 2020 roku. Jeszcze w tym roku, jeśli 
pogoda pozwalała, wycinano stare drzewa i wykonywano prace rozbiórkowe. 

Inwestycja zostanie sfinansowana w 60 procentach ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pozostałą kwotę, tzw. „wkład własny” w relacji 45-55 procent zabezpieczy Powiat 
Janowski i Gmina Chrzanów.

  N a j d ł u ż s z y  o d c i n e k  d r o g i
 powiatowej w jednym ciągu (prawie 4,5 km) 
z dofinansowaniem Funduszu Dróg 
Samorządowych zostanie zmodernizowany na 
trasie Błażek - Batorz. Zadanie wykona 
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - PBI 
Infrastruktura S.A. i Partner Konsorcjum - PBI 
WMP Sp. z o.o. z Sandomierza. Termin 
wykonania zadania strony określiły na 
koniec lipca 2021 roku. Wartość zadania - 
ponad4,1 mln zł.
                Jest to jedyna inwestycja w powiecie 
janowskim, realizowana z dofinansowaniem 

Funduszu Dróg Samorządowych w cyklu 3-letnim. W tym roku, wykonawca zadbał o rowy i 
wykarczował pobocza. Pełną parą inwestycja ruszy wiosną przyszłego roku. Pojawi się nowa 
nawierzchnia drogowa, zjazdy do posesji, rowy odwodnieniowe, oznakowanie pionowe i poziome, 
bariery ochronne oraz chodnik i utwardzone pobocze w Błażku. Oczywiście, w kosztach inwestycji 
partycypuje Powiat Janowski i Gmina Batorz w proporcji 45-55 procent. Inwestycję z ramienia 
Powiatu Janowskiego prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. 

W 2021 r. pojedziemy nową drogą 
na trasie Błażek - Batorz

Umowę podpisują (od lewej): Jan Deryło - kierownik robót, Jerzy Podgórski - Prezes „Igord”, 
Artur Pizoń - Starosta, Michał Komacki - Wicestarosta, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, 
Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału IiN ZDP 

Od lewej: Michał Komacki - Wicestarosta, Józef Zbytniewski - Wójt Godziszowa, Jan Świderski - kierownik budowy, Paweł Golec - 
Wiceprzew. Rady Powiatu, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, Zenon Zyśko - członek Zarządu Powiatu, Artur Pizoń - Starosta, 
Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału IiN ZDP, Stanisław Schodziński - inspektor nadzoru, Jerzy Smyl - przedstawiciel wykonawcy

Od lewej: Artur Pizoń - Starosta Janowski, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Daniel Rawski - radny Rady Powiatu,
Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Władysław Sowa - członek Zarządu Powiatu

Od lewej: Andrzej Bielak - radny Rady Powiatu, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Wiesław Dyjach - Wójt Gminy Dzwola,
Krzysztof Wojciechowski - sołtys Branwi, Marcin Gondek - majster budowy, Józef Rycerz - radny Gminy Dzwola

Wykarczowane pobocza przy drodze powiatowej

Tekst; foto: Alina Boś
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wykorzystaniem 10 pracowników, zatrudnianych w ramach robót 
publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Do dyspozycji mamy piły 
motorowe, kosiarkę bijakową, rębak, ciągnik i samochody. W planach mamy 
zakup kosiarki z wysięgnikiem do koszenia traw i chaszczów - mówi 
Kuźnicki, który niebawem będzie raportował o zimowym utrzymaniu dróg, na 
które zabezpieczono prawie pół miliona zł. Sporo, ale Dyrektor liczy na 

W jednym roku kilometr, w 
drugim - dwa, trzy lub cztery... I tak - 
rok po roku, aż powstał 18-kilometrowy 
ciąg dobrej drogi od mostu na rzece 
Trzebensz poprzez Szklarnię, Momoty 
Dolne i Górne, Kiszki, Ujście aż do 
Szewców (ostatnie dwa odcinki drogi o 
długości 3 km za 2,5 mln zł w Kiszkach 
oraz Momotach Górnych i Dolnych 
odebrano 27 listopada br.).

Inwestycja w 60 procentach 
została sfinansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych, pozostałe 40 procent 
dołożyła Generalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych. Taki rodzaj wsparcia 

najbardziej cieszy samorządowców, którzy na zadanie nie wydali nawet złotówki, nie licząc kosztów 
dokumentacji, nadzoru i promocji w wysokości 25 tys. zł (45 procent - Powiat Janowski, 55 procent - 
Gmina Janów Lubelski). Inwestycję - z ramienia Powiatu Janowskiego, „od a do zet” prowadził 
Zarząd Dróg Powiatowych, który z Funduszu Leśnego otrzymał na tzw. „wkład własny” milion zł. 
Pozostałą kwotę rzędu 1,5 mln zł zabezpieczył budżet państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Taki montaż finansowy dla obu samorządów jest bardzo korzystny, ponieważ 
przyoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przeznaczyć na inne cele.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze procedury przetargowej spośród 6 oferentów, 
jest „Wod-Bud” Sp. z o.o. z Kraśnika. W ramach zadania, w Kiszkach - oprócz nowej nawierzchni 
asfaltowej, zadbano o rowy odwodnieniowe, znaki drogowe i pobocza, utwardzone kruszywem. Z 
nowej, asfaltowej i - tym razem, poszerzonej jezdni skorzystamy też w Momotach Dolnych i 
Górnych. Do tego dochodzą rowy odwodnieniowe z przepustami, pobocza (utwardzone kruszywem 
- po prawej stronie, asfaltowe - po lewej), zjazdy z przepustami na posesje, znaki drogowe, przejście 
dla pieszych oraz barierki na moście.

Nowa nawierzchnia drogowa była długo wyczekiwana przez mieszkańców sąsiadujących 
ze sobą miejscowości. O przebudowę drogi na sesjach i różnego rodzaju spotkaniach wielokrotnie 
apelował Jerzy Małek - sołtys Momot, mówiąc, że droga jest stara - wybudowana czynem 
społecznym w 1974 roku, i kiepska. - Warunki jazdy są fatalne, z roku na rok coraz gorsze - 
informował Zenon Bielak - radny miejski. Wreszcie, udało się. Mieszkańcy i kierowcy zadowoleni, 
podobnie jak sołtys, radny i ksiądz proboszcz Kazimierz Sagan, który nie szczędził wody, święcąc 
drogę i w jedną i w drugą stronę.

Kontenci są też samorządowcy. - Jest to pierwsza inwestycja, zrealizowana od początku do 
końca przez obecny Zarząd Powiatu we współpracy z gminą janowską. Myślę, że do końca 2022 

Sypnęło dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. W Momotach nowa droga już gotowa

Drogi powiatowe - ich stan i 
utrzymanie, były i są tematem numer 
jeden prawie każdej sesji. Radni 
powiatowi częściej niż o planowane czy 
prowadzone inwestycje drogowe, pytają 
o stan i utrzymanie dróg. Odpowiedzi 
zazwyczaj udziela Witold Kuźnicki - 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 
Sesje jak sesje..., bywają spokojne lub 
bardziej gorące, podobnie jak lico 
dyrektora - blade, bledsze lub całkiem 
cze rwone .  Wniosk i ,  p rośby  i  
zastrzeżenia są różne, a że dróg 
powiatowych jest 325 kilometrów, to i 
uwag, z którymi mierzy się Kuźnicki, 
jest sporo.

Poruszane kwestie dotyczą 
utrzymania rowów - pogłębiania, 
odmulania, koszenia i oczyszczania z 
chwastów i zakrzaczeń. Drogowcy 
dbają też o pobocza, znaki drogowe, 
malowanie pasów na drodze, chodniki 
i skarpy.

- Prace wykonywane są 
s y s t e m e m  g o s p o d a r c z y m  z  

Dróg powiatowych jest 325 km; do tego dochodzą 
skarpy, pobocza, rowy i chodniki, o które dba Zarząd Dróg Powiatowych

oszczędności. - Dzisiejsze zimy mają lżejszy przebieg, dlatego liczę na 
„zaskórniaki”, a jak zima będzie łagodniejsza, to i pozimowych ubytków na 
drogach też będzie niewiele... Oby do wiosny! - konkluduje ze śmiechem. 

Warto dodać, że w udrażnianiu przepustów pod drogą w 
Zdziłowicach pomagają strażacy z miejscowej jednostki OSP.

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7981.html

roku uda nam się - wspólnie z gminą, dopełnić ten kilkunastokilometrowy ciąg dobrej drogi o ulicę 
Bohaterów Porytowego Wzgórza - zapowiedział Artur Pizoń - Starosta Janowski.

- Jeszcze pięć, sześć lat temu nie bardzo wierzyliśmy, że uda nam się te 18 kilometrów drogi 
powiatowej przebudować, a jednak - udało się... Kawałek po kawałku i mamy dobrą drogę, która 
posłuży kolejne lata - mówił Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, zwracając uwagę na dobrą współpracę 
przy realizacji inwestycji drogowych samorządu powiatowego z samorządami gminnymi.

- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zawsze podkreśla, że praca zespołowa 
przynosi bardzo dobre rezultaty, jak chociażby ta tutaj droga. Mam nadzieję, że współpraca leśno-
samorządowa będzie kontynuowana i że będą pieniądze i kolejne odbiory kolejnych inwestycji 
drogowych - zaznaczył Nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk, apelując, by nie postrzegać Lasów 
Państwowych, wywożących drzewo, jako instytucji, niszczej drogi.

Oczywiście, nie obyło się bez podziękowań, które popłynęły w stronę Posła Bieleckiego, 
Nadleśniczego Kuśmierczyka, Starosty Pizonia i innych przedstawicieli samorządu powiatowego i 
gminnego, pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, nadzoru i wykonawcy - „Wod-Bud”-u Sp. 
z o.o. z Kraśnika. Warto zauważyć, że leśno-samorządowa współpraca - w przypadku momockich 
inwestycji drogowych, pilotowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - nie jest ani pierwsza ani 
jednorazowa. Zaczęło się w 2016 roku, kiedy to przy współfinansowaniu Lasów Państwowych, 
zmodernizowano ponad 3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej od Szklarni w stronę Momot 
Górnych. Rok później, przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości 3 km na 
trasie Momoty Górne - Władysławów - inwestycja w całości została sfinansowana ze środków 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W roku 2018 wyremontowano 1,5-kilometrowy odcinek 
drogi powiatowej w Momotach Górnych (od szkoły w stronę skrzyżowania). Zadanie w 60 
procentach sfinansowały Lasy Państwowe, resztę - w proporcji 45-55 procent dołożył Powiat 
Janowski i Gmina Janów Lubelski.

Przypomnijmy, że w 2016 roku - z dofinansowaniem Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, wyremontowano 4,5-kilometrowy odcinek drogi od rzeki Trzebensz do Szklarni. W 
2015 roku, o „nowy” kilometr drogi na odcinku Momoty Górne - Jarocin zadbał Powiat Janowski i 
Gmina Janów Lubelski. W 2014 roku - z budżetu Powiatu i Gminy, wyremontowano kolejny kilometr 
drogi Momoty Górne - Władysławów oraz most w Szewcach wraz z półkilometrowym dojazdem.

I tym oto sposobem, istotny - z punktu widzenia lokalnej sieci komunikacyjnej, odcinek 
drogi powiatowej został oficjalnie przekazany do eksploatacji, tworząc 18-kilometrrowy ciąg dobrej 
drogi (od mostu na rzece Trzebensz aż do Szewców). Teraz tylko pozostaje mieć nadzieję, że 
kierowcy zachowają rozsądek, bo prawda jest taka, że kiedy drogi są kiepskie - jeździmy wolniej, a 
kiedy dobre - szybkość wzrasta, a wraz z nią... ilość wypadków (według danych statystycznych, 
najwięcej tragicznych zdarzeń ma miejsce na drogach powiatowych i to mimo tego, że stanowią one 
niecałe 30 procent długości wszystkich dróg w Polsce).

Foto-galerie: 
 
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7988.html
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7995.html

Podczas odbioru drogi (od lewej): Krzysztof  Kołtyś i Czesław Krzysztoń - Burmistrz i Wiceburmistrz Janowa, Witold Kuźnicki - Dyrektor ZDP, Waldemar Kuśmierczyk - Nadleśniczy,
Michał Komacki - Wicestarosta, Artur Pizoń - Starosta, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Zenon Bielak - radny miejski, ks. proboszcz Kazimierz Sagan, Grzegorz Rachwał - Kierownik Wydziału 
Inwestycji i Nadzoru ZDP, Jerzy Małek - sołtys Momot Górnych, Krystyna Ciupak - sołtys Momot Dolnych, Stanisław Schodziński - inspektor nadzoru, Krzysztof Brewczak - kierownik robót

Podczas przebudowy drogi

Podczas odmulania przepustów przez strażaków OSP ZdziłowicePodczas oczyszczania poboczy przez pracowników ZDP

Tekst; foto: Alina Boś
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To było do przewidzenia. Rekordowe poparcie dla Prawa i 
Sprawiedliwości w godziszowskiej gminie w ostatnich wyborach 
parlamentarnych przyniosło efekty. Godziszów odwiedził Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki. Dziewiątego grudnia, sala weselna remizy 
strażackiej pękała w szwach. Byli politycy „z górnej półki”, samorządowcy i 
mieszkańcy Godziszowa, dla których „poszanowanie Ojczyzny i kościoła jest 
bardzo ważne”, a takie wartości - ich zdaniem „gwarantuje PiS”. - Teraz mówi 
się, że w Polsce są dwa rekordy wysokości - wysokość najwyższego szczytu w 
Tatrach (Rysy) i wysokość głosów, oddana na Prawo i Sprawiedliwość w 
Godziszowie (prawie 90 procent) - żartował Premier, dziękując i zapewniając, 
że społeczny mandat zaufania stanowi dla Rządu zobowiązanie, by program, z 
którym szli do wyborów, dalej realizować.

Za przykład skutecznego działania Rządu podał uszczelnienie 
systemu podatkowego. - U schyłku 2019 roku mamy zupełnie inną Polskę niż 
4-5 lat temu. Sprawność Krajowej Administracji Sądowej doprowadziła do 
tego, że odzyskaliśmy z rąk mafii VAT-owskiej kilkadziesiąt miliardów 
złotych, co przyznaje Komisja Europejska i Bank Światowy. Te pieniądze 
służą dzisiaj społeczeństwu i polskiej gospodarce (500+, 300+, Fundusz 
Dróg Samorządowych). To jest wielka zmiana, którą będziemy
kontynuować - zapowiadał.

W uszczelnieniu systemu podatkowego i ograniczeniu skali VAT-
owskich oszustw ma pomóc mechanizm podzielonej płatności, tzw. „split 
payment”. Ministerialna regulacja polega na tym, że nabywcy dzielą płatność 
za towary lub usługi na kwotę netto, wpływającą na konto dostawcy, oraz 
kwotę podatku VAT, która trafia na specjalny rachunek, automatycznie 
dołączony przez bank do rachunków rozliczeniowych wszystkich 
przedsiębiorców, będących podatnikami VAT.

Mateusz Morawiecki sporo uwagi poświecił też reformie wymiaru 
sprawiedliwości, przy której Rząd „napotkał ogromny opór środowisk III 
Rzeczypospolitej i tych, którzy bronią swoich przyczółków”. - Z całą 
pewnością będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości i nie 
dopuścimy do żadnego chaosu prawnego, anarchii prawnej. Będziemy dbali o 
to, żeby był porządek prawny i coraz bardziej niezawisły i efektywny system 
sędziowski, system wymiaru sprawiedliwości - informował.  

Premier mówił także o prawdzie historycznej, miejscach pracy i 
zrównoważonym rozwoju. Ludzie słuchali, co i rusz bili brawo, robili zdjęcia, 
śpiewali hymn narodowy, później sto lat. Kobiety w strojach ludowych z Kół 
Gospodyń Wiejskich częstowały słodkościami i pierogami, a przepiękne stoły, 
nakryte świątecznymi serwetami i obrusami, uginały się pod ciężarem ciast, 
gwiazd betlejemskich, bombek i choinek, ciesząc oko i podniebienie. Uwagę 
Premiera Morawieckiego zwróciły też obrazy świętych na ścianie, pierogi 
gryczane i szydełkiem robione ozdoby choinkowe. Chlebem i solą witały 
Szefa Rządu władze gminy Godziszów (Wójt Józef Zbytniewski, Sekretarz 
Marzena Ligaj i Przewodnicząca Rady Maria Magdalena Ciupak), a statuetkę 
„Przyjaciela Powiatu Janowskiego” wręczył Premierowi Artur Pizoń - Starosta 
Janowski. Było głośno, ciasno i wesoło. Przygrywała Olek Orkiestra, a za 
Premierem podążał wianuszek osób, chcących sobie zrobić pamiątkową 
fotografię. Wszystko rejestrowały media krajowe, lokalne i regionalne.

Dodajmy, że wizyta Premiera Morawieckiego to nie jedyna wizyta 
polityka Prawa i Sprawiedliwości w powiecie janowskim. W 2015 roku, przed 
wyborami i zaraz po wyborach Ziemię Janowską odwiedził Prezydent Andrzej 
Duda. W tym też roku, w Janowie na Gali Stypendialnej gościła Marta 
Kaczyńska. Powiat Janowski trzykrotnie odwiedził też Prezes PiS Jarosław 
Kaczyński (w 2007-, 2011- i 2013 roku).                        Tekst; foto: Alina Boś

Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8052.html

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami gminy Godziszów

Od lewej: Józef Zbytniewski - Wójt Godziszowa, Ryszard Majkowski - Radny Woj. Lub., Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz Janowa, Poseł Jerzy Bielecki, ks. Józef Krawczyk, Lech Sprawka - 
Wojewoda Lubelski, Jan Frania - Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Premier Mateusz Morawiecki, Starosta Artur Pizoń, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa

Od lewej: Krzysztof Sobótka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Godziszowie,
Grzegorz Zyśko, Zenon Zyśko - członek Zarządu Powiatu, Premier Mateusz Morawiecki

Podczas wizyty Premiera Morawieckiego w Godziszowie

Podczas wizyty Premiera Morawieckiego w Godziszowie

Podczas wizyty Premiera Morawieckiego w Godziszowie

Premiera witają (od lewej): Przewodnicząca Rady Maria Ciupak, Sekretarz Marzena Ligaj, 
Wójt Józef Zbytniewski; w tle - Poseł Jerzy Bielecki i Starosta Artur Pizoń
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Cd. ze str. 1 - Polska stoi przed ogromną szansą, bo ma wspaniałą młodzież, której chce się 
chcieć, której chce się uczyć, a wykształcenie to nasz skarb narodowy. Lech Kaczyński mówił, że 
musimy dbać o to, by było jak najwięcej jak najlepiej wykształconej młodzieży, a dzisiejsze 
stypendia są taką cegiełką, która się do tego przyczynia - mówił Premier, dziękując inicjatorom akcji. 

Szef Rządu - poruszając temat wykształcenia, będącego „największym skarbem XXI 
wieku, w którym docenia się talenty i pracowitość młodzieży”, odniósł się również do stypendystów. 
- Jestem przekonany, że te kompetencje, które zdobywacie, i wasze wykształcenie będą siłą 
Rzeczypospolitej w przyszłości, że na tej sali widzimy przyszłych inżynierów, nauczycieli, 
wynalazców, działaczy gospodarczych, a może polityków. Jestem przekonany, że będziemy mieć z 
was ogromny pożytek, że będą mieć z was pożytek wasi rodzice, że swoimi talentami będziecie 
torowali drogę do lepszej Rzeczypospolitej - tego życzę wam, waszym rodzicom, nauczycielom i 
naszej kochanej ojczyźnie.

Podczas spotkania, Mateusz Morawiecki podkreślił, że z polskich wsi i miasteczek 
wywodzi się wielu znanych Polaków, m.in. Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin, Ignacy 
Paderewski, a z dzisiejszego świata sportu - Jakub Błaszczykowski, Adam Małysz, Łukasz Piszczek. 
- ...A więc Janów Lubelski, Godziszów i inne małe miejscowości przepięknego województwa 
lubelskiego to także miejsca, gdzie trzeba szlifować nasze diamenty, czyli wasze talenty.

O „materializujących się za rządów Premiera Morawieckiego założeniach polityki 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” informował Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP. - Lech Kaczyński 
mówił o Trójmorzu i międzynarodowej trasie Via Carpatii - dzisiaj staje się to faktem..., mówił o 
centralnym porcie komunikacyjnym, integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy - dzisiaj 
staje się to faktem..., o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a więc połączeniu 
drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską - to też staje się faktem. Cieszymy się, że Polska 
zaczyna być taka, jaką ją widział Lech Kaczyński - solidarna, sprawiedliwa, nowoczesna (w aspekcie 
polityki wewnętrznej) i bezpieczna i suwerenna energetycznie (w aspekcie polityki zagranicznej).

Warto przypomnieć, że Fundusz Stypendialny im. Marii i Lecha Kaczyńskich został 
utworzony w 2014 roku. W owym czasie, była to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, o czym mówił 
Artur Pizoń - Starosta Janowski, który za organizację przedsięwzięcia podziękował członkom 
Komitetu Organizacyjnego, radnym powiatowym i gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom, 
kapłanom, ministrantom oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom. 

O działaniach janowskiego PiS-u od samego początku wiedziała Marta Kaczyńska - córka 
Pary Prezydenckiej, która w 2015 roku wręczyła akty stypendialne kolejnym 25 stypendystom. Od 
tamtej pory, czyli od 2014 roku do 2019 roku, jednorazowe stypendium w wysokości tysiąca zł 
otrzymało 150 uczniów, co oznacza, że na ten cel zebrano 150 tys. zł. Pieniądze są pozyskiwane w 
ramach zbiórki publicznej. Kandydatów do stypendium typują dyrektorzy szkół w porozumieniu z 
proboszczami parafii. O przyznaniu stypendium decyduje komisja stypendialna.     

Oczywiście, części oficjalnej towarzyszyła część artystyczna. Scenę niepodzielnie 
opanowały dzieci - młodsze i starsze, a wszystkie z janowskiej szkoły podstawowej. Ambitny 
repertuar raz był zabawny, a raz poważny. Były tańce, śpiewy i widowisko teatralne, połączone ze 
sztuką baletową. Było barwnie i radośnie, z przytupem, fantazją i polotem. Uczniowie dobrze się 
bawili, podobnie jak dorośli, którzy śmiechem i brawami nagradzali występujących. Dzieciaki też 
doskonale wiedziały, przed kim występują. Co i rusz zerkały na Premiera, który z uwagą śledził ich 
poczynania na scenie, uśmiechał się, bił brawo... I ani razu - w przeciwieństwie do niektórych 
samorządowców i parlamentarzystów, nie skorzystał z telefonu, doceniając w ten sposób wysiłek 
dzieci i trud nauczycieli. Dzieciaki były przeszczęśliwe, a najmłodsze w szczególności, bo przybijał 
z nimi „piątki”, bo wykazał zainteresowanie, bo docenił ich starania i publicznie podziękował i 
pochwalił. Dumni ze swoich uczniów mogą być też nauczyciele, pod których okiem dziatwa szkolna 
pracowała (Anna Kwiecień, Wioletta Sołtys, Marzena Sadecka i Iwona Krzos), jak również dyrekcja 
szkoły (Agnieszka Trytek i Andrzej Tomczyk).

Galę prowadziła Magdalena Kamińska i Robert Kamiński, a za przyznane stypendia w 
imieniu stypendystów podziękowała Małgorzata Małek - uczennica Zespołu Szkół „U Witosa". 
Oprócz aktów stypendialnych, stypendyści otrzymali okolicznościowe upominki, które wręczał 
Poseł Bielecki i ks. kan. Jacek Staszak. O życiu i pracy Marii i Lecha Kaczyńskich mówiła Krystyna 
Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Po wizycie w Janowie, Premier udał się na spotkanie z mieszkańcami Godziszowa. 
Wcześniej, złożył kwiaty przed Kamieniem Pamięci, upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem, oraz przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Zwiedził też 
Janowską Kolegiatę. W drodze powrotnej, zatrzymał się w Modliborzycach, by złożyć kwiaty przed 
pomnikiem Józefa Piłsudskiego i oddać hołd pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej 
mieszkańcom Modliborzyc.

Poniżej, wykaz stypendystów (w nawiasie podano informację, w której szkole się uczą lub 
uczyli): Karolina Breś (Godziszów Drugi), Patryk Marzęda (Potok Wielki), Dominika Flis (Biała 
Druga), Klaudia Dobrzyńska (Piłatka), Mikołaj Torba (Łążek Ordynacki), Marek Grykałowski 
(Janów Lubelski), Angelika Małyszek (Wierzchowiska), Sylwia Ślusarz (Potok Stany), Aleksandra 
Beksiak (Wólka Ratajska), Wiktoria Stanicka (Chrzanów), Klaudia Siennicka (Batorz), Izabela 
Krajewska (Błażek), Izabela Wojciechowska (Branew), Adam Kotrybała (Andrzejów), Kamila 
Szewc (Momoty Górne), Aleksandra Chlebuś (Otrocz), Julia Jaworska (Zdziłowice), Łucja Jargiło 
(Dzwola), Bartłomiej Breś (Modliborzyce), Kacper Kaproń (Stojeszyn Pierwszy), Justyna Rawska 
(Kocudza), Bartłomiej Góra (Krzemień), Jagoda Widz (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza), Małgorzata Małek (Zespół Szkół „U Witosa), Michał Komsa (Zespół 
SzkółTechnicznych).              Tekst; foto: Alina Boś

Foto-galerie: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8042.html
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_8043.html

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 
Akty stypendialne wręczał Premier Mateusz Morawiecki

Na scenie stypendyści VI edycji Funduszu Stypendialnego

Na scenie stypendyści Funduszu Stypendialnego z Premierem Morawieckim i Posłem Bieleckim

Na scenie stypendyści Funduszu Stypendialnego z Premierem Morawieckim i ks. J. Staszakiem

Na scenie stypendyści Funduszu Stypendialnego

Na scenie prezentują się najmłodsiPodczas VI edycji Funduszu Stypendialnego
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Niech magia świąt przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila
Bożego Narodzenia
napełnia wszystkie serca
miłością i życzliwością,
a Nowy Rok
niech przyniesie
nowe plany i marzenia.

Kierownictwo
NZOZ „Zdrowie” s.c.
w Janowie Lubelskim wraz z pracownikami

Życzenia dla Czytelników
Ciepłych, radosnych

i pachnących choinką
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus

na każdy dzień
Nowego Roku

Mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy

Grzegorz Czelej
Senator RP

„Podnieś rękę,
Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”

Najlepsze życzenia
z okazji

Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa

przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski

Niech ten czas Bożego Narodzenia
stanie się czasem refleksji
i wewnętrznej przemiany.

Niech te Święta
będą dla Państwa niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a Nowy Rok niech przyniesie

pomyślność i Błogosławieństwo Boże.

Stowarzyszenie
Porozumienie Inicjatyw Samorządowych

Na zbliżające się Święta najlepsze życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej,
rodzinnej atmosferze.
Kolejny Nowy Rok
niech będzie 
czasem pokoju
oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Bogdan Pituch - Członek Prezydium
NSZZ ,,Solidarność” Region Ziemia Sandomierska

Niech radość Bożego Narodzenia
będzie w naszych sercach,

domach i rodzinach,
wypełniając je spokojem i miłością.
Wszelkiego dobra w Nowym Roku,

optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia

życzy
Zarząd Powiatowy

Prawa i Sprawiedliwości
w Janowie Lubelskim

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
niech Dziecię Jezus

umacnia w sercu miłość i krzepi nadzieją.
A czuwająca przy żłobku Maryja

uprasza potrzebne łaski
na każdy dzień 2020 roku.

Prof. Mirosław Piotrowski
Prezes Ruchu

Prawdziwa Europa - Europa Christi

Na szczeście, na zdrowie ze świetum Wilijum,
łod Wiliji do Bożygo Narodzenio,
łod Bożygo Narodzenio do Szczepena,
łod Szczepena do Jena,
łod Jena do Nowygo Roku,
łod Nowygo Roku
do Trzech Króli,
niech Dziecie błogosławi.
Z najlepszemi życeniemi
dlo Cytelników
Panoremy Powiatu Jenowskigo
„Jarzębina” - zespół śpiewaczy z Kocudzy

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
żegnamy minione miesiące

i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Niech świąteczny czas upłynie nam wszystkim

w atmosferze ciepła oraz zrozumienia,
a Nowy 2020 Rok

przyniesie wiele dobra i pokoju

Jarosław Stawiarski
Marszałek

Województwa Lubelskiego

Jerzy Szwaj
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Lubelskiego

Oby pokój i radość,
które płyną ze Świąt Bożego Narodzenia, 
zagościły w naszych sercach i rodzinach,

w Ojczyźnie i na świecie. 
A wszelakie plany 

na nadchodzący Nowy Rok 
niech staną się pasmem sukcesów.

Prof. dr hab. Józef Zając
Senator RP

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

Mieszkańcom Powiatu Janowskiego

życzy
Jan Łopata

Poseł na Sejm RP

Radosnych, spokojnych,
rodzinnych i pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz

szczęścia i dobrego zdrowia
w Nowym Roku

życzy
Zarząd Powiatowy

Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Janowie Lubelskim

Zdrowych, pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
niosących pokój i radość

oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy

Stanisław Mazur
                      Przewodniczący

                                        Wspólnoty Samorządowej,
                                               Radny Rady Powiatu
                                                w Janowie Lubelskim

Niech nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego 
będą radosne, zdrowe i miłe...,

niech „cicha, święta noc” opromienia 2020 rok,
a pierwsza gwiazda na niebie

przyświeca nam nie tylko w Boże Narodzenie. 
Błogosławionych Świąt
i dobrego Nowego Roku

mieszkańcom Powiatu Janowskiego
życzy

Jan Frania - Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie 
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20 lat Samorządu Powiatowego w Janowie Lubelskim
Cd. ze str. 1 Pierwsza sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim odbyła się 5 listopada 1998 
roku. Od tamtej pory, do końca października tego roku, Rada Powiatu sześciu kadencji - wykonując 
zadania, nałożone przez ustawę o samorządzie powiatowym, obradowała na 215 posiedzeniach. 

Przez dwie dekady, w pracach Rady Powiatu uczestniczyło 67 radnych powiatowych, 
dzięki którym możemy dziś z dumą powiedzieć, że Powiat Janowski jest naszą małą Ojczyzną. 
Na przestrzeni lat, na rzecz rozwoju powiatu janowskiego pracowali i pracują radni powiatowi oraz 
dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego. Długa lista zadań 
realizowana jest też przez pracowników 7 wydziałów starostwa powiatowego, referat kontroli i 
komórkę do spraw zarządzania kryzysowego. Do powiatowej administracji zespolonej należą 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji. 

Przez minionych 20 lat w powiecie janowskim zaszły bardzo duże zmiany pod względem 
społeczno-gospodarczym. Zmiany na lepsze... (podsumowaniem pracy radnych oraz pracowników 
Starostwa i jednostek organizacyjnych pierwszej dekady było okolicznościowe wydawnictwo z 
okazji 10-lecia powstania Powiatu Janowskiego, podsumowaniem drugiej dekady był listopadowy 
biuletyn). W ostatnich 10 latach zostało zrealizowanych szereg inwestycji w infrastrukturze 
drogowej, oświatowej, społecznej i opieki zdrowotnej. W latach 2009-2019 Powiat Janowski 
zainwestował ponad 146,5 mln zł, z czego około 70 procent pochłonęły wydatki na modernizację 
dróg powiatowych. W owym czasie, z funduszy zewnętrznych pozyskano około 102 mln zł. Udział 
własny w wydatkach majątkowych stanowi ponad 43 mln zł. Wzrost zadłużenia o kwotę 8 mln zł w 
ciągu ostatnich 10 lat spowodował, że każda złotówka zaciągniętego kredytu pomnożyła majątek 
Powiatu Janowskiego o 17,5 złotego, co skutkuje tym, że majątek Powiatu wzrósł o 140 mln zł.

Zdecydowana większość inwestycji była i jest finansowana z funduszy zewnętrznych. Nie 
bez znaczenia jest też wsparcie finansowe realizowanych zadań drogowych ze strony samorządów 
gminnych, jak również racjonalne gospodarowanie środkami własnymi. 

Mamy świadomość, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane i że jeszcze sporo przed 
nami... Budowanie społeczeństwa obywatelskiego wciąż trwa - to stały proces, odmierzany 
kadencjami władz samorządowych… Władz samorządowych i wielu wielu osób, zaangażowanych 
w rozwój Powiatu Janowskiego, którym z serca dziękujemy.          Artur Pizoń - Starosta Janowski

Michał Komacki - Wicestarosta
Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział Finansowy

Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem

Od lewej: Sławomir Dworak, Artur Pizoń, Michał Komacki

Od lewej: Jadwiga Matysek, Marzena Pyć, Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału (niżej), Bożena Dudek, Justyna Kania, Maria Krzos

Od lewej: dolny rząd - Wiesława Król - Naczelnik Wydziału, 
górny rząd - Joanna Kotwica, Tomasz Ciupak, Ewa Wojtan, Emil Kałamajka, Dominika Szczepanik (zatrudniona ze środków Urzędu Pracy - PUP), Robert Kamiński, Danuta Mazur, Piotr Czajka

Jerzy Wojciech Łukasik;
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Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

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

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

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zespół do spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności

Od lewej: Ewelina Kotwica, Artur Gąsiorowski,
Sebastian Kiełbasa - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Malwina Łacińska Od lewej: Damian Pizoń (PUP), Hanna Piłat, Krzysztof Sydor - Przewodniczący Zespołu
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Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju

Wydział Edukacji i Finansów Oświaty

Od lewej: dolny rząd - 
górny rząd - Anna Surtel, Janusz Mucha, Anna Wiechnik (PUP), Ewelina Pachuta (PUP), Dominika Długosz (PUP), Jerzy Rząd, Grzegorz Krzysztoń - Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału

Kazimierz Komacki, Aneta Sosnówka, Joanna Głód, Alina Boś;

Od lewej: Ewelina Flis (PUP), Agnieszka Paprocka, Joanna Juźko (PUP), Agata Paleń (PUP), Elżbieta Pyrzyna - Naczelnik Wydziału, Barbara Kałamajka, Monika Mazur, Anna Kowalik

Od lewej: Karolina Szczepańska-Lewandowska, Magdalena Jargiło, Renata Stodulska, Zbigniew Kurzyna - Naczelnik Wydziału, Ewa Wielgomas, Monika Graboś, Justyna Zuń (PUP), Stanisław Słomka
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Władze Powiatu Janowskiego 1998-2002
I kadencja 1998-2002. Dnia 11 października 1998 r. odbyły się 
wybory samorządowe na okres 1998-2002. Do Rady Powiatu 
wybrano 25 radnych.
1. Basiak Janusz 
2. Dziewa Ryszard - Członek Zarządu od listopada 2000 r.
3. Dziuba Bronisław - Wiceprzewodniczący Rady
    od stycznia 2001 r. (za J. Hunicza)
4. Flis Tadeusz - Starosta Janowski
    (Przewodniczący Zarządu) do listopada 2000 r.
5. Gomółka Włodzimierz - Wicestarosta od listopada 2000 r.
6. Hunicz Józef - Wiceprzewodniczący Rady do stycznia 2001 r.
7. Jaworski Czesław
8. Kamiński Józef - Wiceprzewodniczący Rady

9. Krawiec Stanisław
10. Kulpa Antoni - Przewodniczący Rady
11. Mączka Anna - radna do sierpnia 2000 r.
12. Mianowany Wiesław - Członek Zarządu do listopada 2000 r.
13. Michałek Henryk
14. Oleszko Jan
15. Piech Marek
16. Pyrzyna Grzegorz - Członek Zarządu
17. Rożek Stanisław - Wicestarosta do listopada 2000 r.
18. Sałdan Zdzisław - radny do sierpnia 2000 r.
19. Siembida Marianna
20. Tylus Zygmunt
21. Urban Marian

22. Wasilewski Zygmunt
23. Wieleba Mariusz - radny, Członek Zarządu do grudnia 2000 r.  
24. Zbytniewski Józef - Członek Zarządu od stycznia 2001 r.
25. Zyśko Zenon
26. Kalita Krzysztof - radny od września 2000 r.
      (wszedł do Rady za A. Mączkę)
27. Tyza Edward (śp.) - radny od stycznia 2001 r.
      (wszedł do Rady za M. Wielebę)
28. Karwatowski Ryszard - radny od września 2000 r.
      (wszedł do Rady za Z. Sałdana), Starosta Janowski
      (Przewodniczący Zarządu) od listopada 2000 r.
Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu
Tadeusz Krzosek - Sekretarz Powiatu do grudnia 1999 r.

II kadencja 2002-2006.
Dnia 27 października 2002 roku odbyły się 
wybory samorządowe na okres 2002-2006. 
Do Rady Powiatu - po zmianie ustawy, 
wybrano17 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

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
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

Władze Powiatu Janowskiego 2006-2010

Władze Powiatu Janowskiego 2002-2006

Od lewej: pierwszy rząd - Ryszard Karwatowski, Józef Hunicz, Marian Urban, Tadeusz Flis, Janusz Basiak, Krzysztof Kalita, Marianna Siembida, Ryszard Dziewa, Marek Piech;
drugi rząd - Bronisław Dziuba, Wiesław Mianowany, Zenon Zyśko, Zygmunt Wasilewski, Stanisław Rożek, Czesław Jaworski, Włodzimierz Gomółka, Antoni Kulpa, Jan Oleszko,
Zygmunt Tylus, Józef Zbytniewski, Grzegorz Pyrzyna, Stanisław Krawiec

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

Radni II Kadencji na pamiątkowym zdjęciu podczas uroczystości z okazji 10-lecia powstania Powiatu Janowskiego
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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

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

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.

Władze Powiatu Janowskiego 2010-2014

    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.

Władze Powiatu Janowskiego 2014-2018

Władze Powiatu Janowskiego 2018-2023

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

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.

5. Golec Paweł - Wiceprzewodniczący Rady
6. Janus Ewa
7. Komacki Michał - Wicestarosta
8. Kulpa Antoni
9. Mazur Stanisław
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 - Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu, Włodzimierz Gomółka, Danuta Tęcza, Jerzy Bielecki, Zygmunt Wasilewski, Stanisław Rawski, Józef Pachuta; górny rząd - Jan Bartnik,
Jan Frania - Radny Woj. Lub., Zenon Sydor, Józef Wieleba, Michał Kuźnicki, Józef Zbytniewski, Grzegorz Pyrzyna, Sławomir Dworak, Władysław Sowa, Marian Grela, Wiesław Dyjach, Stanisław Mazur 

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

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
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Samorząd Powiatu Janowskiego
jesteśmy, pracowaliśmy i pracujemy na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny i nie jest nam obojętne, 
jak wyglądają nasze miejscowości, szkoły, drogi, pomoc społeczna czy służba zdrowia. I wszyscy 
podlegamy ocenie mieszkańców. A nie zapominajmy, że społeczeństwo Powiatu Janowskiego jest 
kreatywne, pracowite, mądre i wymagające... I dobrze. I tak ma być - musimy być otwarci na zmiany i 
ludzi... I choć sprzyja nam święta Kinga - patronka samorządów, to niektóre decyzje bywają naprawdę 
trudne. Nieraz bywa, że się na sesji czy na Zarządzie posprzeczamy, ale to z przekonania - nie dla 
pieniędzy, jak powiedziałby filmowy Pawlak - informował żartobliwym tonem Pizoń. 

Gala, zorganizowana w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, była okazją do uhonorowania 10. osób statuetką „Przyjaciela Powiatu Janowskiego”. 
W gronie wyróżnionych znalazł się ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Jerzy Kwieciński - Minister 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Rafał Weber - Wiceminister Infrastruktury, Grzegorz Czelej i Józef 
Zając - Senatorowie RP, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek - Wojewoda 
Lubelski, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Jan Frania - Wiceprezes 
Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu (od 20 lat).

W gronie wyróżnionych, znalazło się też 10 pracowników Starostwa: Barbara Fuszara - 
Skarbnik Powiatu, Wiesława Król - Naczelnik Wydziału Logistyki i  Gospodarki Mieniem, Barbara 
Kałamajka - specjalista ds. księgowych, Jerzy Łukasik - kierowca, Jadwiga Matysek - zastępca 
głównego księgowego, Bogumiła Pyz - specjalista ds. obsługi sekretariatu, Zbigniew Siebielec - 
specjalista ds. gospodarki leśnej, Kazimierz Komacki - główny specjalista ds. kontroli, Marian Sulik 
- specjalista ds. obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Alina Boś - redaktor 
Panoramy Powiatu Janowskiego. Okolicznościowe medale z okazji 20-lecia Powiatu Janowskiego 
otrzymało 67 radnych powiatowych sześciu kadencji oraz obecni wójtowie i burmistrzowie siedmiu 
gmin Powiatu Janowskiego (Batorza, Chrzanowa, Dzwoli, Godziszowa, Janowa Lubelskiego, 
Modliborzyc i Potoka Wielkiego).

Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania powiatu, w jego działalność zaangażowało się wiele 
osób i aż trudno uwierzyć, że niektórych już nie ma wśród nas. Cztery lata temu odszedł Tadeusz 
Pawlus - lekarz, Poseł na Sejm III kadencji, w tym roku w maju odszedł Jan Machulak - wieloletni 
Redaktor Naczelny Gazety Janowskiej, 5 lat temu pożegnaliśmy Andrzeja Olecha - Wójta Gminy 
Godziszów, a 7 lat temu odszedł Włodzimierz Gomółka - Wicestarosta Janowski. Wszyscy czterej, 
pośmiertnie, zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. W imieniu śp. Jana Machulaka, 
odznaczenie odebrał brat zmarłego - Kazimierz Machulak z żoną Henryką, a w imieniu śp. Tadeusza 
Pawlusa - małżonka Bernadetta Pawlus. Bliscy śp. Włodzimierza Gomółki i śp. Andrzeja Olecha 
medale odbiorą w innym czasie.

Zwieńczeniem spotkania był występ zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.              Tekst; foto: Alina Boś

Foto-galerie: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7951.html
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7952.html

Dwadzieścia lat temu reaktywowano samorząd powiatowy na Ziemi Janowskiej.
Galę, podsumowującą dwie dekady pracy samorządowej, zorganizowano 8 listopada w 

Janowskim Ośrodku Kultury. Zaczęto od mszy św. w janowskiej Kolegiacie. Potem, przyszedł czas 
na ocenę i podsumowania, medale i wyróżnienia oraz prezentację multimedialną, obrazującą ludzi i 
wydarzenia, a więc rozwój społeczno-gospodarczy powiatu janowskiego. Podczas spotkania, o 
reformie administracyjnej kraju z 1998 roku i początkach tworzenia samorządu Powiatu 
Janowskiego mówił Tadeusz Flis - pierwszy Starosta Janowski.

- Na stanowisku Starosty, dobrze sobie radził pan Tadeusz Flis, pan Ryszard Karwatowski, 
pan Bolesław Gzik, pan Zenon Sydor, pan Jerzy Bielecki, pan Grzegorz Pyrzyna i ja też staram się jak 
mogę. Pozostali radni również zdali egzamin, podobnie jak pracownicy starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu janowskiego. To dzięki Państwa pracy, możemy dziś z dumą powiedzieć, 
że Powiat Janowski jest naszą małą Ojczyzną - podkreślał Artur Pizoń - obecny Starosta.

Podczas Gali, poruszono temat zrealizowanych i realizowanych inwestycji w 
infrastrukturze drogowej, oświatowej, społecznej i opieki zdrowotnej, z których większość była i jest 
finansowana z funduszy zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest też wsparcie finansowe niektórych 
zadań ze strony samorządów, racjonalne gospodarowanie środkami własnymi, jak również nowa 
perspektywa unijna na lata 2020-2025. Perspektywa, która będzie miała realny wpływ na 
administrację samorządową, pracę urzędników i decyzje samorządowców, a trzeba pamiętać, że - w 
obliczu rozwoju, oczekiwania mieszkańców wobec samorządu wzrosną, tym bardziej, że dzisiaj 
ludzie chcą się angażować i mieć wpływ na to, co się dzieje w ich małych ojczyznach.

Nie od dziś wiadomo, że aby dobrze służyć ludziom, trzeba ich lubić, szanować i wsłuchiwać 
się w ich potrzeby. - Te starania warto podejmować, bo to daje ogromną satysfakcję. Wszyscy, jak tutaj 

Pani Bernadetcie Pawlus kwiaty wręcza Starosta Artur Pizoń i Wicestarosta Michał Komacki 

Od lewej: Ryszard Karwatowski, Bronisław Dziuba, Zenon Zyśko, Zdzisław Sałdan, Czesław Jaworski, Jan Oleszko, Artur Pizoń, Grzegorz Pyrzyna,
Józef Zbytniewski, Marek Piech (z tyłu), Mariusz Wieleba, Krzysztof Kalita, Henryk Michałek, Stanisław Krawiec, Zygmunt Wasliewski, Antoni Kulpa, Tadeusz Flis, Józef Hunicz

Od lewej: Sławomir Dworak, Michał Komacki, Artur Pizoń, Stanisław Kowal, Józef Wieleba, Bolesław Gzik, Stanisław Rawski, Zygmunt Wasilewski, Tadeusz Flis

Od lewej: Artur Pizoń, Mirosław Gąska, Bolesław Gzik, Piotr Góra, Józef Wieleba, Stanisław Rawski, Zygmunt Wasilewski,
Antoni Kulpa, Grzegorz Pyrzyna, Krystyna Ćwiek, Józef Zbytniewski, Janusz Lewandowski, Jerzy Duda, Zenon Sydor, Krzysztof Mazur

I kadencja

II kadencja

III kadencja
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świętował 20-lecie działalności

IV kadencja

V kadencja

VI kadencja

Od lewej: Sławomir Dworak, Michał Komacki, Artur Pizoń, Zenon Zyśko, Józef Wieleba, Stanisław Rawski,
Antoni Kulpa, Grzegorz Pyrzyna, Stanisław Mazur, Janusz Lewandowski, Zenon Sydor, Jerzy Bielecki, Paweł Golec

Od lewej: Sławomir Dworak, Michał Komacki, Artur Pizoń, Michał Kuźnicki, Józef Wieleba, Stanisław Rawski, Zygmunt Wasilewski,
Grzegorz Pyrzyna, Józef Zbytniewski, Stanisław Mazur, Janusz Lewandowski, Zenon Sydor, Jerzy Bielecki, Tomasz Taradyś, Józef Pachuta

Od lewej: Sławomir Dworak, Michał Komacki, Artur Pizoń, Zenon Zyśko, Józef Wieleba, Stanisław Rawski,
Antoni Kulpa, Ewa Janus, Grzegorz Pyrzyna, Stanisław Mazur, Paweł Golec, Andrzej Bielak, Piotr Rogoża

Od lewej: Michał Komacki, Marcin Sulowski - Wójt Gminy Chrzanów, Józef Zbytniewski - Wójt Gminy Godziszów,
Artur Pizoń, Sławomir Dworak, Henryk Michałek - Wójt Gminy Batorz, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego

Od lewej: Michał Komacki, Kazimierz Machulak, Sławomir Dworak, Artur Pizoń Poczet starostów (od lewej): Bolesław Gzik, Zenon Sydor, Tadeusz Flis, Artur Pizoń, Jerzy Bielecki
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Przez minionych 20 lat w powiecie janowskim
Pierwszego stycznia 1999 roku powstał Powiat Janowski. Uroczyste przekazanie Aktu 

Erekcyjnego Powiatu Janowskiego pierwszemu Staroście Tadeuszowi Flisowi - „w dziewiątym roku 
odzyskanej suwerenności państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, gdy Prezesem Rady Ministrów był 
Jerzy Buzek” - nastąpiło 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. W skład 
Powiatu Janowskiego weszła gmina miejsko-wiejska Janów Lubelski oraz 6 gmin wiejskich: Batorz, 
Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki i Modliborzyce, które 1 stycznia 2014 roku odzyskały 
prawa miejskie.

Obecnie, Starostą Janowskim jest Artur Pizoń, Wicestarostą - Michał Komacki, a 
Przewodniczącym Rady - Sławomir Dworak. Wcześniej, Powiatem Janowskim zarządzało kilku 
starostów. Poczet starostów janowskich otwiera Tadeusz Flis, po którym kolejno urząd ten 
sprawowali: Ryszard Karwatowski, Bolesław Gzik, Zenon Sydor, Jerzy Bielecki i Grzegorz 
Pyrzyna. W owym czasie, funkcję Wicestarosty pełnił Stanisław Rożek, śp. Włodzimierz Gomółka, 
Piotr Góra, Bartosz Piech i Antoni Kulpa. Pierwszym Przewodniczącym Rady Powiatu był Antoni 
Kulpa, kolejnymi - Stanisław Rawski (przez dwie kadencje), Józef Wieleba i Władysław Sowa. 
Skarbnikiem Powiatu Janowskiego niezmiennie od 20 lat pozostaje Barbara Fuszara, Sekretarzem 
od marca 2016 roku jest Grzegorz Krzysztoń (wcześniej, do grudnia 1999 roku funkcję tę sprawował 
Tadeusz Krzosek). Przez dwie dekady, w pracach Rady Powiatu uczestniczyło 67 radnych 
powiatowych. W pracach Sejmiku Województwa Lubelskiego uczestniczył Edward Flis i Jan Frania. 
Obecnie, w Sejmiku zasiada Ryszard Majkowski i Piotr Rzetelski. W tym czasie, działania radnych 
powiatowych wspierali i wspierają parlamentarzyści - Poseł Jerzy Bielecki, Senator Grzegorz Czelej 
oraz Józef Zając. W latach 2003-2005 Posłem na Sejm RP był Marian Widz. Dla dobra społeczności 
lokalnej pracowali i pracują radni powiatowi oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu janowskiego. Długa lista zadań realizowana jest też przez pracowników 
siedmiu wydziałów Starostwa Powiatowego.

Przez minionych 20 lat w powiecie janowskim zaszły bardzo duże zmiany pod względem 
społeczno-gospodarczym. Zmiany na lepsze... Podsumowaniem pracy radnych oraz pracowników 
Starostwa i jednostek organizacyjnych pierwszej dekady było okolicznościowe wydawnictwo z 
okazji 10-lecia powstania Powiatu Janowskiego oraz uroczysta sesja 22 stycznia 2009 roku, 
połączona z otwarciem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podsumowaniem drugiej dekady była 
listopadowa uroczystość i okolicznościowy biuletyn.

W ostatnich 10 latach zostało zrealizowanych szereg inwestycji w infrastrukturze 
drogowej, oświatowej, społecznej i opieki zdrowotnej. W latach 2009-2019 Powiat Janowski 
zainwestował ponad 146,5 mln zł, z czego około 70 procent pochłonęły wydatki na modernizację 
dróg powiatowych. W owym czasie, z funduszy zewnętrznych pozyskano około 102 mln zł. Udział 
własny w wydatkach majątkowych stanowi ponad 43 mln zł. Wzrost zadłużenia o kwotę 8 mln zł w 
ciągu ostatnich 10 lat spowodował, że każda złotówka zaciągniętego kredytu pomnożyła majątek 
Powiatu Janowskiego o 17,5 złotego, co skutkuje tym, że majątek Powiatu wzrósł o 140 mln zł. 
Zdecydowana większość inwestycji była i jest finansowana z funduszy zewnętrznych. Nie bez 
znaczenia jest też wsparcie finansowe realizowanych zadań drogowych ze strony samorządów 
gminnych, jak również racjonalne gospodarowanie środkami własnymi. W ostatnim dziesięcioleciu, 
łączne nakłady finansowe na inwestycje drogowe z funduszy krajowych i unijnych wyniosły około 
100 mln zł. Tym sposobem, zmodernizowano prawie 130 kilometrów dróg powiatowych, wykonano 
ponad 30 kilometrów chodników, przebudowano mosty w Szewcach, Wolicy, Maliniu, Krzemieniu, 
Batorzu, Kolonii Batorz, Potoczku i w Janowie Lubelskim przy ulicy Okopowej. Do największych 
przedsięwzięć należała przebudowa 8-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Rataj - Zdziłowice 
w latach 2009-2011 oraz przebudowa ponad 8,7-kilometrowego odcinka drogi Trzydnik - Potoczek 
w 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych - z ramienia Powiatu Janowskiego, realizuje lub niebawem 
rozpocznie realizację kilku inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o 
łącznej wartości ponad 19 mln zł.

Ryszard KarwatowskiTadeusz Flis Bolesław Gzik Zenon Sydor Jerzy Bielecki Grzegorz Pyrzyna Artur Pizoń

Włodzimierz GomółkaStanisław Rożek Piotr Góra Bartosz Piech Antoni Kulpa Michał Komacki Barbara Fuszara

Stanisław RawskiAntoni Kulpa Józef Wieleba Władysław Sowa Sławomir Dworak Tadeusz Krzosek Grzegorz Krzysztoń

Marian WidzJerzy Bielecki Grzegorz Czelej Józef Zając Jan Frania Ryszard Majkowski Piotr Rzetelski

Podczas Gali (od lewej): Michał Komacki, Alina Boś, Jadwiga Matysek, Artur Pizoń, Barbara Fuszara, Barbara Kałamajka, Wiesława Król, Bogumiła Pyz, Kazimierz Komacki, Zbigniew Siebielec
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sporo się zmieniło pod względem społeczno-gospodarczym

W Zespole Szkół Technicznych ogromną metamorfozę przeszły warsztaty szkolne. 
Powstały nowe pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt. W 2019 roku zakończyła się 
dwuetapowa inwestycja, w ramach której budynek warsztatów szkolnych zyskał nową jakość. 
Pracownie do zajęć specjalistycznych zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, między innymi 
obrabiarki CNC. Liczba uczniów w kolejnych latach systematycznie wzrasta, co wiąże się z ofertą 
edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby rynku pracy. 

W powiecie janowskim od sześciu lat funkcjonuje również Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy, który zapewnia dzieciom i młodzieży udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych oraz innych zajęciach specjalistycznych.

Od 1972 roku funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która udziela 
specjalistycznej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjno-doradczej dzieciom, 
młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Do powiatowej administracji zespolonej należą Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji. Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
powiatu janowskiego czuwają policjanci i strażacy.                                                                 →→→

Zdrowie jest najważniejsze, co widać w budżecie powiatu janowskiego, dla którego służba 
zdrowia jest dużym wyzwaniem. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług medycznych, w 
ostatnich latach szpital zrealizował wiele inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W 2011 
roku został zmodernizowany i doposażony za 5,7 mln zł blok operacyjny, centralna sterylizatornia i 
oddział intensywnej terapii. W ostatnich latach, największym sukcesem jest pozyskanie 
dofinansowania na termomodernizację szpitala, zakup sprzętu i wyposażenia oraz na budowę 
lądowiska dla śmigłowców, o co starali się też poprzedni radni i dyrektorzy szpitala. Łącznie, na 
inwestycje począwszy od 2018 roku pozyskano ze środków zewnętrznych ponad 19 mln zł przy 
jednoczesnym wkładzie własnym Powiatu Janowskiego rzędu 5,5 mln zł.

Działania na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy 
realizuje Powiatowy Urząd Pracy, który na ten cel przekazał w ciągu 10 lat prawie 81 mln zł. W tym 
okresie, zmalała też stopa bezrobocia - w roku 2009 kształtowała się na poziomie 14 procent, obecnie 
wynosi 8 procent.

W ciągu ostatnich 20 lat w powiecie janowskim została rozbudowana sieć pomocy 
społecznej. Na początku funkcjonowały jedynie dwie tego typu instytucje - Dom Pomocy Społecznej 
„Barka” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z czasem, sytuacja zaczęła się poprawiać. Powstał 
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej. W ciągu 10 lat, w sektorze 
publicznym powstało ponad 100 miejsc pracy. 

W Janowie Lubelskim funkcjonują trzy szkoły średnie, które - dbając o wszechstronny 
rozwój uczniów, przygotowują ich do dalszego kształcenia i pracy zawodowej.

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza to szkoła z 
ponad stuletnią tradycją, w której uczy się prawie sześciuset uczniów. Janowskie LO oferuje 
sprawdzone tradycyjne profile kształcenia. W ostatnim dziesięcioleciu, zdawalność matur znacznie 
wykraczała ponad próg 90 procent, co dawało wynik wyższy niż średnia w kraju czy województwie.

Zespół Szkół „U Witosa” charakteryzuje dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Szkoła słynie też z klas mundurowych o profilu wojskowo-policyjnym. Uczniowie uczestniczą w 
drugiej edycji pilotażowego programu wspierania szkół średnich, prowadzących Piony 
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W ostatnim czasie, w szkole zrealizowano 14 
projektów na kwotę rzędu 5 mln zł.

Alicja Wąsek Natasza Widz Olga Bielecka

Prezydent Andrzej Duda z Posłem Jerzym Bieleckim i Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem Państwo Agnieszka i Michał Kozłowscy

Państwo Monika i Krzysztof Gzikowie z dziećmi Mali „wojacy”

Zofia Widz-Baryła - szefowa PZERiIOd lewej: Anna Śmit - Dyr. PCPR, Władysław Sowa, Barbara Dziadosz, Antoni Kulpa, Barbara Fuszara, Mariola Surtel - Dyr. DPS
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Przez minionych 20 lat w powiecie janowskim sporo się zmieniło
„Za-Lubieni w Krzemieniu” oraz rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Tadeusza 
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze, którzy co roku uczestniczą w różnego rodzaju 
patriotycznych uroczystościach (ostatnio - w rekonstrukcji historycznej bitwy pod Dzwolą z '39 
roku). Dużo dobrego dla starszych i młodszych robi Szkoła Super Babci i Super Dziadka, działająca 
w oddziale rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a dla osób 
niepełnosprawnych - Stowarzyszenia KRON i „Wawrzynek”.

Co roku, zdolni uczniowie otrzymują stypendia z Funduszu Stypendialnego Starosty 
Janowskiego oraz z Funduszu Stypendialnego imienia Marii i Lecha Kaczyńskich - trzy lata temu 
akty stypendialne zdolnym uczniom wręczała pani Marta Kaczyńska, w tym roku - Premier Mateusz 
Morawiecki. W 2015 roku, powiat janowski odwiedził Prezydent Andrzej Duda.

Z inicjatywy ks. kan. Jacka Staszaka, od lat organizowany jest Orszak Trzech Króli i Taniec 
Uwielbienia w wielkanocny poranek.

Powiat janowski to doskonale miejsce dla tych, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek. 
Jest masę imprez sportowych, w których udział biorą setki mieszkańców powiatu i nie tylko..., i masę 
ciekawych osób - starszych i młodszych.

Kulturę powiatu janowskiego tworzą lokalni artyści, rękodzielnicy i zespoły ludowe.
I tak oto minęło 20 lat. Dwie dekady później, 23 maja 2019 roku, „Akt Jubileuszowy z 

okazji 20-lecia przekazania przez Rzeczpospolitą Polską wspólnocie samorządowej Powiatu 
Janowskiego odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym”, podpisany przez 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, odebrał obecny Starosta Artur Pizoń.

Tekst; foto: Alina Boś

W powiecie janowskim, liczącym prawie 46,5 tys. mieszkańców, decyzji o ślubie nie 
odkłada się na później, czego przykładem są Państwo Agnieszka i Michał Kozłowscy. Ludzie 
zawierają związki małżeńskie, co powoduje, że powiat janowski w tego typu statystykach na tle kraju 
i województwa wypada bardzo dobrze. Analogicznie, dużo mniej jest rozwodów. Średni wiek 
mieszkanki powiatu janowskiego wynosi 43 lata, mieszkańca - 40 lat. Więcej rodzi się dziewczynek 
niż chłopców. Rodzą się też bliźnięta i trojaczki, tak jak u Państwa Moniki i Krzysztofa Gzików z 
Branewki. Z uwagi na żyzne gleby, głównym źródłem utrzymania mieszkańców powiatu 
janowskiego jest praca w rolnictwie i lokalnych firmach.

Powiat Janowski to doroczne świętowanie dożynkowe, to uroczystości patriotyczno-
religijne na Porytowym Wzgórzu i w Momotach Dolnych... To powiatowe obchody Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To pamięć o 
ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i żołnierzach Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego... To „sprawiedliwi wśród narodów świata”.

Samorząd Powiatu ceni sobie współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami, o których 
coraz głośniej na szczeblu krajowymi i wojewódzkim. Mowa o Janowskim Stowarzyszeniu 
Regionalnym, ratującym zabytkowe nagrobki na janowskim cmentarzu, dzięki któremu - z pomocą 
historyka Józefa Łukasiewicza i ks. kan. Jacka Beksińskiego, powstały epitafia, upamiętniające 
pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych i innych miejscach kaźni na wschodzie. 
Prekursorem dobrych wzorców w zakresie ekonomii społecznej jest Janowskie Stowarzyszenie 
Niesienia Pomocy „Humanus”, a w zakresie upamiętniania polskich żołnierzy, walczących z 
niemieckim i sowieckim okupantem pod koniec września 1939 roku - członkowie stowarzyszenia 

śp. Jan Machulak - Redaktor Naczelny Gazety Janowskiej śp. Andrzej Olech - Wójt Gminy Godziszówśp. Tadeusz Pawlus - Poseł na Sejm RP

Podczas Janowskiego Konwentu Samorządowego w 2011 r.; niżej (od lewej): Jan Frania - radny Woj. Lub., Starosta Jerzy Bielecki, Wicestarosta Włodzimierz Gomółka, Piotr Rzetelski - radny 
Woj. Lub.; wyżej (od lewej): Czesław Jaworski - Wójt Gminy Chrzanów, Witold Kowalik - Wójt Gminy Modliborzyce, Stanisław Rawski - Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Piech - Wójt 
Gminy Dzwola, Andrzej Olech - Wójt Gminy Godziszów, Henryk Michałek - Wójt Gminy Batorz, Jerzy Pietrzyk - Wójt Gminy Potok Wielki, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego

Pamiątkowa fotografia podczas jednej z uroczystości szkolnych
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        Jeśli wszystko pójdzie z planem, to w następnym roku 
na jednej ze ścian gmachu „starego” ogólniaka pojawi się 
olbrzymi mural z podobizną kapitana Józefa Majki - dyrektora 
janowskiego Gimnazjum i Liceum w 1938 roku, który dwa lata 
później zginął w Katyniu.

       W tej sprawie, 9 grudnia z Szefem Rządu Mateuszem 
Morawieckim podczas Powiatowej Gali Stypendialnej 
rozmawiała Wiesława Dyjach - Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w 
Janowie Lubelskim. Chodzi o dofinansowanie działania z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz o 
patronat honorowy Premiera nad uroczystością, organizowaną 
w szkole w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. 

        - Pan Premier stwierdził, że to „cenna inicjatywa” i że 
będą się w tej sprawie ze mną kontaktować. I już następnego dnia otrzymałam telefon z Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Jestem dobrej myśli - informuje pani Dyrektor.

Historyczny mural o wymiarach 6 x 10 m, upamiętniający Józefa Majkę, a tym samym  
tysiące ofiar zbrodni katyńskiej (polskich żołnierzy i oficerów) byłby jedynym - jak do tej pory, tego 
typu przedsięwzięciem w powiecie janowskim i prawdopodobnie w województwie lubelskim. 
Inicjatywa „obrazu”, przedstawiającego wizerunek absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego na 
Wydziale Filologii Klasycznej, zamordowanego przez NKWD w wieku 37 lat, wypłynęła od 
nauczycieli LO. Na początku grudnia, wniosek o dofinansowanie wysłano do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, które ma pieniądze na tego typu działania. 

O sprawie będziemy informować.                                                     Tekst; foto: Alina Boś

LO. Ogromny mural na 80. rocznicę zbrodni katyńskiej

Dr Andrzej Berezowski - współzałożyciel janowskiej „Solidarności”, został uhonorowany 
brązową odznaką „Za Zasługi dla Sportu”. W imieniu Ministra Sportu i Turystyki, aktu dekoracji 
dokonał Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego. Resortowa odznaka sportowa 
to nie jedyne odznaczenie cywilne Berezowskiego. W 2015 roku został odznaczony przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 1989 roku przez śp. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego - Złotym Krzyżem Zasługi.

Lekarz z Godziszowa, związkowiec i pasjonat sportu (uprawiał podnoszenie ciężarów i 
sztuki walki), 40-lecie pracy zawodowej, sportowej, związkowej i społecznej obchodził 
7 października w „Kryształowej” - janowskiej restauracji. - Andrzej Berezowski jest historykiem, 
dziennikarzem i instruktorem jiu-jitsu (wychowuje już trzecie pokolenie sportowców). Internowany 
w stanie wojennym, został zmuszony do emigracji z kraju. Od lat propaguje idee pojednania polsko-
ukraińskiego, czego przykładem są zestawy anten satelitarnych, kupowane w pakiecie z opłaconym 
dwuletnim abonamentem, które przekazuje Polakom we Lwowie, Tarnopolu i Czortkowie. Chodzi o 
to, by i na Ukrainie nasi rodacy mogli oglądać polską telewizję - informuje wieloletni przyjaciel 
doktora, związkowiec janowskiej „Solidarności” Józef Wieleba. Dodajmy, że w spotkaniu 
uczestniczyło około 150 osób, m.in. Krzysztof Wilczyński, Jarosław Lenart i Piotr Góra.
Foto-galeria:     Alina Boś; foto: nadesłanohttp://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7908.html

Andrzej Berezowski uhonorowany odznaką Ministra Sportu i Turystyki

Od 1 września 2019 r. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Potoczku noszą imię 
Powstańców Styczniowych. Oficjalne nadanie imienia szkołom, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, odbyło się w czwartek, 3 października br. 
Uroczystość zainaugurowano mszą świętą, odprawioną przez proboszcza parafii w Potoku Wielkim 
ks. Artura Dyjaka w koncelebrze z proboszczem parafii Brzeziny ks. dziekanem 
Krzysztofem Woźniakiem, w czasie której nastąpiło poświęcenie odnowionego 
sztandaru szkoły. Licznie zgromadzonych na hali sportowej gości powitali dyrektor 
Dariusz Wolan i wicedyrektor Andrzej Olszyński. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było odczytanie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych szkół, wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Zarządzenie odczytał i 
przekazał na ręce dyrektora szkoły dr Józef Kobyłecki - ekspert ds. oświaty rolniczej 
Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW.

O wyborze Powstańców Styczniowych na patrona szkoły zadecydowała w 
ubiegłym roku szkolnym cała społeczność szkolna - nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Uzasadniając wybór, dyrektor Dariusz Wolan przywołał wydarzenia, związane z 
przebiegiem Powstania Styczniowego na naszym terenie, wspomniał o znanych i 
nieznanych z imienia uczestnikach tego największego zrywu niepodległościowego, 
składając jednocześnie zobowiązanie całej społeczności szkolnej do zachowania 
pamięci o bohaterach walki za naszą wolność i budowania tożsamości szkoły w 
oparciu o wartości i postawy patriotyczne. Termin uroczystości nadania imienia 
szkole zbiegł się z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji, dyrektor 
Dariusz Wolan złożył życzenia i podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły 
oraz wręczył nagrody za ich pracę. Praca nauczycieli została również doceniona przez 

Uroczystość nadania imienia Powstańców Styczniowych 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

rodziców, w imieniu których życzenia i kosz kwiatów na ręce dyrektora szkoły przekazała 
przewodnicząca Rady Rodziców - Małgorzata Lewandowska. Dopełnieniem części oficjalnej był 
występ artystyczny naszej młodzieży i wspólna pamiątkowa fotografia.

Dorota Florczak; foto: Łukasz Drewniowski

Z Premierem Morawieckim Dyrektor Wiesława Dyjach i Starosta Artur Pizoń

Podczas spotkania (od lewej): Andrzej Berezowski, Jarosław Stawiarski, Józef Wieleba

Od lewej: Andrzej Olszyński - Wicedyrektor, Dariusz Wolan - Dyrektor

Wielką radość i zaskoczenie przeżyli członkowie zespołu „Tradycja”, zaproszeni do udziału 
w obchodach XX-lecia Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu i w Gali Wolontariatu Lubelszczyzny. 
Podczas uroczystości 15 grudnia 2019 roku w sali Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 
przedstawiciele zespołu „Tradycja” z rąk księdza Mieczysława Puzewicza - Przewodniczącego Rady 
Programowej Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie, odebrali wyróżnienie w konkursie 
„Barwy Wolontariatu 2019”. W pamiątkowym dyplomie podkreślono dużą rolę seniorów w życiu 
lokalnej społeczności i ich kreatywność. Doceniono „szczodre dzielenie się swoją miłością do teatru z 
innymi i wnoszenie kolorów w rzeczywistość na ogół raczej szarą”. Grupa „Tradycja” została 
nominowana do konkursu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Zespół teatralny „Tradycja” funkcjonuje od 2013 roku w ramach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jego działaniami i pracą kieruje pani Zofia Widz-Baryła. Zespół 
odwiedza przedszkola, szkoły podstawowe, placówki opiekuńcze, a także hospicjum. Spektakle 
przygotowuje się z myślą o dzieciach. Członkowie grupy samodzielnie wykonują ciekawe, barwne 
kostiumy i dekoracje. Satysfakcję sprawia im zainteresowanie młodych widzów przedstawieniami i 
widoczna radość dzieci, wynikająca z kontaktu z teatrem.     Zuzanna Skoczyńska; foto: nadesłano

Wyróżnienie w konkursie Barwy Wolontariatu 2019 
dla grupy teatralnej „Tradycja”

Józef Majka

W środku: Zofia Widz-Baryła
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Jedenastego listopada ciepło nie było, a mimo to, w powiatowych obchodach 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięło udział porównywalnie, a może i więcej osób niż w 
roku poprzednim. Przyszli, by wspólnie świętować niepodległość. Radosnego charakteru nadawały 
rozdawane uczestnikom uroczystości biało-czerwone chorągiewki, kotyliony i pierniczki w 
kształcie Polski, upieczone przez uczniów Zespołu Szkół „U Witosa”. Tradycyjnie, uroczystości 
rozpoczęto od mszy św. w intencji Ojczyzny przed obliczem Matki Bożej Janowskiej, podczas której 
za dar wolności dziękowano Bogu i ludziom. W patriotycznym orszaku niepodległości, 
prowadzonym przez Olek Orkiestrę, maszerowali piechurzy z Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej 
imienia pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze oraz niosący 
kilkunastometrową flagę kadeci klas mundurowych ze szkoły „U Witosa”. Rangę uroczystości 
podkreśliły liczne poczty sztandarowe i delegacje różnych stowarzyszeń, instytucji i urzędów, 
składające biało-czerwone róże pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa. W tym 
roku, salwę honorową dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości oddała piechota z Grupy 
pułkownika Zieleniewskiego. Grupa wystawiła też poczet flagowy, a Apel Poległych odczytał Piotr 
Groszek - ułan, komendant Grupy. Jak co roku, członkowie Janowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego zbierali pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków na janowskim cmentarzu 
(zebrano ponad 1,5 tys. zł). Uroczystość poprowadził podinspektor Robert Kamiński z Wydziału 
Logistyki i Gospdoarki Mieniem janowskiego Starostwa - organizatora uroczystości. 

O 11 Listopada 1918 roku, kiedy to Polska - po 123 latach niewoli, odzyskała 
niepodległość, mówił Artur Pizoń - Starosta Janowski. - Dzisiaj, świętujemy 101. rocznicę 

Powiat Janowski uczcił 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
odzyskania przez Polskę niepodległości, za którą oddawali życie nasi dziadowie i pradziadowie, z 
których jesteśmy dumni... Dzisiaj, niepodległość to nie tylko Rząd, to także samorząd i ludzie, którzy 
ponoszą społeczną odpowiedzialność za swoje małe ojczyzny. Marszałek Józef Piłsudski 
powiedział: „Urodziłem się w państwie bezprawia. Urodziłem się w państwie, gdzie wygodnie i 
dobrze mogło żyć się tylko takim, którzy lubią łowić ryby w mętnej wodzie. Ja marzyłem o państwie 
silnego prawa, takiego prawa, którego obywatel może być pewny, bo nie zależy od niczyjego 
kaprysu albo innego widzimisię. Takie państwo trzeba budować...”. I takie państwo stara się 
budować Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i samorząd terytorialny... Dzisiaj, większość z nas 
niepodległość traktuje jako rzecz naturalną i oczywistą, bo - szczęśliwie, innej rzeczywistości nie 
znamy. Musimy jednak pamiętać o starej mądrości, która mówi, że niepodległość nie jest nam 
darowana raz na zawsze... Szczególnie, należy o tym przypominać młodemu pokoleniu. I dlatego w 
101. rocznicę odzyskania niepodległości, życzmy sobie, aby nasza Ojczyzna trwała spokojnie przez 
następne stulecia..., aby była piękna, dostatnia... i aby szła z duchem czasu..., pamiętając o 
przeszłości, która kryje się w słowach: „Bóg. Honor. Ojczyzna”...

Warto dodać, że trzeciego listopada 1918 roku, wolność odzyskał ówczesny Powiat 
Janowski. Decyzją tzw. „Rządu Lubelskiego” w listopadzie 1918 roku, komisarzem na Powiat 
Janowski został doktor Władysław Jabłoński, który „imieniem Rzeczypospolitej objął władanie 
powiatem i położył podwaliny pod zręby władz miejscowych”. I tak oto, „na naszych odcinkach” 
zaczęto budować „zmartwychwstałą Polskę”. 

Dwunastego marca 1919 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Powiatowego w 
Janowie Lubelskim (odpowiednik dzisiejszej Rady Powiatu), obranego na podstawie nowej 
ordynacji powiatowej, na którym „Do Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego” 
wystosowano depeszę następującej treści: „Nowoukonstytuowany Sejmik w Janowie Lubelskim 
przesyła Ci, drogi Naczelniku i pierwszy Obywatelu kraju, wyrazy hołdu i gorącego uznania za 
twardą żołnierską służbę w szeregach wyzwalającej się z niewoli Rzeczypospolitej Polskiej oraz za - 
niezmordowaną duchem mądrości dziejów Polski - pracę przy zakładaniu fundamentów pod gmach 
Wolnej odtąd na zawsze Ojczyzny”.

Drugą depeszę wystosowano do Marszałka Sejmu. „Nowo ukonstytuowany Sejmik w 
Janowie Lubelskim przesyła Wielkiemu Sejmowi - gospodarzowi Wolnej Zjednoczonej Polski, swój 
hołd oraz zapewnienie, że pójdzie za wzniosłym przykładem jednomyślności Wysokiego  Sejmu w 
uchwałach zasadniczej wagi dla zmartwychwstającej Ojczyzny i wytęży siły, aby w powierzonym 
sobie skromnym zakresie działania, przyczynić się w choć drobnej części do odbudowy Wolnej 
Rzeczypospolitej Polskiej”...

„Wiara w poparcie całego Społeczeństwa, które niewątpliwie wytęży siły, by poprzeć 
poczynania Sejmu, dodaje nam otuchy, że nasza praca przyniesie ukochanej Ojczyźnie spokój, 
szczęście i dobrobyt” - odpisał do „Sejmiku Powiatu Janowskiego w imieniu Sejmu 
Ustawodawczego” Marszałek Wojciech Trąmpczyński...                                Tekst; foto: Alina Boś

Foto-galerie: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7996.html
http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7997.html

W patriotycznym orszaku niepodległości

Kapłani podczas nabożeństwa

Piechurzy z GRH (od lewej): Piotr Groszek, Mirosław Wielgus - komendant i dowódca grupy

Kwiaty przed pomnikiem J. Piłsudskiego składają (od lewej): Michał Komacki - Wicestarosta, 
Artur Pizoń - Starosta Janowski, Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu

Maluchy też świętują niepodległość!

Pierniczkami w kształcie Polski częstują uczniowie Zespołu Szkół „U Witosa”

Kwiaty przed pomnikiem J. Piłsudskiego składa Tadeusz Piecyk - działacz opozycji,
postrzelony podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach w 1981 r.
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Akty stypendialne, awanse zawodowe, nagrody Starosty, kwiaty, życzenia 
i gratulacje - w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia 
Edukacji Narodowej, dedykowane kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej pięciu 
placówek oświatowych. W tym roku, o oprawę artystyczno-organizacyjną 
uroczystości zadbała społeczność Zespołu Szkół Technicznych. Ambitny i 
nowatorski program oraz zgrabny scenariusz, opracowany przez 4 nauczycieli: 
Elżbietę Dębiec, Ewelinę Chmiel, Małgorzatę Białek i Włodzimierza Orła, w 
zgrabnym wykonaniu uczniów nie uszedł uwadze publiczności, która gromkim 
brawami nagrodziła i pomysł, i występujących.

Nauczycielom i wychowawcom w swoim życiu wiele zawdzięczamy
Kto z nas nie pamięta swoich nauczycieli i tekstów w stylu „Czy ja wam 

przeszkadzam?”, „Jesteście najgorszą klasą w szkole”, „Widzę las rąk w górze...”, 
„Już prostszego zadania dać ci nie mogłam!...”. - Ja to doskonale pamiętam. „Pizoń - 
nie obchodzi mnie kto zaczął, macie się przeprosić!”, „Pizoń, nie za wesoło ci?!...”, 
„A pani to się czepia... - mamrotał pod nosem Pizoń. Tak to ze mną było. Z 
sentymentem wspominam tamte czasy, uwagi i dobre rady. I myślę, że - będę 
wyrazicielem nas wszystkich - jeśli powiem, że naszym nauczycielom i 
wychowawcom w swoim życiu wiele zawdzięczamy - mówił, żartując z siebie, 
Artur Pizoń - Starosta Janowski. 

O roli nauczyciela w kontekście święta, upamiętniającego powołaną przez 
Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisję Edukacji Narodowej, mówiła 
prowadząca spotkanie Elżbieta Dębiec. - Od tamtych wydarzeń sporo się zmieniło, 
jednak niezmienna pozostaje rola nauczyciela, który bierze odpowiedzialność za 
młodych ludzi, przygotowując ich do wejścia w dorosłe życie. Młody człowiek 
potrzebuje kogoś, kto pochwali, doceni i zmotywuje do pracy..., kogoś kto nie będzie 
osądzał i potępiał. Tym kimś bardzo często jest nauczyciel.

Praca nauczyciela jest trudna, ale i wdzięczna, ponieważ o dobrych, 
mądrych, wymagających, ale i sprawiedliwych nauczycielach uczniowie pamiętają 
całe życie. Prawda jest też taka, że nieraz nauczyciel musi uczyć wbrew temu, którego 
uczy, a który doceni to dopiero po latach. Fakt, każda epoka i każdy czas ma swoją 
specyfikę, ale bez zrozumienia potrzeb i możliwości uczniów przez nauczycieli, 
młodzież nie poradziłaby sobie w szkole i świecie ani dawniej ani dzisiaj.

Nauczyciele zasiewają ziarno, które dopiero po latach wyda plon
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że „Nauczyciele zasiewają ziarno, które 

dopiero po latach wyda plon”, również w aspekcie „umiłowania kraju”, na co 
zwrócił uwagę ks. kan. Jacek Staszak. - Zawód nauczyciela to nie tylko sprawy 
materialne. To przede wszystkim powołanie i odpowiedzialność za Ojczyznę, która 
będzie taka, jak jej młodzieży kształcenie i wychowanie. I dlatego bardzo proszę, by 
nauczyciele podjęli sobie taką refleksję, jak realizują swoje powołanie nie tylko w 
sferze naukowej, ale i wychowawczej... Jak się wywiązują ze swoich zadań i jak 
kształtują młodzież i pokolenie jutra, które będzie stanowić o obliczu naszej 
Ojczyzny za rok, dwa, pięć, dziesięć lat i więcej? Wszyscy wiemy, że od nauczycieli 
również zależy i to, jaki będzie młody człowiek w przyszłości - jaki będzie z niego 
prawnik, lekarz, rzemieślnik, nauczyciel czy parlamentarzysta. To jest wielka 
odpowiedzialność i jako ludzie wierzący musimy sobie zdawać z tego sprawę - 
odpowiadam przed ludźmi, służę tym ludziom, a za to, jak pracuję, ponoszę 
odpowiedzialność przed Panem Bogiem - mówił, zachęcając nauczycieli, by „z 
radością i otwartym sercem szli do młodych ludzi”, a wtedy „młodzież otworzy swój 
umysł i serce na to, co będzie im przekazywane”. 

Tego dnia, o reformie oświaty mówił Jerzy Bielecki, który zaświadczenie 
o wyborze na Posła do Sejmu RP wespół z innymi otrzyma 24 października.
- Jesteśmy w dobie, kiedy Rząd RP zmienia system oświaty. Wracamy do oświaty 
zawodowej, branżowej, ponieważ na rynku pracy nadal brakuje mechaników, 
rzemieślników, hydraulików, spawaczy i budowlańców, a więc fachowców 
praktycznie w każdej branży zawodowej - informował, poruszając kwestie 
zatrudnienia nauczycieli. - Jeszcze nie tak dawno wieszczono, że nauczycieli będzie 
za dużo, tymczasem nauczycieli brakuje, szczególnie w dużych ośrodkach 
miejskich, przy czym nauczyciele w szkołach średnich na brak pracy narzekać nie 
mogą, ponieważ większość z nich ma grubo ponad etat - podkreślał.

Jak co roku, dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i 
pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych oraz pracownikom 
powiatowego wydziału oświaty, życzono mocnego zdrowia, anielskiej cierpliwości, 
satysfakcji i radości z wykonywanej pracy oraz tego, by pamiętali, że to dzięki nim 
rozwija się polska oświata...

Nagrody Starosty, awanse zawodowe, akty stypendialne
W tym roku, nagrodę Starosty za dobrą pracę dydaktyczno-wychowawczą 

otrzymało 5 nauczycielek: Jadwiga Chmiel z Zespołu Szkół Technicznych, Dorota 
Rachwalska-Kata z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza, Magdalena Niekra z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, 
Magdalena Madras z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Agnieszka Widz z 
Zespołu Szkół „U Witosa”. 

W imieniu nagrodzonych, głos zabrała Jadwiga Chmiel. - Państwo 
docenili nasz trud i zaangażowanie, wkładane na co dzień w edukację młodego 
człowieka, ale nasza praca to nie tylko nauczanie, wychowanie i opieka... To przede 
wszystkim kształtowanie osobowości i charakterów młodzieży, która motywuje nas 
do pracy na najwyższym poziomie.  

W tym roku, awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 6 
nauczycieli: Julita Kułażyńska - polonistka z ZS, Magdalena Niekra - logopeda i 
Monika Wielgus - oligofrenopedagog (obie z ORW), Jolanta Brytan - psycholog i 
Anna Kuźnicka - pedagog logopeda (obie z PPP) oraz Michał Wołoszynek - 
nauczyciel przedmiotów zawodowych z ZST. Przy nadaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego, nauczyciel składa ślubowanie. Tego dnia, ślubowanie złożyło 
3 nauczycieli: Magdalena Niekra, Monika Wielgus i Michał Wołoszynek. 

Starym zwyczajem, osiemnaścioro uczniów z janowskich szkół średnich 
(po 6 z każdej szkoły) otrzymało sześciomiesięczne stypendium Starosty 
Janowskiego (w wysokości 1.800 zł; po 300 zł miesięcznie). Z Zespołu Szkół 
Technicznych stypendium otrzymali: Paweł Ciupak, Andrzej Miś, Bartłomiej 
Rachwał, Krzysztof Szajwaj, Barbara Szopa i Kamila Dominika Tur, z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza - Aleksandra Liwak, 
Barbara Duda, Przemysław Nosal, Anna Wnuk, Dominik Boś i Anna Dudek, a z 
Zespołu Szkół „U Witosa” - Karolina Weronika Draguła, Małgorzata Alicja Małek, 
Paweł Kulpa, Julia Kierepka, Dawid Maksim i Mateusz Pasztaleniec.

Tekst; foto: Alina Boś
Foto-galeria: http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_7878.html

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Od lewej: ks. Jacek Staszak, Jarosław Lenart, Wiesława Dyjach, Artur Pizoń,
Iwona Miśkiewicz-Rachwał, Jerzy Bielecki, Teresa Biernat, Mariusz Wieleba, Michał Komacki

Od lewej: Wicestarosta Michał Komacki, Agnieszka Widz,
Dorota Rachwalska-Kata, Magdalena Niekra, Starosta Artur Pizoń, Jadwiga Chmiel

Pamiątkowe zdjęcie ze stypendystami

Nauczycielki ZST (od lewej): 
Małgorzata Białek, Elżbieta Dębiec, Ewelina Chmiel

Ślubowanie składają (od lewej): Monika Wielgus, 
Magdalena Niekra, Michał Wołoszynek

Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
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Skorzystaj 
z darmowych badań kolonoskopowych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. w Janowie Lubelskim zaprasza na 
bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach realizacji „Programu badań przesiewowych raka jelita 
grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na lata 2019-2021”. Program 
finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

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

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

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

 Ogłoszenie 
Sprzedam działkę rekreacyjną

Sprzedam działkę rekreacyjną 3 arową nad zalewem w Janowie Lubelskim. Na działce jest 
usytuowany domek (altanka). Działka posiada energię elektryczną oraz wodę dostarczaną przez 
wewnętrzną sieć wodociągową. W cenie działki jest wyposażenie w narzędzia takie jak: kosiarka do 
trawy, glebogryzarka i narzędzia ogrodnicze ręczne. Cena do uzgodnienia. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 606 252 689.

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

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

Skorzystaj 
z darmowych badań cytologicznych

Pierwsza dekada grudnia to czas uświadamiania społeczeństwa o tym, jak ważne jest 
dbanie o zdrowie naszych płuc. Wszyscy wiemy, że płuca są organem niezbędnym do życia, ale nie 
każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że to właśnie choroby płuc są jednymi z głównych przyczyn 
zgonów na świecie. Mimo, że choroba ta stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, to nie 
należy jej się bać, gdyż wcześnie wykryta i prawidłowo leczona jest całkowicie uleczalna.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku na gruźlicę 
zapada około 9 milionów osób. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zapadalności na 
gruźlicę. Statystyki są bardzo niepokojące. Czy gruźlica stanowi poważny problem zdrowotny, co ją 
wywołuje i jak z nią walczyć? Na te i inne pytania odpowiada lek. med. Marta Gorzelewska - 
specjalista w dziedzinie chorób płuc w janowskim szpitalu

Co to jest gruźlica? Gruźlica występuje na całym świecie. Na gruźlicę może zachorować 
każdy, bez względu na wiek czy wykształcenie. Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez 
prątek gruźlicy. Nieleczona, jest chorobą śmiertelną. Najczęstszą odmianą gruźlicy jest gruźlica 
płuc. Gruźlica może atakować też inne organy.

Co powoduje gruźlicę? Źródłem zakażenia jest chory, wydalający prątki człowiek. Prątki 
wydobywają się z organizmu człowieka chorego w czasie kaszlu, głośnego mówienia, śmiechu, 
kichania. Zakażenie prątkiem następuje najczęściej drogą wziewną (wdychamy do dróg 
oddechowych rozproszone w powietrzu mikrokropelki wydzieliny chorego, w której „zawieszone” 
są prątki). Inne możliwości zakażenia są wyjątkowo rzadkie.

Jakie są objawy gruźlicy płuc? Najczęściej występujące objawy gruźlicy płuc to 
utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie kaszel, nawracające stany podgorączkowe, nocne poty, 
osłabienie i łatwe męczenie się, brak apetytu i utrata wagi ciała. W późniejszych stadiach nieleczonej 
gruźlicy pojawia się krwioplucie, bóle klatki piersiowej, duszność.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na gruźlicę? Jeśli ktoś w naszym otoczeniu 
kaszląc nie zasłania ust, trzeba się odsunąć, odwrócić głowę lub wyjść z pomieszczenia. 
Pomieszczenia, w których przebywamy z innymi osobami, trzeba często wietrzyć. Trzeba się też 

Gruźlica - choroba, o której należy pamiętać! 
Wywiad z lek. med. Martą Gorzelewską - specjalistą w dziedzinie chorób płuc

upewnić, czy nowonarodzone dziecko zostało zaszczepione przeciwko gruźlicy i czy osoby, 
opiekujące się małymi dziećmi, nie mają przewlekłego kaszlu lub innych niepokojących objawów. 
Ryzyko zachorowania na gruźlicę zmniejszymy też poprzez zdrowy i higieniczny tryb życia.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się gruźlicy? Najskuteczniejszą metodą jest jej 
wczesne rozpoznanie i systematyczne leczenie Jeśli zaobserwujemy jakieś niepokojące objawy, 
mogące wskazywać na gruźlicę, umówmy się na wizytę lekarską. Kaszląc i kichając, zakrywajmy 
nos i usta chusteczką jednorazową (jeśli jej nie mamy, kichamy i kaszlemy w zgięcie łokciowe). Za 
każdym razem, ręce myjemy żelem higienicznym na bazie alkoholu. Podczas rozmowy, unikajmy 
mówienia prosto w twarz. Nie całujmy dorosłych ani dzieci.

Jak wygląda sprawa szczepionki przeciwko gruźlicy w programie szczepień 
ochronnych? Masowe szczepienia przeciwko gruźlicy wśród noworodków zostały wprowadzone w 
Polsce w 1955 roku. Obecnie, wykonuje się je szczepionką BCG 10, podawaną śródskórnie. 
Szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału neonatologicznego. 
W przypadku noworodków, urodzonych przedwcześnie, szczepienie przeciwko gruźlicy wykonuje 
się po osiągnięciu masy ciała powyżej 2000 g. Dzieci, które nie zostały zaszczepione po urodzeniu w 
szpitalu z różnych przyczyn, należy zaszczepić w możliwie najwcześniejszym terminie. Szczepienie 
to należy uzupełnić w ramach szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) do ukończenia 15 roku życia. 
Na terenie województwa lubelskiego zaległe szczepienie przeciwko gruźlicy można wykonać 
wyłącznie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. J. Bożego, Wojewódzkiej 
Przychodni Chorób Zakaźnych dla Dzieci, Poradni Pediatrycznej Szczepień dla Dzieci Wysokiego 
Ryzyka w Lublinie na ul. Lubartowskiej 81, 20-123 Lublin.

Jak się przedstawiają dane epidemiologiczne, dotyczące gruźlicy w powiecie 
janowskim? W latach 2013-2018 notowano od 17 do 22 przypadków zachorowań na gruźlicę 
rocznie. W bieżącym roku (do 5 grudnia) zarejestrowano 14 przypadków zachorowań.

Dodajmy, że dane, dotyczące zachorowań na gruźlicę, pozyskiwane są na podstawie 
zgłoszeń lekarskich. Na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i 
zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę 
zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest zobowiązany do zgłoszenia tego 
faktu właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Opr.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim

Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer 
samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Dlatego tak ważna staje 
się jego widoczność na drodze. Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy, ubrany w ciemny strój, jest 
zauważany przez kierującego pojazdem w ostatniej chwili, kiedy nie ma praktycznie czasu na 
reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z 
odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego 
manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Policjanci po raz kolejny przypominają o zmianie przepisów, dotyczących obowiązku 
noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem zabudowanym. Od 31 sierpnia 
2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. W przepisach przewidziano 
wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. 
Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania - tam pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty, 
doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca 
się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas 
będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. 
Jednocześnie przypominamy, że rowerzyści, korzystający z dróg publicznych od zmierzchu do świtu 
powinni mieć wyposażone rowery w sprawne oświetlenie i elementy odblaskowe.

Pamiętajmy - nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych, a odblaski często ratują życie!
KPP w Janowie Lubelskim

Pamiętajmy o odblaskach - ratują życie!

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz nieszczęśliwym 
zdarzeniem, które miało miejsce na terenie naszego powiatu, gdzie doszło do 
zatrucia tlenkiem węgla, zwracamy się z apelem o zwrócenie uwagi na 
niebezpieczeństwo zatrucia „czadem”. W domach, w których urządzenia 
grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle 
użytkowane, wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany 
jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani 
zapachu. W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, 
ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji (nie należy 
zaklejać kratek wentylacyjnych),
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki 
wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien.
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w 
którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
- zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas przed wystąpieniem 
trującego gazu w powietrzu (głośnym alarmem).

Czad - „cichy zabójca”. Apel Policji

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

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

Przekaż 1 % podatku
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              Od grudnia będzie można więcej 
dorobić do świadczenia z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Wzrosną kwoty limitów, na jakie 
muszą uważać pracujący renciści oraz najmłodsi emeryci. 
Dorabianie do emerytury lub renty jest możliwe i wiele osób 
się na to decyduje. Niektórzy muszą jednak pamiętać o 
limitach dodatkowych przychodów, których przekroczenie 
zmniejsza świadczenie lub zawiesza jego wypłatę. Chodzi o 
70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. 
Przekroczenie pierwszego limitu powoduje zmniejszenie 
emerytury lub renty za miesiąc, w którym doszło do 
przekroczenia. Przychody wyższe niż drugi limit, czyli 130%, 
powodują zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Od grudnia można więcej dorobić. Warto pamiętać, 
że te progi zmieniają się co kwartał, wraz ze zmianami w 
przeciętnym wynagrodzeniu. Najbliższa aktualizacja nastąpi 
1 grudnia. Od tego miesiąca będzie można dorobić więcej bez 
negatywnych skutków dla swojego świadczenia. Limit 70% 
wzrośnie o około 65 złotych - do 3452,20 zł. Natomiast próg 
130% od grudnia będzie wynosił 6411,10 zł, czyli o 120 zł 
więcej niż dotychczas.

Kto dorabia bez ograniczeń? Limity dodatkowych 
przychodów nie dotyczą wszystkich. Bez ograniczeń mogą 
dorabiać do emerytury kobiety, które mają co najmniej 60 lat 
i mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat. Limitami nie muszą 
się również przejmować osoby, które pobierają: rentę dla 
inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, którego 
niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą 
wojskową lub rentę rodzinną, przysługującą po 
uprawnionych do tych świadczeń.

Minął rok, odkąd lekarze obowiązkowo wystawiają zwolnienia lekarskie w formie 
elektronicznej. Pacjenci i pracodawcy też przekonują się do internetu - coraz chętniej składają 
wnioski o zasiłki elektronicznie. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie są powszechne od 1 grudnia 
ubiegłego roku. Przez rok do ZUS w całej Polsce wpłynęło 25,1 mln e-zwolnień, a do samego 
Oddziału ZUS w Biłgoraju - 281,3 tys. - Ubezpieczeni, pracodawcy oraz ZUS mają natychmiastowy 
dostęp do danych o zwolnieniu lekarskim. To daje zupełnie nowe możliwości przy analizowaniu 
między innymi kosztów i przyczyn absencji chorobowej. Dane gromadzone dzięki e-ZLA pozwalają 
na przygotowanie polityki prewencyjnej, budowanie polityki prozdrowotnej - podkreśla prezes 
ZUS, prof. Gertruda Uścińska. 

E-zwolnienie w kilka chwil po jego podpisaniu trafia przez internet do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz do pracodawcy chorego przez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS. Jeśli tylko pracodawca korzysta z PUE, to chory nie musi mu dostarczać papierowego wydruku 
zwolnienia. Wydruk jest potrzebny tylko, gdy pracodawcy nie ma na PUE, a takie firmy są w 
zdecydowanej mniejszości. Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawia już 101,4 tys. lekarzy w 
całej Polsce. Niektórzy (3,8 tys.) korzystają przy tym z pomocy asystentów medycznych. Do końca 
listopada lekarze upoważnili do wystawiania e-zwolnień 4,2 tys. asystentów. O tym, czy pacjent 
powinien otrzymać zwolnienie lekarskie, decyduje zawsze lekarz. Natomiast asystent wprowadza 
dane zaświadczenia do systemu informatycznego. Żeby otrzymać zasiłek chorobowy za czas pobytu 
na zwolnieniu lekarskim, trzeba złożyć wniosek. Formalności za pracowników załatwia ich 
pracodawca. Pozostali klienci składają wnioski samodzielnie do ZUS. W listopadzie tego roku na 
PUE wpłynęły prawie 124 tys. elektronicznych wniosków w sprawie zasiłków. Rok wcześniej było 
ich zaledwie 35 tys., czyli przeszło trzykrotnie mniej.

Małgorzata Korba - rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Rok e-zwolnień lekarskich

Ważne dla pracujących 
emerytów i rencistów

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 23-200 Janów Lubelski, ul. Bialska 11, informuje, że 
posiada do wydzierżawienia obiekt użytkowy „Baza w Białej I 300”.

Dane techniczne obiektu: powierzchnia gruntu 0,84 ha; budynek biurowo-socjalny o pow. 
użytkowej 83 m2; budynek hala napraw + magazyn o pow. użytkowej 245 m2; budynek portiernia; 
dwie bramy wjazdowe; całość ogrodzona: częściowo z płyt betonowych, pozostała część siatką 
metalową; doprowadzona energia elektryczna 400V; własne ujęcie wody (studnia głębinowa), 
zbiornik na szambo, centralne ogrzewanie itp.

Szczegółowe informacje o warunkach współpracy można uzyskać w biurze Spółdzielni w 
Janowie Lubelskim ul. Bialska 11 (I piętro) lub telefonicznie 698 668 934, 15 8721331.

Ogłoszenie
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- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we 
wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto, we wniosku, o którym mowa wyżej, należy wskazać dowody, które świadczą:
- że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wspólnotami 
gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są 
nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:
1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, we wspólne 
posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom 
jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego 
włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego 
użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności;
3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które 
nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na 
wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do 
wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego 
użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;
6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w 
księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do 
wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości.

Termin na składanie wniosków, o których mowa powyżej, ustalam do dnia 25 stycznia 
2021 r. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim pokój nr 202 (II piętro) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 8c ust. 3 u.z.w.g. niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Godziszowie oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na 
okres 14 dni, a także ogłoszona mieszkańcom poszczególnych wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w 
danej miejscowości. Ponadto, zostaje zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Godziszów i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim 
( ) oraz w prasie lokalnej.

Starosta Janowski Artur Pizoń
http://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Informacja o terminie składania wniosków 
przez osoby uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych

Starosta Janowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 8c 
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 703) zwana dalej - u.z.w.g., w związku z uzyskaniem waloru ostateczności w dniu 15 czerwca 
2019 r. decyzji Starosty Janowskiego nr 1/2019 z dnia 14 maja 2019 r. o nieustaleniu wykazu 
uprawnionych na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do 
udziału we wspólnotach znajdujących się na terenie gminy Dzwola tj. wsi Branew Szlachecka, 
Branewka, Flisy, Kocudza Górna, Kolonia Branewka, Krzemień Pierwszy, Zdzisławice, Zofianka 
Dolna oraz na terenie gminy Chrzanów tj. wsi Malinie, Otrocz, Chrzanów

informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w ww. wspólnotach 
gruntowych znajdujących się na terenie gminy Dzwola oraz gminy Chrzanów, o których mowa w art. 
6a u.z.w.g. w celu ustalenia, które nieruchomości stanowią przedmiotowe wspólnoty gruntowe oraz 
ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w poszczególnych wspólnotach gruntowych oraz 
wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnotach.

Zgodnie z zapisami art. 6a u.z.w.g. uprawnionymi do udziału we wspólnotach gruntowych są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres 
od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze 
wspólnoty gruntowej,
2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się 
grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli 
wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez 
okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te faktycznie nie korzystały 
ze wspólnoty.

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

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

Informacja o terminie składania wniosków 
przez osoby uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych

wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a u.z.w.g.,
- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto, we wniosku, o którym mowa wyżej, należy wskazać dowody, które świadczą:
- że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wspólnotami 
gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są 
nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:
1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, we 
wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym 
mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia 
ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do 
wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania 
służebności;
3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, 
które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na 
wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do 
wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego 
użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;
6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w 
księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do 
wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości.

Termin na składanie wniosków, o których mowa powyżej, ustalam do dnia 20 lipca 
2020 r. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim pokój nr 202 (II piętro) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 8c ust. 3 u.z.w.g. niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzwoli, Urzędu Gminy w Chrzanowie oraz Starostwa Powiatowego w 
Janowie Lubelskim na okres 14 dni, a także ogłoszona mieszkańcom poszczególnych wsi w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto, zostaje zamieszczona na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, Urzędu Gminy Chrzanów i Starostwa Powiatowego 
w Janowie Lubelskim ( ) 
oraz w prasie lokalnej.                                                                      Starosta Janowski Artur Pizoń

http://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Starosta Janowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 8c 
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 703) zwana dalej - u.z.w.g., w związku z uzyskaniem waloru ostateczności w dniu 20 listopada 
2019 r. decyzji Starosty Janowskiego nr 1/2019 z dnia 18 października 2019 r. o nieustaleniu wykazu 
uprawnionych na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do 
udziału we wspólnotach znajdujących się na terenie gminy Godziszów tj. wsi Godziszów Pierwszy, 
Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci, Kawęczyn, Kawęczyn - Nowa Osada, Piłatka, Rataj 
Ordynacki, Rataj Poduchowny, Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Trzecie i 
Zdziłowice Czwarte

informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w ww. wspólnotach 
gruntowych znajdujących się na terenie gminy Godziszów, o których mowa w art. 6a u.z.w.g. w celu 
ustalenia, które nieruchomości stanowią przedmiotowe wspólnoty gruntowe oraz ustalenia wykazu 
uprawnionych do udziału w poszczególnych wspólnotach gruntowych oraz wykazu obszarów 
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów 
we wspólnotach.

Zgodnie z zapisami art. 6a u.z.w.g. uprawnionymi do udziału we wspólnotach gruntowych są:
1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 
dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze 
wspólnoty gruntowej,
2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się 
grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli 
wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez 
okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te faktycznie nie korzystały 
ze wspólnoty. 

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

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

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, iż na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59 oraz przy ul. Wiejskiej 3 w dniach 
od 6 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. został wywieszony wykaz sporządzony dla części 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Janowskiego przeznaczonych do oddania w najem, 
tj. 2 pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego na działce nr 2179/1 przy 
ul. Zamoyskiego 59 w Janowie Lubelskim o łącznej powierzchni użytkowej 30,8 m2 oraz 
pomieszczenia piwnicznego w budynku na działce nr 3157/4 przy ul. Wiejskiej 3 w Janowie 
Lubelskim o powierzchni 15 m2.

Ogłoszenie 
Zarządu Powiatu

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy, obligujące starostę do nakładania kar 
pieniężnych na właścicieli pojazdów. Kary będą nakładane w przypadku, kiedy:
- właściciel pojazdu, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie 
zarejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia 
jego sprowadzenia;
- właściciel pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadomi 
starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Wysokość kary pieniężnej wynosi od 200 do 1000 zł.

Informacja Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg Publicznych
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      Kiedy na dworze panują niskie 
temperatury, wiele osób narażonych 
jest na utratę życia lub zdrowia na 
skutek wychłodzenia organizmu. 
Problem ten dotyka przede wszystkim 
osoby bezdomne, samotne,  w 
podeszłym wieku. Ale nie tylko. 

Zagrożenie takie dotyczy także osób, będących pod wpływem 
alkoholu. Widząc osobę potrzebującą pomocy, nie bądźmy 
obojętni i pomóżmy jej.

Policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w 
których mogą przebywać takie osoby. Udzielają potrzebującym 
informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i 
bezpiecznie przetrwać zimę. Naszym wspólnym obowiązkiem 
jest dbałość o życie i zdrowie drugiego człowieka, dlatego każdy 
śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał 
działania dla mundurowych. Niestety, policjanci nie mogą 
dotrzeć wszędzie.

Apelujemy do Państwa - nie bądźmy obojętni! 
Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy 
nietrzeźwe. Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub 
siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, bądź przebywającej 
w altankach ogrodowych, czy pomieszczeniach opuszczonych i 
nieogrzewanych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. 
Zgłoszenia można przekazywać pod numerem telefonu 112 lub 
pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie być może 
przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również 
starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w 
kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy 
obok takich osób obojętnie. 

Pamiętajmy - jeden telefon może uratować czyjeś życie!
KPP w Janowie Lubelskim

Nie bądźmy obojętni
- apel Policji
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