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Majka Jeżowska, Zbigniew Zamachowski,
Kacper Kuszewski , Hanna Śleszyńska
w ostatni weekend czerwca
Zapraszamy Państwa na XV Festiwal Artystów Filmu i
Telewizji, który odbędzie się w dniach od 29 czerwca – 4 lipca
br. Festiwal rozpocznie weekend „Rodzinnie i z Przyjaciółmi”.
W sobotę (29 czerwca) zapraszamy na Baśniową Podróż
klaunów – widowisko teatralne, tuż po „podróży” odbędzie się
widowisko muzyczne „Gdzie się podziały tamte prywatki” oraz
pokazy taneczne w wykonaniu Klubu Tańca Towarzyskiego
„JUMP”. Wieczorną porą zapraszamy na Koncert Majki
Jeżowskiej. Po koncercie odbędzie się recital Kacpra
Kuszewskiego oraz po raz pierwszy w Janowie Lubelskim –
Holi Festiwal. W niedzielę 30 czerwca – rozpoczniemy
Koncertem Olek Orkiestra. W dalszej kolejności zapraszamy na
pokazy taneczne i Recital Zbigniewa Zamachowskiego.
Niedzielny wieczór zakończy Koncert Hanny Śleszyńskiej. Od
poniedziałku (1 lipca) do czwartku włącznie (4 lipca) zapraszamy na seanse filmów. Z pewnością każdy znajdzie swoją
ulubioną tematykę. Seanse filmów odbędą się w Janowskim
Ośrodku Kultury, natomiast koncerty i pokazy weekendowe w
Parku Miejskim.
Dorota Kozdra
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Raport o stanie Gminy Janów Lubelski za 2018 rok
Oddajemy Państwu „Raport o stanie Gminy Janów
Lubelski za 2018 rok.” Prezentowany Raport ma służyć przede
wszystkim zwiększeniu wiedzy naszych mieszkańców na
temat funkcjonowania samorządu gminy, a także stanowi
podstawę do prowadzenia debaty na temat jakości życia.
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem, który
dostępny jest na stronie Janowa Lubelskiego pod linkiem:
https://janowlubelski.pl/
Zachęcamy również do udziału w debacie na temat stanu
naszej Gminy, która odbędzie się 18 czerwca 2019 r., podczas
sesji Rady Miejskiej. W debacie może wziąć udział każdy
mieszkaniec Gminy, który spełni poniższe warunki:
Zgłoszenie do udziału w debacie - informacja – https://janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/raport-o-staniegminy-janow-lubelski-za-2018-rok

Sportowe osiągnięcia uczniów z janowskiej podstawówki
Niekończące się sportowe sukcesy uczniów z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w
Janowie Lubelskim są przykładem pracy, pasji i wytrwałości
tak uczniów jak i opiekuna – Zbigniewa Czajkowskiego
nauczyciela wychowania fizycznego. IV miejsce w Polsce

dla sportowej drużyny z janowskiej podstawówki – taki
wynik uczniowie zdobyli dnia 26 kwietnia 2019 w miejscowości Kamion gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół
Podstawowych w Drużynowych Biegach Przełajowych.
Jak podkreśla trener drużyny: „Skład reprezentacji
rocznik 2006 taki jak w finałach
wojewódzkich. Dzięki wygranej
w województwie można było
dobrać zawodników z rocznika
2007. W tej konkurencji brali
udział: Pyz Marcel, Dębiec
Miłosz, Peret Wiktor,
Szymończyk Mikołaj”.
Reprezentacja 2006 zdobyła 28
punktów i wywalczyła IV miejsce
w Polsce ( do trzeciego zabrakło 4
pkt). Indywidualnie w
Mistrzostwach Polski Marek
Grykałowski sklasyfikowany
został na miejscu 9-tym.
W deszczowym klimacie upłynął
Międzynarodowy Bieg
Konstytucji 3 Maja w Stalowej
Woli, w którym uczniowie
odnieśli również sukcesy.

Od lewej: Zbigniew Czajkowski (opiekun drużyny), Rafał Czajka, Michał Sosnówka,
Sebastian Sajdak, Marek Grykałowski, Łukasz Rzeźniczuk, Paweł Sadecki

cd. na str. 17

PKS Jadwiga Mistrzem Polski już po raz szósty
odbyły się w dniach 1 i 2 maja br.
w Skierniewicach dla
Parafialnego Klubu Sportowego
Jadwiga.
Działający przy parafii pw.
Św. Jadwigi Królowej w
Janowie Lubelskim Parafialny
Klub Sportowy „Jadwiga” został
Mistrzem Polski już po raz
szósty. Skład drużyny: Mateusz
Oleszko, Łukasz Gajór, Dariusz
Jargiło, Adam Pawełkiewicz
(Najlepszy zawodnik),
Bartłomiej Giemza, Konrad
Bednarz, Igor Łukasiewicz,
Krystian Kotwica, Dominik
Kamiński, Marcin Łukasz oraz
Damian Sowa (bramkarz).
Od lewej: Krzysztof Kołtyś (Burmistrz Janowa Lubelskiego), Łukasz Gajór, Janusz Jargiło,
Trenerem i Kierownikiem
Dariusz Jargiło, Krystian Kotwica, Marcin Łukasz
drużyny jest Janusz Jargiło, zaś
opiekunem Ks. Jacek Zieliński.
Sukcesem zakończyły się tegoroczne Mistrzostwa Polski w
Przypomnijmy, że drużyna z Janowa Lubelskiego została
Piłkę Nożną Liturgicznej Służby Ołtarza Lektor Młodszy, które
już po raz szósty Mistrzem Polski. To mistrzowie z lat 2012,

2013, 2014, 2015, 2016 i… 2019 roku.
PKS „Jadwiga” puchar zdobyła - trzy razy w najstarszej
kategorii lektor starszy, czyli w 2012 (Częstochowa), 2013
(Radom), 2014 (Lublin) oraz trzy razy w kategorii najmłodszej
2015 (Elbląg), 2016 roku w Rzeszowie oraz w roku obecnym w
Skierniewicach.
Warto tu odnotować, że PKS „Jadwiga” podczas tegorocznych zawodów nie przegrał żadnego meczu. W 1/8 finału
drużyna wygrała z Lektorami Młodszymi z Daleszyc 4:1, w
ćwierćfinale z Ministrantami z Ursynowa 4:2, w półfinale Nasi
Ministranci wygrali z ekipą z Leżajska 3:1, zaś w finale drużyna
z Janowa Lubelskiego pokonała Ministrantów z Tuliszkowa wspaniały wynik - 7:0.
Janusz Jargiło – trener PKS „Jadwiga” za pośrednictwem
Gazety pragnie podziękować sponsorom m.in.: Urzędowi
Miejskiemu w Janowie Lubelskim, Starostwu Powiatowemu,
Urzędowi Gminy w Dzwoli, rodzicom dzieci oraz Księżom z
parafii pw. Św Jadwigi Królowej.
Za rok kolejne Mistrzostwa, tym razem w Elblągu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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"Zasłużeni dla Gminy Janów Lubelski" - sesja Rady Miejskiej
W piątek tj. 24 maja br., odbyła się już siódma sesja obecnej
kadencji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Podczas sesji
Radni podjęli dwanaście uchwał. Pierwsze uchwały dotyczyły
nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”. Radni
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”: Proboszczom dwóch
janowskich parafii tj. Ks. Kan dr Jackowi Beksińskiemu –
Proboszczowi Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Ks. Kan dr
Jackowi Staszakowi – Proboszczowi Parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela oraz Henrykowi Rążewskiemu, który od 2009 do
2018 roku pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów
Lubelski i Jerzemu Bieleckiemu – Posłowi na Sejm RP.
Przypomnijmy, że niniejszy tytuł wcześniej otrzymał:
Władysław Belina-Prażmowski, Robert Emilian Bijasiewicz,
Wincenty Sowa - „VIS”, Doktor Jeremiasz Sowiadkowski,
Ksiądz Kanonik Franciszek Trochonowicz, Ks. Inf. Edmund
Markiewicz, Ks. Kan. Jan Sobczak, Józef Łukasiewicz,

Władysław Anasiewicz, Krzysztof Adam Kołtyś (Burmistrz),
Bogumiła Szewc, Augustyn Zezuliński. Uchwały zostały
przedstawione przez Krystynę Ćwiek – Przewodniczącą Rady
Miejskiej i Henryka Jarosza – Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
W dalszej kolejności zapoznaliśmy się z tematem uchwał
omówionych przez Jolantę Zezulińską – Kierownika Referatu
Architektury i Nieruchomości UM i Waldemara Futę Głównego specjalistę ds. architektury i planowania przestrzennego. Była to uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Janów Lubelski „Centrum Handlowo - Usługowe przy ul. Jana
Zamoyskiego”, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD”, uchwała o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

Od lewej: Bożena Czejkowska, Krzysztof Kołtyś, Czesław Krzysztoń, Monika Machulak

Od lewej: Krzysztof Kurasiewicz, Łukasz Piecyk

Od lewej: Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Anna Mazur

nego Gminy Janów Lubelski – etap 1” oraz uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznorekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim. Z
porządku obrad zostały natomiast zniesione dwie uchwały: w
sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z
tytułu podziału nieruchomości oraz uchwała w sprawie
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Jednymi z ostatnich uchwał sesji, jakie zostały podjęte przez
Radnych była uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu i rzeczowej Powiatowi
Janowskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Janów Lubelski (Bialska) – Tokary –
Huta Turobińska odcinek w m. Janów Lubelski oraz pomoc
finansowa na za realizację zadania polegającego na remoncie
zatoki postojowej przy drodze powiatowej obok cmentarza.
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Janów Lubelski na lata 2019 – 2022 przedstawiła Skarbnik
Gminy Monika Machulak. Sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok zostało omówione przez Ewę Misztal –
Inspektor ds. Obsługi Biura Rady.
Przypomnijmy, że każda sesja jest transmitowana i istnieje
możliwość ponownego obejrzenia relacji z danej Sesji Rady
Miejskiej w Janowie Lubelski pod linkiem https://janowlubelski.pl/aktualnosci/vii-sesja-rady-miejskiej-w-janowielubelskim-viii-kadencji-transmisja
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Od lewej: Andrzej Czaja, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Waldemar Kuśmierczyk

Ewa Misztal - Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Od lewej: Bogdan Startek. Marian Grzegórski, Zenon Bielak, Grzegorz Flis

Od lewej: Waldemar Futa, Jolanta Zezulińska, Ryszard Majkowski - Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego

2.

Od lewej: Krystyna Ćwiek, Henryk Jarosz

Sołtysi, od lewej: Józef Łukasik, Stanisław Mucha, Jerzy Małek, Stanisław Skubik, Bożena Kiszka
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Ks. dr Jacek Beksiński
urodził się 11 września 1949
roku w Koprzywnicy. Po
ukończeniu Szkoły
P o d s t a w o w e j w
Koprzywnicy uczęszczał do
L
i
c
e
u
m
Ogólnokształcącego w
Nowej Dębie. W latach 1967
– 1974 studiował w
Wy ż s z y m S e m i n a r i u m
Duchowym w Sandomierzu.
W tym okresie odbywał
także służbę wojskową w
Bartoszycach. Święcenia
kapłańskie z rąk biskupa
Piotra Gołębiowskiego
przyjął 8 czerwca 1974 roku w bazylice katedralnej w
Sandomierzu. Skierowany do pracy duszpasterskiej w
Szewnie, pracował tam 18 lat. Ks. Jacek Beksiński był
moderatorem w ruchu „Światło – Życie”, rejonowym
duszpasterzem rodzin. W latach 1975-1977 ukończył
Studium Teologii Rodziny prowadzone przez Wydział
Teologiczny w Krakowie. W latach 1978 -1981 studiował w
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale
Teologicznym. Pracę magisterską napisał na temat „Studium
homiletyczne Księdza Biskupa Pawła Kubickiego”.
Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu „Chrystocentryzm w nauczaniu i życiu Kolumby Marmonia”. W latach
(1991 -1992) pełnił funkcję proboszcza parafii Szewna. Był
wicedziekanem dekanatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Od 25 sierpnia 1992 roku Ojcem Duchowny w Wyższym
Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 1992 –
2006 wykładał w wyższym Seminarium Duchowym i na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1994 – 2006
był przewodniczącym wspólnoty kapłańskiej „Chrystusa
Paschalnego”. Pełni posługę egzorcysty diecezjalnego. Ks.
Beksiński jest autorem książki „Chrystus życiem naszym”,
artykułów popularno naukowych i prasowych, recenzji oraz
publikacji o profilu religijnym. W związku z ustanowieniem
diecezjalnej Nagrody Dobrego Drzewa – „Arbor Bona”
wszedł w skład Kapituły przedstawiającej kandydatów do
nagrody w trzech katego-riach: ewangelizacja, działalność
charytatywno społeczna oraz świadectwo życia chrześcijańskiego. Ksiądz Beksiński brał udział w tworzeniu i
poświęceniu Katyńskich Tablic Memorialnych przy kościele
pw. Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.
Od 2012 roku prowadzi działalność duszpasterską w
Janowie Lubelskim. Pełniąc funkcję wicedziekana Dekanatu
Janów Lubelski, był inicjatorem wielu prac zmierzających
do uświetnienia wyglądu świątyni i jej otoczenia.
Ks. Beksiński jest moderatorem wspólnoty św. Ojca Pio,
założycielem i opiekunem chóru parafialnego i opiekunem w
Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Janowie
Lubelskim. Jest stałym spowiednikiem i rekolekcjonistą,
głosi kazania dla świeckich i duchownych. Sprawuje
również opiekę duchową nad klasztorem sióstr zakonnych w
Zawichoście.
Doskonałe wykształcenie filozoficzne pozwala księdzu
Jackowie Beksiński głosić homilie, które są nieustającą
katechezą na wysokim poziomie religijnym i intelektualnym. Jest przede wszystkim duszpasterzem i potrafi
wspaniale nauczać, nie pouczając jednocześnie. Od lat służy
wsparciem moralnym i duchowym. Jego ogromną zasługą
jest stała opieka nad wszelkimi inicjatywami parafian i
serdeczna życzliwość dla różnorodnej działalności parafialnych wspólnot.

Ks. dr Jacek Staszak
urodził się 29 lipca 1950 r. w
Biłgoraju. W 1968 roku
ukończył liceum ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku. Po
odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym
Seminarium Duchownym w
Lublinie (1968-1974) dnia
10 czerwca 1974 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk
bpa P. Kałwy. Napisał pracę
magisterską z teologii na
KUL pt. „Organy pomocnicze w zarządzie majątkiem
kościelnym w parafii na
terenach polskich w ostatnim pięćdziesięcioleciu." Jako
wikariusz pracował w Tyszowcach (1974-1976),
Nałęczowie (1976-1982), Krasnymstawie (1982-1984), Soli
(1984-1989). Proboszczem został w Godziszowie w 1989 r.
następnie w Koprzywnicy. Od 1992 r. jest członkiem Rady
Kapłańskiej, sędzią Sądu Biskupiego w Sandomierzu.
Ukończył Podyplomowe Studium Poradnictwa
Psychologicznego i Psychoterapii na KUL (1988-1991),
pisząc pracę nt.: „Psycho-fizjologiczne i pastoralne aspekty
starzenia się i przejścia na emeryturę kapłanów". Odbywał
również studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL zakończone w 1999 r. uzyskaniem doktoratu. Od
2000 r. był proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Ks. kan. dr Jacek
Staszak jest pomocniczym wikariuszem sądowym w Sądzie
Biskupim. Od 13 lipca 2008 roku proboszcz, następnie
Dziekan parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie
Lubelskim. W czerwcu 2015 r. za wstawiennictwem ks.
Staszaka Sanktuarium zostało podniesione do rangi
Kolegiaty. Inicjator prac zmierzających do uświetnienia i
odnowienia wyglądu świątyni.
Ks. Staszak przewodniczy również zespołowi gazety
„Róża w Rodzinie”, która jest pismem parafialnym obu
janowskich parafii. W Janowskim Sanktuarium miały
miejsce koncerty muzyki religijnej, spotkania z ciekawymi
ludźmi. Ks. Staszak jest także pomysłodawcą Muzeum
klasztoru Ojców Dominikanów w Janowie Lubelskim.
Zebrany przez Ks. Staszak bogaty materiał na temat
Janowskiego Sanktuarium pretendującej do roli Bazyliki.
Ksiądz Jacek Staszak dał się poznać jako dobry i ceniony
spowiednik i kaznodzieja. Bierze czynny udział w życiu
publicznym. Aktywnie działa na rzecz rozwoju duchowego i
społecznego mieszkańców naszej Gminy.
Henryk Rążewski od początku swojej kariery zawodowej, związany jest z leśnictwem, a konkretnie
Nadleśnictwem Janów
Lubelski. Od 2009 do 2018
roku, Henryk Rążewski pełnił
funkcję Nadleśniczego
Nadleśnictwa Janów
Lubelski. W 2019 roku
przeszedł na emeryturę. Na
polu zawodowym jego
zasługi są nieocenione, w
swojej pracy zawsze kierował
się dobrem przyrody i troską
o zachowanie naszego
naturalnego dziedzictwa.
Lasy Janowskie były dla
niego również dziedzictwem
kulturo-wym i historycznym

naszego regionu. Jako Nadleśniczy, przywiązywał wielka
wagę do zachowania dla pokoleń cennych przyrodniczo i
historycznie miejsc. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję
radnego Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, gdzie był
członkiem Zarządu Miasta i Gminy oraz członkiem Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wspomagał
lokalne inicjatywy samorządu i innych organizacji w Janowie
Lubelskim, zarówno na gruncie materialnym, jak i organizacyjnym. Często Gmina korzystała z pomocy i sponsoringu
Nadleśnictwa Janów Lubelski przy organizacji imprez
lokalnych o różnym charakterze. Również inne podmioty
życia społecznego z naszego regionu zwracały się z prośbami
o wsparcie. Za taką właśnie pomoc Nadleśnictwo Janów
Lubelski, pod kierownictwem Henryka Rążewskiego, zostało
wyróżnione statuetką „Sponsor Roku” w 2013 i 2015 roku.
W 2018 roku otrzymał tytuł „Czło-wieka Roku”. Nadzorował
liczne projekty ze środków zewnętrznych, m.in. funduszy UE
tj. ”Aktywna ochrona głuszca” „Zwiększanie możliwości
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w zaangażowanie którego, uznany został „Liderem małej retencji
nizinnej” przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Jerzy Bielecki urodził
się 19 listopada 1969 roku.
Od zawsze związany z
Janowem Lubelskim.
Absolwent Liceum
Ogólnokształcące im.
Bohaterów Porytowego
Wzgórza. Ukończył studia na
Politechnice Rzeszowskiej.
Starosta Powiatu
Janowskiego w latach 2010 2015. Polityk, inżynier
elektronik i samorządowiec,
poseł na Sejm V i VIII
kadencji. W 2005 roku z listy
PiS uzyskał mandat posła na
Sejm V kadencji. W 2015 r.
startował do Sejmu z listy KW Prawo i Sprawiedliwość w
okręgu wyborczym Lublin (Puławy, Kraśnik, Łuków). Został
wybrany na posła zdobywając 8 510 głosów. Był też radnym
miasta i gminy Janów Lubelski. W Sejmie VIII kadencji
zasiada w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i
Nowoczesnych Technologii oraz w Komisji Finansów
Publicznych i Komisji Infrastruktury. Od 1994 do 2008 roku
pracował w Telekomunikacji Polskiej. Pełniąc funkcje
kierownicze miał wpływ na budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w całym Powiecie Janowskim.
W latach 2008 – 2010 był głównym specjalistą ds. analiz
finansowych i nadzoru w Urzędzie Miejskim w Janowie
Lubelskim. Jerzy Bielecki jako poseł wspierał bardzo ważne
projekty w gminie jak: powstanie podstrefy Janów Lubelski,
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK WISŁOSAN w Borownicy, budowę pływalni Otylia,
modernizację Janowskiego Ośrodka Kultury oraz inwestycje
dotyczące infrastruktury drogowej. Do bardzo ważnych
inwestycji zrealizowanych przez Jerzego Bieleckiego jako
Starosty Powiatu Janowskiego należało utworzenie Ośrodka
Rewalidacyjno – Wychowawczego oraz Zakładu Aktywizacji
Zawodowej przy szpitalu powiatowym w Janowie Lubelskim.
Jerzy Bielecki jest pomysłodawcą i współtwórcą Funduszu
Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich, którego celem
jest pomoc finansowa uzdolnionej młodzieży i dzieciom.
W ciągu pięciu lat działalności Funduszu zostały przyznane
stypendia 125 uczniom z terenu gminy i Powiatu
Janowskiego.
Opracowanie: Dorota Kozdra

Sołectwo Łążek Garncarski tematem
przewodnim kwietniowej sesji Rady Miejskiej
Łążek Garncarski będzie miał swoje sołectwo – taka
decyzja zapadła na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w
Janowie Lubelskim, która odbyła się 16 kwietnia br.
Uchwała dotycząca utworzenia sołectwa Łążek Garncarski
była jedną z 16 uchwał przyjętych przez Radnych.
Nim Radni Rady Miejskiej przystąpili do głosowania
uchwałę przedstawiła Krystyna Ćwiek – Przewodnicząca
Rady Miejskiej. Kolejno, głos zabrał Bogdan Startek –
Radny Rady Miejskiej oraz inicjator utworzenia sołectwa
Jan Jarmuziewicz, jak również Edward Gromysz i Henryk
Kurzyna.
Po zapoznaniu się z wypowiedziami Pana Startka i Pana
Jarmuziewicza, Radni przystąpili do głosowania.
Przypomnijmy, że Radę Miejską tworzy 15 Radnych. Za
przyjęciem uchwały, a w związku z tym za utworzeniem

sołectwa głosowało 4 Radnych, 1 Radny był przeciw i 10
Radnych wstrzymało się od głosu.
Podkreślmy, że utworzone sołectwo będzie 12
sołectwem w gminie Janów Lubelski. Status sołectwa
posiada: Biała I, Biała II, Borownica, Łążek Ordynacki,
Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia,
Ujście, Zofianka Górna.
Dodajmy, że na sesji Rady Miejskiej Burmistrz
Krzysztof Kołtyś w towarzystwie Krystyny Ćwiek –
Przewodniczącej Rady Miejskiej i Henryka Jarosza Wiceprzewodniczącego Rady, wszystkim nowo wybranym
sołtysom zostały wręczone serdeczne gratulacje i życzenia w
związku z objęciem funkcji sołtysa.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Od lewej: M. Czerpak, Jan Jarmuziewicz
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Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów,
odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ
Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł Słodków obecnie Kraśnik
Południe – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów
Lub. Północ – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad realizuje
projekt budowy drogi
ekspresowej S19 Lublin Rzeszów, odc. koniec
obw. Kraśnika – węzeł
Sokołów Młp. Północ, część nr 1: od węzła Kraśnik
Południe do obwodnicy Janowa Lubelskiego. Za
opracowanie projektu i budowę tego odcinka odpowiada Konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi
ekspresowej S19 stanowi część inwestycji mającej na
celu połączenie drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków przemysłowych, terenów atrakcyjnych
krajobrazowo, które przyciągają potencjalnych
inwestorów i turystów. Celem projektu jest stworzenie
bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki
komfort ruchu pojazdów.
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowana i wybudowana zostanie droga ekspresowa
długości 18,14 km posiadająca po 2 pasy ruchu w
każdym kierunku, z możliwością przyszłej rozbudowy
do 3 pasów ruchu. Powstaną 2 węzły drogowe:
Szastarka (dawniej Polichna), Modliborzyce.
Podróżujący projektowaną drogą będą mogli skorzystać z dwóch MOP tj. Miejsc Obsługi Podróżnych
umiejscowionych w miejscowości Felinów, po prawej i
po lewej stronie drogi ekspresowej. Celem zapewnienia bezkolizyjnego przebiegu projektowanej trasy
powstanie łącznie 21 obiektów mostowych. Wartość
inwestycji to 317 021 172,00 zł. Przewidywany termin

Zamawiający :

Konsultant:

Wykonawca:

Projektant:
4.

oddania odcinka do ruchu – kwiecień 2021 r.
Droga ekspresowa zaprojektowana została o
następujących parametrach:
Klasa techniczna

S – droga ekspresowa

Długość odcinka

18,14 km

Liczba pasów ruchu
Szerokość pasa awaryjnego
Szerokość pobocza gruntowego
Prędkość projektowa
Pochylenie poprzeczne
Kategoria ruchu

2x2x3,5 m – etapowy
2x3x3,5 m – docelowy
2,5 m
min. 0,75 m
Vp – 100 km/h
2,50 %
Kr6

Wykonanie projektowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
ruchu oraz polepszy komfort podróżowania. Przejęcie
części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów
zabudowanych zapewni skrócenie czasu podróży,
zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących drogach,
ograniczy emisję spalin, hałasu oraz zmniejszy zużycie
paliwa, co w rezultacie znacząco obniży koszty
podróży. Najistotniejszą korzyścią płynąca z budowy
projektowanej drogi ekspresowej S19 jest poprawa
bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia
wypadków, zarówno dla osób podróżujących jak i dla
mieszkańców okolicznych terenów. Stale rosnące
natężenie krajowego ruchu ciężkiego, jak i ruchu
tranzytowego przez Polskę wymusza ciągłą rozbudowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
oddział w Lublinie
Konsorcjum firm:
TPF Sp. z o.o.
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów
Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.

i modernizację sieci dróg w Polsce, która po realizacji
planowanej inwestycji zapewni skomunikowanie
terenów we wschodniej części kraju na kierunku
północ-południe. Realizacja umożliwi szybki i
bezpieczny przejazd pojazdów oraz odciąży ulice
miast, poprawiając bezpieczeństwo i warunki ekologiczne mieszkańców pobliskich terenów. Usprawnienie
transportu znacząco wpłynie na rozwój regionu.
Obecnie przy współpracy z firmą Biuro
Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TransprojektWarszawa Sp. z o.o. trwają prace projektowe, które
pozwoliły na złożenie do wojewody lubelskiego na
koniec sierpnia 2018 roku wniosku o wydanie decyzji o
Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID). Decyzja ZRID obejmie teren, na którym
zrealizowana zostanie droga ekspresowa S19 na
odcinku realizacyjnym Kraśnik (węzeł Słodków
obecnie Kraśnik Południe – bez węzła) – Janów
Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ –
bez węzła) początek obwodnicy, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą tj.: skrzyżowaniami z drogami istniejącymi, rowami drogowymi, skarpami, drogami gospodarczymi, zbiornikami retencyjnymi oraz innymi
elementami mającymi na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi, jak i
usprawnienie ruchu lokalnego.
Szczegółowe informacje, dotyczące przedsięwzięcia są także umieszczane na bieżąco na stronie internet o w e j , p o d a d r e s e m : w w w. s 1 9 - k r a s n i k janowlubelski.pl. Strona będzie aktywna przez cały
okres trwania kontraktu.
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Remont dalszego odcinka drogi od ulicy
Brzozowej do Zofianki Górnej zakończony

Ulica Bialska - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

W zeszłym roku, a dokładnie w październiku 2018 roku
zakończył się pierwszy etap prac związanych z remontem
drogi (od ulicy Brzozowej w stronę Zofianki Górnej).
Dokładnie była to długość 420 m. W tym roku (w maju) prace
były kontynuowane, tzn. wyremontowany został dalszy
odcinek drogi o długości 600m. Zadanie realizowała firma
TRANSPORTEX Krzysztof Biernata.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Justyna Kuśmierczyk

Największą tegoroczną inwestycją drogową Janowa
Lubelskiego jest przebudowa ulicy Bialskiej. Od kwietnia
możemy zaobserwować prace dotyczące budowy kanalizacji
sanitarnej na odcinku od ul. Kamiennej do tzw. budynku P4.
Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie
Lubelskim (zadanie jest dofinansowane ze środków UE w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020). Przypomnijmy, że w związku z prowadzonymi
pracami występuje zmiana organizacji ruchu. Obowiązuje
ruch jednokierunkowy. Prosimy o zachowanie szczególnej
uwagi i ostrożności.
Przystąpiono też do przebudowy już tejże ulicy. W
najbliższym czasie będą ustawione krawężniki. Przebudowa
obejmuje modernizację nawierzchni, budowę ciągu pieszo-

rowerowego (po szerszej stronie istniejącego chodnika tj. od
ulicy Prostej do ul. Ks. Skorupki, który zostanie połączony z
istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym), budowę pasa
parkingowego od Rynku do ul. Ks. Skorupki (będzie on
wykonany z kostki brukowej po tej samej stronie, gdzie obecnie
parkują samochody), modernizację parkingu przy cmentarzu.
Kolejnym zadaniem będzie wymiana starych drzew i nasadzenie nowych, oznakowanie pionowe i poziome. Zaznaczmy,
że szerokość jezdni zostanie zachowana.
Prace prowadzone są na odcinku o długości 1 km 242 m.
Zadanie realizuje Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura
S.A. z Kraśnika - lider Konsorcjum i PBI WMB Sp. z o.o. z
Sandomierza - partner Konsorcjum. Prace zostaną zakończenie
jeszcze w tym roku.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Pierwsze prace związane z rewitalizacją dworca PKS i Rynku – ogrodzenie
terenu i pierwsze rozbiórki
W związku z pierwszymi pracami dotyczącymi zadania,
jakim jest Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa
Lubelskiego – Etap I – Rewitalizacja Rynku i Dworca PKS,
informujemy, że w czerwcu br., zostanie ogrodzony teren
dworca PKS. W pierwszym etapie zostanie wygrodzona płyta
aktualnego dworca, gdzie rozpoczną się prace związane z
nową inwestycją.
Mieszkańcy ulicy Rynek zachowają dostęp do swoich
domów, sklepów. Z niniejszego wjazdu będą mogły skorzystać również samochody dostawcze.
Tymczasowy dworzec PKS będzie przeniesiony tuż obok,
tj. w miejsce postoju TAXI, jak również na niewielką część
płyty Rynku. Postój TAXI będzie znajdował się przy ulicy
Świerdzowej (tuż obok dworca PKS) - obecnie trwają ku temu
prace.
O dokładnym terminie dotyczącym ogrodzenia dworca
PKS, będziemy Państwa na bieżąco informować.
Dodajmy, że w pierwszej fazie zostanie rozebrany
budynek dworca wraz z zadaszeniem i punkt gastronomiczny.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Szanowni Państwo !
Zapraszam do czynnego udziału we wspólnym
planowaniu Budżetu Miasta Janów Lubelski
na rok 2020.
Wystarczy złożyć wniosek w okresie od 30 kwietnia
do 14 czerwca 2019r., uzyskać poparcie mieszkańców w
głosowaniu i czekać na realizację swoich projektów,
których wykonanie nie przekroczy 50 tys. zł. Kwota
przeznaczona na realizacje wszystkich zadań ramach
Budżetu Obywatelskiego – 100 tys. złotych.
Szczegółowe informacje o Budżecie Obywatelskim,
formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej
www.bo.janowlubelski.pl. Przypominam, że w ramach
Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które
nalezą do zadań własnych gminy: posiadają cechy zadań
inwestycyjnych i remontowych o charakterze lokalnym i
ogólnomiejskim, jak np.: budowa chodnika, placu
zabaw, czy małej architektury, urządzenia miejsc
rekreacyjnych, jak również o charakterze kulturalnym,
sportowym, profilaktycznym, społecznym i promocyjnym.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego

Plac zabaw na osiedlu Południe
Informowaliśmy Państwa, iż osiedle Południe dołączy do
miejsc, gdzie będzie wybudowany nowy plac zabaw.
Wyznaczone miejsce dla placu przy ulicy Bema zostało w
zeszłym roku uprzątnięte. Obecnie Gmina Janów Lubelski
czeka na weryfikacje złożonego wniosku do Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach zadania Otwartych Stref
Aktywności. Według założonego projektu koszt nowego Placu
Zabaw to suma rzędu około 100 tys. złotych. Z czego połowę
kosztów tj. 50 tys. złotych stanowią środki z budżetu Gminy
Janów Lubelski, pozostała kwota jest kwotą wnioskowaną.
Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki wybuduje Plac Zabaw za własne środki tj. 50 tys.
złotych.
Według projektu powstanie siłownia plenerowa. Zostanie
zamontowanych 6 różnych urządzeń w tym 1 dla osób
niepełnosprawnych (biegacz, wioślarz, ławeczka, orbitrek
eliptyczny, motyl integracyjny, wyciskanie siedząc). Na placu
zabaw zostaną zamontowane 3 różne urządzenia o charakterze
sprawnościowym (tj. huśtawka metalowa podwójna, zestaw
zabawowy z elementami wspinaczkowymi), karuzela metalowa krzesełkowa). W strefie relaksu stanie stolik do gry w
szachy, kosz na śmieci, ławeczka z oparciem tablica informacyjna o projekcie OSA oraz stojak na rowery (6. stanowisk). Na
terenie placu zabaw zostaną nasadzone krzewy ozdobne, zaś

cały teren zostanie ogrodzony.
Strefa aktywności fizycznej zostanie zbudowana na
równym trawiastym podłożu z możliwością jazdy wózkiem
inwalidzkim. Na urządzeniach siłowni będą mogły ćwiczyć
osoby zdrowe, osoby z różnymi niepełno sprawnościami w tym
również osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Projektowana inwestycja z pewnością uzupełni ogólnodostępną bazę sportową dla mieszkańców i przyczyni się do
rozwoju sportu, czy aktywnego wypoczynku. Po
rozstrzygnięciu konkursu, prace dotyczące budowy placu
zabaw rozpoczną się w drugiej połowie br.
Dorota Kozdra
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Pożegnaliśmy Śp. Jana Machulaka
Dnia 4 maja br., w sobotę pożegnaliśmy Śp. Jana
Machulaka wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego,
Redaktora Naczelnego „Gazety Janowskiej”. Pan Jan w
Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przepracował około
30 lat.
Zmarł 1 maja 2019 roku.
Jeszcze dzień przed śmiercią Pan Jan był w pracy, rozmawiał, opowiadał o swoich planach. Przed wyjściem z urzędu
30 kwietnia 2019 roku (wtorek) powiedział „miłego majowego
weekendu, do zobaczenia”. Nikt nie przypuszczał, iż będzie to
ostatni dzień Pana Jana w pracy, wśród pracowników Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Pan Jan zmarł w wieku 68
lat.

Jan był człowiekiem wrażliwym, otwartym na ludzi, na świat.
Nie potrafił przejść obojętnie obok ludzi, których los szczególnie doświadczył, ludzi niepełnosprawnych, osób starszych,
opuszczonych przez rodziny. Niniejsze kwestie często znalazły
odzwierciedlenie w artykułach i tekstach pisanych przez Pana
Jana na łamach Gazety Janowskiej. Był człowiekiem, który
zachwycał się przyrodą, uwielbiał miesiąc maj, kwiaty, poezje.
Bardzo często opowiadał o swoich rodzinnych stronach, o
Hucie Józefów. Właśnie tam z dala od ulicznego zgiełku, na
łonie natury Pan Jan wypoczywał. Miał niewątpliwie artystyczna duszę, którą można było dostrzec w robionych przez
niego fotografiach, uchwycenia tej umykającej chwili, jutra,
ulotności i kruchości życia.
Los nie obdarzył Pana Jana
dobrym zdrowiem. Dnia 18
kwietnia 2000 r. w Klinice
Chirurgii Serca, Naczyń i
Transplantologii w Krakowie Pan
Jan otrzymał nowe życie. „Nowe
serce” traktował jako dar życia.
Zaangażował się w działania
Fundacji Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, które
prowadzi kampanię promującą
transplantologię. Śp. Jan
Machulak był jedną z najdłużej
żyjących osobą w Polsce po
przeszczepie serca (19 lat).
Niestety, w ostatnim czasie „nowe
serce” zaczęło odmawiać
posłuszeństwa. Pan Jan dowiedział się, ze został zakwalifikowany do ponownego przeszczepu.
Wałczył do samego końca, nie
poddawał się. Podobnie po śmierci
swej zony Maryli, która zmarła w
1994 roku Pan Jan wychowywał
samotnie troje dzieci: Grzegorza,

Śp. Jan Machulak urodził się 3 stycznia 1951 roku we wsi
Potok Stany. W 1971 roku ukończył szkołę średnią, Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie i rozpoczął pracę w
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Janowie Lubelskim.
Przepracował tam 4 lata, kolejne 19 lat pracował w Fabryce
Maszyn w Janowie Lubelskim, na stanowisku szefa produkcji.
Dokładnie 9 grudnia 1996 roku rozpoczął prace w Urzędzie
Miejskim w Janowie Lubelskim. Na początku objął stanowisko redaktora technicznego gazety samorządowej „Ziemia
Janowska”, potem został Redaktorem Naczelnym „Gazety
Janowskiej”. W 2012 roku za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwu Pan Jan został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za długoletnią
służbę.
Twórcza praca Pana Jana świadczyła o wszechstronności i
mnogości zainteresowań. Angażował się w sprawy lokalnej
społeczności. Był w grupie założycielskiej oraz był członkiem
Zarządu Porozumienia Centrum w Janowie Lubelskim. Pan

Takim Go zapamiętam
Znaliśmy się najpewniej co najmniej przez tych ponad 20
lat, w których kierował „Gazetą Janowską” i współredagował
inne janowskie tytuły. I w których wspierał organizację wielu
lokalnych i regionalnych przedsięwzięć, związanych i z
promowaniem Janowa Lubelskiego. Oraz z wszelkimi
działaniami integrującymi miasto z regionem, tworzącym
kiedyś województwo tarnobrzeskie, którego ważną częścią ono
było przez blisko ćwierć wieku.
Świetnie nam się współpracowało przez
te lata. Janek życzliwie wspierał dziennikarzy
z „Tygodnika Nadwiślańskiego” w pozyskiwaniu wielu tematów i informacji ze
swojego regionu, inspirując do podejmowania tematów, którymi z różnych względów
sam nie mógł się zająć. Ułatwiał nawiązywanie kontaktów z ludźmi, do których czasami
trudno było nam dotrzeć. Był pełen empatii,
otwarty na problemy innych i rozumiejący
ich, zawsze chętny do pomocy, nie tylko
poprzez publikacje prasowe. Taką postawę,
budzącą podziw i szacunek, zachowywał
mimo trapiących Go osobistych problemów,
z których, bez użalania się nad sobą, zwierzał
się ze specyficznym dystansem do samego
siebie. Bardzo wrażliwy był na problemy
osób niepełnosprawnych, skazanych na
zależność od innych, choć sam do końca,
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mimo swego stanu zdrowia, starał się swoimi problemami nie
obciążać nikogo. Może się mylę, ale był chyba najdłużej
żyjącym Polakiem po przeszczepie serca. W jednej z naszych
ostatnich rozmów żartował, że – skoro żyje z nim już ponad 18
lat – w tym nowym życiu, jakie wlał w niego doktor Mirosław
Garlicki, osiągnął już pełnoletniość i pora zacząć żyć pełnią
życia. Miał wiele planów. Niestety, już ich nie zrealizuje.
Jerzy Reszczyński - Tygodnik Nadwiślański

Od lewej: Śp. Jan Machulak,
Ewa Janus

Małgorzatę, Krystynę. Zawsze był bardzo dumny ze swoich
zdolnych i wykształconych dzieci, które były dla niego
radością i oparciem. Bardzo często opowiadał o swojej
rodzinie, o swoim dzieciństwie. Jeszcze nie tak dawno
prezentował książkę autorstwa swojego brata, dokumentującą
losy swojej rodziny. Rodzina, przyjaciele, znajomi byli zawsze
obecni w życiu Pana Jana, towarzyszyli mu również w ostatniej
wędrówce – 4 maja 2019 roku. Ten sobotni dzień z pewnością
na długo zapisze się w naszej pamięci. Dzisiaj pozostały
wspomnienia, niedokończone rozmowy, otwarte pytania już
bez odpowiedzi. Pozostały liczne fotografie, a każda z nich
opowiada inną historię, którą zapisał ten nieprzewidywalny
czas.
Pan Jan obchodził urodziny 18 kwietnia – w dzień
przeszczepu serca i 18 grudnia w dzień swoich urodzin.
Pamiętam, jak mówił, że urodził się w 18 grudnia 1950 roku.
Była wtedy mroźna zima. Zmarł w jeden z najpiękniejszych
miesięcy w roku – w maju. Ostatnie słowa Pana Jana zwrócone
do nas współpracowników „Do zobaczenia…”
Dorota Kozdra
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„Są takie miejsca, taki kraj…”
228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Patriotyczno – religijny akcent miały uroczyste obchody
228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Janowie
Lubelskim. To podniosłe święto jest synonimem radości,
wolności, pokoju, ale również i wiary.
Biało – czerwone flagi zdobiły nasze miasto. Była
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Janowskiej
Kolegiacie, a po nabożeństwie pochód główną ulicą naszego
miasta prowadzony przez Olek Orkiestrę. Podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem Ks.
Kan dr Jacka Staszaka wysłuchaliśmy homilii mówiącej o
naszej trudnej drodze do wolności i pokoju. Zawsze obok
„tych wydarzeń”, które odcisnęły szczególne piętno w
historii naszego kraju obecna była Maryja – Królowa Polski.
To właśnie Jej – dzień 3 maja jest również poświęcony.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Parku
Miejskim przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Odegrano
Hymn Państwowy, wystąpili uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Białej Drugiej pod kierunkiem Marka
Sulowskiego. Ela Jakubiec zaśpiewała piosenkę pt. „Taki
kraj”. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Krzysztof
Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego. Burmistrz
przypomniał, że w tym roku obchodziliśmy 15 rocznicę

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Krzysztof Kołtyś
zwrócił uwagę w swym przemówieniu na rolę Konstytucji 3
Maja, jaką odegrała dla narodu polskiego w XVIII w. i jaką
rolę ma dla czasów współczesnych.
Gminę Janów Lubelski reprezentowali kierownicy
referatów UM, pracownicy, jak również Burmistrz
Krzysztof Kołtyś, Zastępca - Czesław Krzysztoń, Sekretarz Bożena Czajkowska, Radni Rady Miejskiej z
Przewodniczącą Krystyną Ćwiek oraz Sołtysi.
Władze miasta, powiatu, przedstawiciele instytucji i
szkół, a także stowarzyszeń, radnych miejskich, powiatowych, sołectw gminy i partii politycznych złożyli symboliczną różę w barwach narodowych pod pomnikiem Tadeusza
Kościuszki. Kwiaty były wyrazem hołdu wszystkim
poległym i walczącym o wolność naszego kraju.
Podkreślmy, że tego dnia Janowskie Stowarzyszenie
Regionalne prowadziło zbiórkę na renowację zabytkowych
nagrobków na janowskim cmentarzu.
Dodajmy, że poczet sztandarowy gminy Janów Lubelski
reprezentowany był przez Annę Ignaczyńską. Katarzynę
Dziura i Kamila Wybrańskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ela Jakubiec

Od lewej: Monika Machulak, Czesław Krzysztoń, Krzysztof Kołtyś, Bożena Czajkowska

Od lewej: Grażyna Kuśmierczyk, Krystyna Ćwiek, Henryk Jarosz, Anna Mazur
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Jak głosowaliśmy w Wyborach Parlamentarnych
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły 26 maja
2019 roku (niedziela). W naszej gminie Janów Lubelski
zostało wyznaczonych 11 siedzib obwodowych Komisji
Wyborczych. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła
13213 mieszkańców.
Łącznie w Powiecie Janowskim było 38 siedzib
obwodowych Komisji Wyborczych, a liczba uprawnionych
do głosowania wynosiła 38 038 mieszkańców.
Z okręgu lubelskiego mieliśmy 70 kandydatów z 7
Komitetów Wyborczych, m.in. KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN
LIROY NARODOWCY, KOMITET WYBORCZY
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, KOALICYJNY
KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO
PSL SLD .N ZIELONI, KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ, KOALICYJNY KOMITET
WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
U N I A P R A C Y, R S S , K O M I T E T W Y B O R C Z Y
WYBORCÓW KUKIZ'15, KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI
GWIAZDOWSKI.
Decydowana większość mieszkańców zagłosowała na
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości (68,03%). Na drugim
miejscu uplasowała się Koalicja Europejska ( 20,90%).

Prezentuje zamieszczona poniżej tabela.
Wyniki w gminie Janów Lubelski
K O M I T E T W Y B O R C Z Y P R AW O I
SPRAWIEDLIWOŚĆ: KRUK Elżbieta - 2 367 gł.,
MAZUREK Beata - 1 513 gł., SOLIS Tomasz - 45 gł.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI: HETMAN
Krzysztof - 671 gł. , MUCHA Joanna - 396 gł., HAIDAR
Riad - 135 gł..
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA: BUJAK Zbigniew - 69 gł., PAWŁOWSKA
Monika - 30 gł., KITLIŃSKI Tomasz – 8 gł.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników w gminie
Janów Lubelski pod linkiem:
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/60505
Do Parlamentu Europejskiego zostało wybranych
52 europosłów spośród 872 kandydatów.
PiS zdobył 27 mandaty; Koalicja Europejska 22 mandaty, a Wiosna Roberta Biedronia - 3 mandaty. Bez
mandatów m.in. Konfederacja, Kukiz'15 i Lewica Razem.
Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie: Anna
Fotyga, Kosma Złotowski, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel,
Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan,
Zbigniew Kuźmiuk, Witold Waszczykowski, Joanna

Doceńmy tych, którzy na to zasługują!
„Antek Roku 2018/2019” zgłoszenia do 28 czerwca 2019 r.
Tradycyjnie , jak co roku, Burmistrz Janowa Lubelskiego ogłasza kolejną edycję
naszego lokalnego konkursu „ANTEK ROKU”.
Konkurs ma za zadanie wyróżnić i uhonorować ludzi, którzy w znaczący sposób
przyczynili się lub przyczyniają do rozwoju i promocji Gminy Janów Lubelski.
Wyróżnienie „Antek Roku 2018/2019” przyznawane jest za szczególne osiągnięcia
uzyskane w okresie od 01.06.2018 do 30.05.2019 roku, w następujących kategoriach:
· Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Janów Lubelski (wniosek nominacyjny w kategorii „Sponsor Roku” do
pobrania na stronie Janowa Lubelskiego);
·Człowiek Roku – za wyróżniające osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społeczności lokalnej, profesjonalizm i skuteczność działania;
·Promotor Roku – za szczególne przyczynianie się do promocji Gminy Janów Lubelski
w kraju i za granicą;
·Talent Roku – za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, humanistyczne,
społeczne;
·Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre
przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
·Wolontariusz Roku – za czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na
rzecz osób fizycznych i innych podmiotów.
·Wydarzenie Roku – za przedsięwzięcia, dzięki którym żyje się nam lepiej lub
ciekawiej, które promują i wyróżniają naszą społeczność oraz Gminę.
Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wyróżnieniem kandydata w przedstawionych powyżej kategoriach za rok 2018/2019 proszone są o złożenie wniosku nominacyjnego (druk wniosku do pobrania na stronie Janowa Lubelskiego) do dnia 28 czerwca
2019 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23) w Janowie Lubelskim, przy ul.
Zamoyskiego 59.
Uroczyste wręczenie statuetek „Antek Roku” odbędzie się 11 sierpnia 2019 r. podczas
Festiwalu Kaszy „Gryczaki”.
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Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika
Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Tomasz
Poręba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Ryszard Legutko,
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski,
Izabela Kloc, Anna Zalewska, Beata Kempa, Joachim
Brudziński, Elżbieta Rafalska , Dominik Tarczyński.
Koalicja Obywatelska zdobyła 22 mandaty: Janusz
Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski,
Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej
Halicki, Danuta Huebner, Jarosław Kalinowski, Marek
Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Krzysztof Hetman,
Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun, Adam Jarubas, Jerzy
Buzek, Marek Balt, Jan Olbrycht, Janina OchojskaOkońska, Jarosław Duda, Bogusław Liberadzki, Bartosz
Arłukowicz. Wiosna Biedronia 3 mandaty: Robert Biedroń,
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut.
Nowi europosłowie Okręg nr 8 [Lublin, Zamość,
Chełm, Biała Podlaska]. Dotychczas europosłami z okręgu
nr 8 byli Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa –
Europa Christi, startował z listy PiS) i Krzysztof Hetman
(PSL). W wyborach do europarlamentu 2019 mandat
zdobyli: Elżbieta Kruk (PiS), Beata Mazurek (PiS),
Krzysztof Hetman (Koalicja Europejska, PSL)
Dorota Kozdra

Maj 2019

Burmistrz– Krzysztof Kołtyś Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
W minionej kadencji 2015 – 2018 był
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y m Z a r z ą d u Z w i ą z k u G m i n
Lubelszczyzny. W tej obecnej, obejmującej lata 2019 – 2024
został wybrany Przewodniczącym. Mowa o Burmistrzu
Janowa Lubelskiego Krzysztofie Kołtysiu. Krzysztof Kołtyś
był jedynym zgłoszonym kandydatem i został wybrany
jednogłośnie (jedynie sam kandydat wstrzymał się od głosu).
Wiceprzewodniczącymi zostali: Wójt Gminy Wisznice –
Piotr Dragan oraz Sekretarz Miasta Lublin – Andrzej
Wojewódzki.
Nowe władze Stowarzyszenia Zarządu Związku Gmin
Lubelszczyzny (na kadencje 2019 – 2024) zostały wybrane
2 4 k w i e t n i a b r. , p o d c z a s X X X I I Z w y c z a j n e g o
S p r a w o z d a w c z o – Wy b o r c z e g o Z g r o m a d z e n i a
Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny. Związek
Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem, które powstało
w 1995 roku z inicjatywy 26 gmin wiejskich byłego
województwa lubelskiego. Początkowo, w skład związku
wchodziły gminy wiejskie, po 1998 roku do Stowarzyszenia
przystąpiły również miasta z naszego województwa, a po
reformie administracyjnej także gminy z dawnych województw. Toteż zmieniła się nazwa na Związek Gmin
Lubelszczyzny. Obecnie w skład Związku wchodzą 74
gminy z województwa lubelskiego.
Dodajmy, że w skład obecnego Zarządu Związku Gmin
Lubelszczyzny wchodzą następujący samorządowcy:
Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą – Grzegorz Kapica,
Burmistrz Miasta Biłgoraj – Janusz Rosłan, Wójt Gminy
Hrubieszów – Tomasz Zając, Wójt Gminy Żyrzyn – Andrzej
Bujek, Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat, Wójt Gminy
Mełgiew – Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Końskowola –
Stanisław Gołębiowski, Burmistrz Miasta Lubartów –
Krzysztof Paśnik, Wójt Gminy Krasnystaw – Edyta
Gajowiak – Powroźnik. Komisję Rewizyjną tworzy: Wójt
Gminy Łaziska – Karol Grzęda, Wójt Gminy Ostrówek –
Tomasz Piecak, Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek,

Wójt Gminy Spiczyn – Dorota Szczęsna, Wójt Gminy
Karczmiska – Janusz Goliszek.
Panu Burmistrzowi, jak również całemu Zarządowi
Związku Gmin Lubelszczyzny gratulujemy i życzymy
owocnych prac.
Tekst: Dorota Kozdra
Foto: archiwum ZGL

Życzenia z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego,
który obchodzony jest 27 maja
Pragniemy złożyć
najserdeczniejsze
życzenia wszystkim,
którzy współtworzą
samorząd naszej
Malej Ojczyzny gminy Janów
Lubelski: Radnym,
Sołtysom,
Pracownikom Urzędu
Miejskiego, wszystkim
samorządowcom.
Dziękujemy za prace, za
trud i poświecenie z
jakim Państwo służycie
naszym mieszkańcom.
Życzymy wielu sukcesów
zawodowych, osobistych,
oraz wszelkiej
pomyślności i
wytrwałości w tej
niezmiernie ważnej i
odpowiedzialnej służbie.
Z wyrazami uznania
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kotłyś
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Ćwiek

Odznaczeni za długoletnią służbę – pracownicy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim

20 pracowników Urzędu Miejskiego w Janowie
Lubelskim otrzymało nadane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe za długoletnią służbę. Uroczystego
odznaczenia w imieniu Andrzeja Dudy – Prezydenta RP
dokonał 28 maja br. Przemysław Czarnek – Wojewoda
Lubelski. Uroczystość miała miejsce w Sali Błękitnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwracając się do
zebranych - Przemysław Czarnek zaznaczył, że państwowe
odznaczenia są dowodem uznania dla Państwa wkładu w
budowę dobra wspólnego, w szczególności w budowę i
rozwój województwa lubelskiego.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Krystyna
Orzeł – Inspektor ds. obsługo kasy (obecnie od lutego br. na
emeryturze), Wojciech Peret – Kierowca, Zbigniew Szmidt –
Robotnik gospodarczy. Sześciu pracowników otrzymało
Medal Srebrny: Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza,
Monika Machulak – Skarbnik Gminy, Lilla Myszak – (do
kwietnia br. pełniąca obowiązki Zastępcy Skarbnika UM),
Anna Szkup – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i
Logistyki, Michał Flis – Podinspektor ds. księgowości
podatkowej oraz Krzysztof Suchora – Komendant Straży
Miejskiej.
Jedenastu pracowników Urzędu Miejskiego zostało
odznaczonych Medalami Brązowymi za Długoletnią Służbę:
Katarzyna Wrotkowska – Inspektor koordynator ds.
księgowości podatkowej, Joanna Drzazga – Podinspektor ds.
księgowości budżetowej i budżetu, Grażyna Orzeł –
Inspektor ds. księgowości budżetowej, Sławomir Dworak –
Inspektor ds. drogownictwa, Tomasz Jaworski – Inspektor
ds. gospodarki komunalnej i odpadami, Justyna
Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa, Justyna
Kamińska – Inspektor ds. świadczenia wychowawczego,

Ewa Misztal – Inspektor ds.
obsługi Rady Miejskiej,
Iwona Wojtan – Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, Bernard
Zakościelny – Główny
specjalista ds. Inwestycji oraz
Katarzyna Dzadz – Kierownik
Referatu Promocji i Rozwoju.
Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę zostają
odznaczeni po 30 latach pracy
zawodowej, Medal Srebrnym
za Długoletnią Służbę po 20
latach pracy zawodowej,
natomiast Medalem
Brązowym za Długoletnią
Służbę po 10 latach pracy
zawodowej.
Podczas spotkania
zorganizowanego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył 113
odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę,
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medale za
Zasługi Obronności Kraju oraz Medale 100-lecia
Odzyskania Niepodległości. Uroczystość uświetnił koncert
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Karola
Lipińskiego w Lublinie.
Medale dla pracowników Urzędu Miejskiego zostały
nadane na wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego
Krzysztofa Kołtysia. Otrzymanie Medalu musi być poprze-

dzone odpowiednią ilością lat przepracowanych w służbie
dla społeczności lokalnej. Odznaczono nimi osoby, które
swoim zaangażowaniem i pracą aktywnie wspierają
działania samorządu gminy Janów Lubelski.
Odznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego na ręce
Sekretarz Gminy Bożeny Czajkowskiej złożyli serdeczne
podziękowania. Pani Sekretarz składając gratulacje
wszystkim tym, którzy zostali odznaczeni Medalami za
Długoletnią Służbę życzyła satysfakcji z wykonywanej
pracy, sukcesów, niesłabnącego zapału, wytrwałości w
ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz pomyślności w życiu
osobistym.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Zachować pamięć. Uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej pomordowanych Janowskich Żydów
Dnia 23 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej pomordowanych Janowskich Żydów oraz
otwarcie wystawy poświęconej mieszkańcom Janowa
Lubelskiego wyznania mojżeszowego pt. „Pamięć ocalona”.
Tablica została umiejscowiona na ścianie budynku Muzeum
Regionalnego, miejsca historycznego i ważnego z powodu
wydarzeń, które miały miejsce podczas drugiej wojny
światowej w naszym mieście.
Na niniejszą uroczystość do Janowa Lubelskiego przyjechali członkowie Stowarzyszenia „Janów” z Izraela na czele z
Zafirą Malovany Shmukler (inicjatorzy upamiętnienia swoich
przodków mieszkających w tym mieście, którzy zginęli
podczas Holocaustu). Gościliśmy również Annę Azari Ambasador Izraela w Polsce, Tomasza Krakowskiego przedstawiciela Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i reprezentanta Naczelnego Rabina Polski, Marzenę Lipert – reprezentującą Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz bp Krzysztofa
Nitkiewicza - Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, ks. Kan

dr Jacka Beksińskiego i ks. Kan dr Jacka Staszaka – proboszczów janowskich parafii. W uroczystości uczestniczył
Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, Zastępca
Burmistrza Czesław Krzysztoń, Krystyna Ćwiek Przewodnicząca Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy Janów
Lubelski – Bożena Czajkowska, Barbara Nazarewicz –
Dyrektor Muzeum Regionalnego oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego i miesz-kańcy naszej gminy.
Uroczystego powitania wszystkich gości dokonała
Dyrektor Muzeum - Barbara Nazarewicz. W imieniu władz
samorządowych powitał wszystkich Burmistrz Janowa
Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, który przypomniał, że we
wrześniu 1939 roku, Janów Lubelski został trzykrotnie
zbombardowany i zniszczony w ponad 90 procentach.
Ponieśliśmy olbrzymie straty materialne, nie mamy zbyt wielu
zabytkowych budynków, ale znacznie bardziej dotyka nas coś
innego - stracone ludzkie istnienia. Wielu Polaków i Żydów
poległo w walce, ale jeszcze więcej zostało bestialsko zamordowanych, bez procesów i wyroków. Pozbawiono ich ludzkiej
godności. Nie mieli godnego pochówku, wielu nie ma nawet
mogiły. Niech więc ta tablica będzie symbolem, znakiem, że
szanujemy pamięć o dawnych mieszkańcach Janowa. Niech
przypomina, że trzeba walczyć o najwyższe ludzkie wartości,
prawo do życia, godność, szacunek, współczucie. Odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, które ma się dokonać jest wynikiem
dialogu prowadzonego od kilku lat. Rozmowy zainicjowała
pani Zafrira Shmukler, prezes Stowarzyszenia „Janów” w
Izraelu – podkreślił Burmistrz Janowa Lubelskiego.
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Zafira Shmukler zwracając się do uczestniczących w
uroczystościach zaznaczyła, że Przyjechaliśmy tutaj z
bagażem pełnym wspomnień i historii o Janowie, które
słyszeliśmy od naszych rodziców lata po tym, jak wyjechali z
tego miasta. Duża społeczność żydowska żyła tutaj zaraz obok
polskich sąsiadów, mieszkańców Janowa. Żydzi pracowali w
różnych zawodach - jako handlarze, piekarze, rzeźnicy,
właściciele fabryk, małych sklepów, a nawet hoteli (…) Życie
nie zawsze było łatwe, sytuacja ekonomiczna nie była lekka, ale
ludzie żyli prostym i pełnym życiem. To wszystko skończyło się
nagle, kiedy Niemieccy prześladowcy zaatakowali Polskę, a w
niej i Janów. Po wielu latach, kiedy nasze rodziny nie miały
żadnego upamiętnienia ich życia przez setki lat w tym mieście,

stoimy tu dzisiaj dużą delegacja z Izraela, pamiętając o nich i
mówiąc im - nie zapomnieliśmy was, i nigdy nie zapomnimy!
Jesteśmy dumni i przepełnieni radością stojąc tutaj, przy tej
tablicy, zapalając świece by uczcić pamięć naszych bliskich i
biorąc na siebie rolę strażników pamięci o społeczności
żydowskiej Janowa Lubelskiego. My mamy swój kraj Izrael i
jesteśmy szczęśliwi, że zbudowaliśmy wspaniały kraj, miejsce
dla wszystkich Żydów, kraj który nas chroni i zapewnia nam
bezpieczeństwo jako narodowi – mówiła Pani Zafira
Anna Azari - Ambasador Izraela w Polsce podziękowała
wszystkim mieszkańcom Janowa Lubelskiego, za obecność i
pamięć.
„Pamięć ocalona” to tytuł prezentowanej wystawy do
której nawiązał bp Krzysztof Nitkiewicz mówiąc, że pamięć o
janowskich Żydach została zachowana. Sama inicjatywa, jak
zauważa Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej jest godna do
naśladowania.
Tablica upamiętniającą Janowskich Żydów została
odsłonięta przez Zafirę Malovany Shmukler, Krzysztofa
Kołtysia, Krystynę Ćwiek oraz Barbarę Nazarewicz.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i oddały hołd.
Po uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy, otwarto
okolicznościowa wystawę pt. „Pamięć ocalona” przygotowaną
przez Muzeum Regionalne. W dalszej kolejności w
Janowskim Ośrodku Kultury miała miejsce prezentacje
poświęcone Janowskim Żydom oraz występ artystyczny
lokalnych artystów.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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O tych, którzy pielęgnują kulturę i tradycję regionu. Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Tworzą i pielęgnują, a jednocześnie są częścią kulturowego krajobrazu naszego regionu. W każdym „zakątku”
naszego Powiatu są ludzie dla których tradycja i kultura
ludowa to część Ich życia. Z pewnością można tak powiedzieć o Irenie Krawiec, która od 30 lat (pracy zawodowej)
kultywuje tradycje regionu, a zespół „Jarzębina” jest znany
również poza granicami naszego kraju. To właśnie Pani
Irenie na Powiatowym Dniu Działacza Kultury, który odbył
s i ę 2 1 m a j a b r. w G m i n n y m O ś r o d k u K u l t u r y
Modliborzycach przyznano Nagrodę Kulturalną od Zarządu
Województwa Lubelskiego, Dyplom Uznania od Marszałka
Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego , jak
również Nagrodę Specjalną za 30 lecie działalności
kulturalno – oświatowej, zwłaszcza na rzecz zespołów
„Jarzębina”, „Wisienki” i „Branwiacy” od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gilińskiego. Szczególne
podziękowania i słowa uznania Irena Krawiec otrzymała
również od Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, Starosty
Janowskiego Artura Pizonia oraz Pełniącego Obowiązki
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury
w Dzwoli Pawła Blachy.
„Zasłużony dla Kultury Polskiej" - niniejsze odznaczenia
przyznawane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a przyznaje się osobom wyróżniającym się w
jej tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie. Tego dnia
odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali tacy
twórcy ludowi, jak: Andrzej Jakubaszek z Batorza, Wacław
Wojciechowski z Potoka Stany, Jan Jaworski z Otrocza
(działający przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w
Godziszowie), Bronisław Liwak z Branwi, Władysława
Machulak z Popielarni (zespół Stanianki), Monika Jargiło z
Kocudzy (zespół „Jarzębina”), Beata Oleszak (zespół
„Jarzębina”), zespół śpiewaczy z Gminnego Ośrodka
Kultury w Modliborzycach oraz z naszej gminy Janów
Lubelski Henryk Kurzyna – garncarz z Łążku Garncarskiego
i Ryszard Martyna – poeta, piszący fraszki i wiersze z Janowa
Lubelskiego.
Podkreślmy, że Henryk Kurzyna jest obecnie najstarszym garncarzem w Łążku Garncarskim. W pracowni swego
ojca pomagał już jako 7 letnie dziecko, natomiast w wieku 14
lat toczył własne naczynia. Pan Henryk do wyrobu swych
prac używa tradycyjnych produktów i technik, a wytwarzana
przez niego ceramika nawiązuje do tradycyjnej, zarówno w
formie jak i zdobnictwie. Uczestniczył w wielu pokazach,
imprezach plenerowych. Jego prace mogliśmy dostrzec na
Ogólnopolskich Konkursach Sztuki Ludowej (m.in. w
Toruniu). Przez kilka lat jako mistrz bierze udział w

Ogólnopolskich Spotkaniach Garncarskich organizowanych
przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. Prace
Henryka Kurzyny znajdują się w Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej oraz w Muzeum Regionalnym w Janowie
Lubelskim.
Natomiast Ryszard Martyna to poeta, który pisał od lat
60. XX w. Początkowo Pan Ryszard pisał wierszowane
teksty na potrzeby spotkań towarzyskich oraz do przysłowiowej szuflady. Dopiero na emeryturze zdecydował się na
publikację swoich tekstów. Zadebiutował dzięki swej żonie,
która zaczęła segregować i porządkować utwory. Autor
przyznaje, że to żona Ewa jest jego natchnieniem, a jego
poezja „jest synonimem piękna i dobra, aktem odwagi i snem
metafor, zaś największymi wartościami jest miłość i mądrość. Ryszard Martyna jest autorem takich tomików
wierszy, jak: Zatrzymać czas, Stalowa Wola 2001, Na drodze
Ewangelii, Tuchów 2003, Siła miłości, Janów Lubelski
2014, Taniec Chocholi, Janów Lubelski 2017. Jego wiersze
ukazały się w dwóch antologiach: Dojrzewanie w miłości.
Antologia współczesnej poezji polskiej, Radom 2003 oraz Do
Ciebie Ojcze… Antologia modlitw, Radom 2003; w prasie
ogólnopolskiej (Gość Niedzielny) oraz lokalnej (Janowskie
Korzenie, Gazeta Janowska, Panorama Powiatu
Janowskiego). Autor chętnie uczestniczy w konkursach
poetyckich, spotkaniach autorskich z młodzieżą (m.in. z
Michałem Kulpa) i osobami dorosłymi organizowanymi w
szkołach, bibliotekach, Janowskim Ośrodku Kultury i
Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim. Za swą
twórczość literacką został wyróżniony certyfikatem
„Produkt Lokalny Ziemi Janowskiej” w kategorii Twórcy,
statuetką „Antek Roku 2014” w kategorii Talent Roku oraz
dyplomem za udział w XVI Jesiennym Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Seniorów.
Podczas Powiatowego Dnia Działacza Kultury, serdeczne podziękowania za pracę i pielęgnowanie tradycji
otrzymali Dyrektorzy Gminnych i Miejskich Bibliotek
Publicznych, Gminnych Ośrodków Kultury, Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim. Na scenie zaprezentowali się artyści: Alicja Wąsek, Ewelina Gąska, Krystyna
Wójcik, Zespół Śpiewaczy GOK Modliborzyce oraz „Litlle
Swag Princess” występ grupy tanecznej pod kierunkiem
Edyty Zimak.
Spotkanie zostało poprowadzone przez Andrzej Rząda –
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
oraz Grzegorza Krzysztonia – Sekretarza Powiatu
Janowskiego.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Od lewej: Ryszard Martyna, Krzysztof Kołtyś (Burmistrz)

Z prawej: Henryk Kurzyna

Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego
dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach
znajduje się cywilizacja.
Jan Paweł II
Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy najlepsze
życzenia wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego w
gminie Janów Lubelski. Dziękujemy za trud i pracę na rzecz
rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród
dzieci, młodzieży i tych trochę starszych. Życzymy wielu
sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz
powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich przyszłych planów.
Krystyna Ćwiek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krzysztof Kołtyś
Burmistrz Janowa Lubelskiego
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Diecezjalny Dzień Strażaka w Janowie Lubelskim

Uroczysty przemarsz druhów jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowi, reprezentantami Państwowej Straży Pożarnej z terenu Diecezji
Sandomierskiej oraz przedstawicielami samorządów z Powiatu
Janowskiego rozpoczął Diecezjalne Obchody Strażaka w
Janowie Lubelskim. Pochód prowadzony przez Olek Orkiestrę
pod batutą Aleksandra Krzosa udał się na Plac Maryjny przy
Janowskim Sanktuarium, gdzie odbyła się uroczysta polowa

obchodów w Janowie Lubelskim, a także za duchowe wsparcie
i modlitwę. Wyrazem podziękowań była wręczona statuetka
Św. Floriana, patrona strażaków na ręce Biskupa
Sandomierskiego. Starosta w swej wypowiedzi zwrócił uwagę
na znaczącą rolę OSP w Powiecie Janowskim, podkreślając, że
z roku na rok wzrasta ilości młodzieżowych drużyn
pożarniczych i jednostek OSP, włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Jarosza (OSP Chrzanów), Adama Kapronia (OSP Malinie),
Pawła Faca (OSP Wólka Ratajska). Dwóch strażaków
uhonorowano medalem brązowym - Krzysztofa Misia (OSP
Biała) i Sławomira Dworaka (OSP Janów Lubelski).
Odczytany został list Premiera Mateusza Morawieckiego,
jaki wystosował do strażaków Diecezji Sandomierskiej. Głos
zabrali parlamentarzyści: Posłowie na Sejm RP: Jerzy Bielecki,
Elżbieta Kruk oraz Joanna Mucha. Życzenia i gratulacje

Msza Święta pod przewodnictwem Bp Krzysztofa Nitkiewicza
- Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej. Zgromadzeni na placu
Maryjnym modliliśmy się w intencji strażaków. Eucharystię
koncelebrowali księża kapelani strażaccy z Diecezji
Sandomierskiej oraz kapelan strażaków Archidiecezji
Białostockiej, kapelan Straży Pożarnej Województwa
Podlaskiego oraz kapelan strażaków Diecezji Gliwickiej. Na
zakończanie Eucharystii Biskup Sandomierski podziękował
strażakom za ich służbę, poświęcenie, jak również za pielęgnowanie chrześcijańskiej tradycji.
Po Mszy Św. Strażacy przemaszerowali na Rynek miasta.
Podczas wejścia kompani honorowych Druh Krzysztof
Kurasiewicz informował, iż dowódcą uroczystości jest Druh
Tomasz Kliza. Natomiast pierwszą kompanię prowadził druh
Romuald Młynarczyk (druhowie z gminy Modliborzyce i
gminy Potok Wielki). Tuż za nimi na Rynek wchodzi kompania
prowadzona przez druha Tadeusza Zegana - Komendanta
Gminnego OSP z Godziszowa (jednostki OSP z gminy
Godziszów i gminy Batorz). Kompanię trzecią prowadzoną
przez druha Bogdana Welmana - Komendanta Gminny OSP z
Chrzanowa tworzyli strażacy ochotnicy z gminy Chrzanów i
gminy Dzwola. Kolumnę kompani zamykała jednostka z OSP
Biała, której przewodził Druh Stanisław Zdybel.
Starosta Janowski Artur Pizoń witając wszystkich zgromadzonych na uroczystości serdecznie podziękował Bp
Krzysztofowi Nitkiewiczowi za możliwość organizacji

Podczas obchodów odznaczono najbardziej zasłużonych
druhów strażaków ochotników złotymi, srebrnymi i brązowymi
medalami. Złotym medalem odznaczono 6 strażaków: Józefa
Górę (OSP Kocudza Druga), Mariana Zarzecznego (OSP
Andrzejów), Sławomira Mroza (OSP Krzemień Pierwszy),
Ryszarda Januszczaka (OSP Batorz), Witolda Lenarta (OSP
Wierzchowiska Pierwsze). Waldemara Ożoga (OSP
Wierzchowiska Pierwsze). Srebrnym medalem odznaczono
czterech druhów: Jana Bartnika (OSP Węglinek), Grzegorza

wystosował również Grzegorz Pazdrak – Komendant
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie
Lubelskim, jak również Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w
Janowie Lubelskim – Witold Kowalik.
W uroczystościach udział wzięli Parlamentarzyści:
Posłowie na Sejm RP – Jerzy Bielecki Gabriela Masłowska,
Elżbieta Kruk, Joanna Mucha, jak również Ryszard Majkowski
- Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Burmistrz
Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza
Czesław Krzysztoń, Starosta Artur Pizoń, Wicestarosta Michał
Komacki, Radni Powiatowi i Miejscy, Wójtowie, przedstawiciele duchowieństwa, mieszkańcy miasta i gminy oraz liczni
zgromadzeni druhowie z diecezji sandomierskiej.
Diecezjalny Dzień Strażaka został zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe, Gminę Janów Lubelski, Zarząd
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
ks. kan. Jacka Staszaka i ks. kan. Józefa Krawczyka.
Podkreślmy, że Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzimy dnia 4 maja.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Z okazji Dnia Strażaka,
które obchodziliśmy 4 maja
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś
i Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Ćwiek
składają najserdeczniejsze życzenia.
Szanowni Państwo, pragniemy złożyć wszystkim
Druhnom i Druhom z Gminy Janów Lubelski słowa
podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w
wypełnieniu swoich obowiązków, za poświęcenie w
ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze
szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech
podejmowane działania i służba drugiemu
człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej
satysfakcji i społecznego uznania.
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Wizyta gości z Komisji Europejskiej w Lasach Janowskich
Kompleksowa ochrona bagien i torfowisk, wraz z ich cenną
florą i fauną, na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura
2000 Uroczyska Lasów Janowskich oraz obszarze specjalnej
ochrony ptaków Lasy Janowskie, w tym podniesienie świadomości z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności obszarów
Natura 2000 – to główny cel projektu „W zgodzie z naturą –
LIFE+ dla Lasów Janowskich”, którego Biuro mieści się w
Janowie Lubelskim w Wydziale Spraw Terenowych IV przy
ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza (więcej informacji o
projekcie na stronie http://janowskie.rdos.lublin.pl/). Realizacja
tego znaczącego zadania jest możliwa dzięki środkom
zewnętrznym.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Unii
Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej ma możliwość wykonania
projektu, który realizowany jest od 2015 roku na terenie
województwa lubelskiego i podkarpackiego, w granicach
Nadleśnictw Janów Lubelski i Gościeradów. W ostatnim czasie,
a dokładnie 8 maja br., gościliśmy w Janowie Lubelskim
przedstawicieli Komisji Europejskiej: Annę McClintock
(oficera finansowego) i Santiago Urquijo-Zamorę (oficera
technicznego) oraz Zewnętrznego Zespołu Monitorującego:
Stanisława Tworka (monitora projektu). Głównym celem
wizyty była kontrola stanu zaawansowania realizacji projektu
wraz z weryfikacją terenową efektów działań w wybranych
lokalizacjach, jak również omówienie bieżących kwestii
związanych z dalszym wdrażaniem przedsięwzięcia.

Pierwszy dzień wizyty, 7 maja, został zorganizowany w
siedzibie beneficjenta – Regionalnej Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Lublinie. Przeznaczono go na kontrolę dokumentacji projektu. Drugiego dnia (8 maja) zaplanowano
lustrację terenową miejsc realizacji działań projektowych.
Podczas pobytu w Nadleśnictwie Janów Lubelski, w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej, wizytujący zapoznali się z prezentacją
multimedialną na temat walorów przyrodniczych Lasów
Janowskich, którą przedstawił i omówił Bartłomiej Kosiarski –
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski.
Kolejno wizytujący udali się na spacer po arboretum
znajdującym się nieopodal OEE.
Dalsza część wizji terenowej miała miejsce na terenie
realizacji projektu.
Jak zaznacza Sylwia Gielarek: Wizytujący zostali zapoznani
z efektami finansowanych z ich środków działań ochronnych,
m.in. w rezerwacie Imielty Ług, na torfowiskach w leśnictwie
Stawki, w rezerwatach Szklarnia i Lasy Janowskie. Szczególne
zainteresowanie wśród wizytujących zyskał rejon jedynego
znanego w Lasach Janowskich aktywnego tokowiska głuszca.
Z dużą uwagą oglądano także wykupione w ramach projektu
grunty w dolinie rzeki Czartosowa, gdzie bobry budując system
tam i przetamowań spiętrzyły wody rzeki w rozległym stawie
bobrowym, podnosząc także poziom wód gruntowych w
sąsiadujących siedliskach, co sprzyja wzrostowi różnorodności
biologicznej. O małej retencji, której potencjał i korzystne
oddziaływanie zwiększają się dzięki inżynieryjnej działalności
bobrów mówiono także wizytując zbiornik wodny przy

rezerwatowej hodowli koni biłgorajskich, wyremontowany
staraniem beneficjenta w ramach projektu dla ochrony traszki
grzebieniastej.
Spotkanie zakończyło się dokładnym omówieniem
zagadnień związanych z realizacją projektu. Podkreślmy, ze
Nadleśnictwo Janów Lubelski i Nadleśnictwo Gościeradów są
partnerami wspierającymi projektu. Reprezentowali je
Bartłomiej Kosiarski, Ewa Flis-Martyniuk – starszy specjalista
służby leśnej ds. ochrony przyrody, Małgorzata Szkutnik –
specjalista ds. edukacji OEE oraz Dariusz Mróz – Leśniczy
Leśnictwa Stawki. Z ramienia Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych w spotkaniu uczestniczył Marek Piech z
Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Lubelskim. Obecni byli
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Lublinie, beneficjenta projektu: Arkadiusz Iwaniuk –
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Tomasz
Wąsik – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych IV, Sylwia
Gielarek – kierownik projektu, Aleksandra Andrzejczak –
sekretarz ds. ochrony przyrody, Anna Szyszkowska-Butryn –
ekspert ds. edukacji ekologicznej, Krzysztof Wawer – specjalista ds. ochrony przyrody oraz wykonawcy działań i przedstawiciele lokalnych mediów.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Za nami XI Krajoznawczy Rajd Rowerowy "Szlakami Leśnego Skarbca"
XI Krajoznawczy Rajd Rowerowy "Szlakami Leśnego
Skarbca", który odbył się w tym roku 11 maja, zgromadził
rekordową liczbę uczestników - 205 osób. Tak jak rok temu
pojechał dwoma trasami: turystyczną i ekstremalną. Trasa
turystyczna liczyła 57 km, zaś ekstremalna 102 km.
Na pikniku gościła nas p. Jolanta Nicałek z "OSTOJA"
Noclegi Ujście, która udostępniła nam obiekt i poczęstowała
uczestników rajdu ciasteczkami z własnej piekarni.
W tym roku, oprócz uczestników z Janowa Lubelskiego
gościliśmy także mieszkańców Biłgoraja, Łęcznej,
Kraśnika, Lublina, Wilkołazu, Zofianki Górnej, Zamościa,
Domostawy, Urzędowa, Modliborzyc, Białej Drugiej,
Gościeradowa, Szastarki, Białej, Gorzyc, Bogdanki,
Trzydnika Dużego, Stalowej Woli, Stojeszyna, Annopola,
Lubyczy Królewskiej, Warszawy, Wyżni Kolonii, Pysznicy,
Majdanu Nowego i Księżpola.
Najstarszy uczestnik rajdu liczył 83 lata 5 miesięcy i 11
dni, najmłodszy 2 i pół roku. Mimo trudów trasy i wielu
awarii, wszyscy bawili się dobrze. Miło było znów Was

zobaczyć. Serdecznie zapraszamy wszystkich za rok!
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Janowie Lubelskim pragnie bardzo gorąco podziękować
partnerom, współorganizatorom i sponsorom rajdu, bez
wsparcia których impreza nie mogłaby się odbyć, firmom i
instytucjom:
1. Nadleśnictwo Janów Lubelski
2. Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”
3. Gmina Janów Lubelski
4. Pub i Restauracja „Sligo” Artur Kaproń - Janów Lubelski,
ul. Kilińskiego 41
5. "OSTOJA" Noclegi Ujście Jolanta Nicałek - Ujście 4
6. Zakład Mięsny Wasąg Sp.J. - Hedwiżyn 118
7. Piekarnia Nr 1 Marian Małek - Janów Lubelski, ul.
Targowa 8
Galeria z rajdu pod linkiem:
http://www.mosirjanow.pl/galerie_w/rajd_19/index.html
Tekst i foto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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Andrzej Łukasik reprezentował osoby
niepełnosprawne na finałowej gali
„Lider Dostępności” w Warszawie
Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy, Andrzej Łukasik – Prezes Stowarzyszenia
KRON, laureat plebiscytu „Człowiek bez barier” reprezentował
osoby niepełnosprawne z Janowa Lubelskiego, 8 maja br. w
finałowej gali IV edycji Konkursu Architektoniczno –
Urbanistycznego „Lider Dostępności”, którego pomysło-dawcą
był śp. Piotr Pawłowski. Założyciel i wieloletni prezes
Integracji często podkreślał, że ideą konkursu jest „docenie-nie
tych, którzy marzenia o przestrzeni uwzględniającej potrzeby
wszystkich użytkowników przekuli w rzeczywis-tość”.
Już po raz czwarty zostały wyróżnione obiekty i
przestrzenie, które w Polsce są najlepiej dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2019 r. Kapituła
Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu
dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego
oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP,
przyzna nagrody w ośmiu kategoriach: Przestrzeń publiczna,
Sieć placówek, Obiekt kulturalny/edukacyjny, Obiekt
usługowy, Obiekt mieszkalny/hotelowy, Obiekt zabytkowy,
Architekt/urbanista oraz GRAND PRIX – nagroda specjaln-

a, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub
instytucji (nieza-leżnie od kategorii). Wśród wyróżnionych
znalazły się m.in. Warszawa, Poznań, Suwałki, Kraków,
Tarnów. Wręczenie nagród miało miejsce podczas gali w Pałacu
Prezydenckim.
Gala organizowana jest z okazji Europejskiego Dnia Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, przypa-dającego 5
maja. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie
pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Przypomnijmy, że w grudniu 2018 r. Andrzej Łukasik prezes KRON w konkursie „Człowiek bez barier 2018"
otrzymał nagrodę publiczności i wyróżnienie. Uczestnicy
niniejszego konkursu zostali zaproszeni przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę na finałową galę IV edycji Konkursu
Architektoniczno – Urbanistycznego „Lider Dostępności”.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: archiwum Andrzeja Łukasika

„Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”
przygotowanego przez TV Lublin o Andrzeju Łukasiku.
Andrzej przez kilka lat uczestniczył w pielgrzymkach
rowerowych do miejsc świętych. Przerwa kawowa sprzyjała
przygotowaniu sceny do spektaklu teatralnego „Gbury” w
reżyserii Alicji Jachiewicz- Szmidt przygotowanego przez
Biłgorajskie Centrum Kultury.
Po spektaklu uczestnicy spotkania udali się do
Kalennego gdzie po obiedzie odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku.
Organizatorzy dziękowali sponsorom za wsparcie
Bankowi Pekao S.A. O/ Janów Lub. Nadleśnictwu Janów
Lubelski Klubowi ROTARY oraz Biłgorajskiemu Centrum
Kultury.
Tekst i foto: Śp. Jan Machulak

Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Światowy
Dzień Inwalidy.
W Powiecie Janowskim obchody odbyły się 26 kwietnia
2019 roku, a głównym organizatorem był Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy wraz
ze Starostwem Powiatowym. Konferansjerami była
Przewodnicząca Związku Zofia Widz-Baryła wraz z
Wicestarostą Michałem Komackim.
Sala Widowiskowa JOK wypełniona była do ostatniego
miejsca. Przybyli licznie szefowie jednostek organizacyj-

nych Starostwa Powiatowego. Głos zabrała miedzy innymi
Bożena Czajkowska Sekretarz Gminy, która oprócz
gratulacji apelowała o pomoc i wsparcie wszystkim ludziom
chorym i samotnym, którzy nie mogą uczestniczyć w
spotkaniach takich jak ta konferencja.
Po powitaniu wszystkich gości Wicestarosta odczytał
przygotowany referat na okoliczność Światowego Dnia
Inwalidy. Najstarsi członkowie, którzy należą do Związku od
dziesięciu lat otrzymali kwiaty, dyplomy i upominki.
Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych
Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu
udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem
https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i
bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich
danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w
różnych miejscach.
Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej
można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między
innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając
tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz
czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.
Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich
wizyt, za które zapłacił Narodowy Funduszy Zdrowia, a w
przypadku rodziców również do analogicznych danych dla
swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić
ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości
skorzystania z wybranych programów profilaktyki
zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z
każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP
będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza,
pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
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Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch
prostych kroków:
1. Założenie Profilu Zaufanego — jeżeli jeszcze nie jest
z a ł o ż o n y : h t t p s : / / o b y w a t e l . g o v. p l / z a l o z - p r o f i l zaufany#scenariusz-przez-internet

2. Logowanie do IKP następuje na stronie za pomocą Profilu
Zaufanego:https://login.gov.pl/login/login?ssot=20e0p7sg8
jf8oyeyjkt3
Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje
pełne bezpieczeństwo danych
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„Miej serce i patrz w serce” – Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Powiatowego Dnia Godności Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną to wyjątkowe spotkanie
zorganizowane już po raz trzeci przez Ośrodek Rewalidacyjno
– Wychowawczy w Janowie Lubelskim, którego Dyrektorem
jest Iwona Miśkiewicz – Rachwał. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą w Janowskiej Kolegiacie pod przewodnictwem
ks. Kan dr Jacka Beksińskiego. Homilię wygłosił ks. Jacek
Zieliński. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w uroczystym
pochodzie z pomarańczowymi balonami na dalszą część
spotkania do Janowskiego Ośrodka Kultury. Podkreślmy, że
pomarańczowe balony symbolizują Dzień Godności.
Spotkanie w JOK miało formę artystyczną. Mieliśmy
przyjemność zobaczyć występ uczniów klasy II d z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, którzy
zaprezentowali spektakl pt „Bajka o przyjaźni i tolerancji”.
Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem Bożeny
Matysek. Przedstawiona została również bajka „Cudowny
chłopak” na podstawie teatru obrazowego przez Katarzynę
Podkańską. Wiele emocji dostarczyli artyści Teatru Tańca z
PSPZOI oraz Ballet Class in MY ART. TEATR prowadzony
jest przez Wiolettę Małysz, Agnieszkę Kicińską, Katarzynę
Podkańską i Urszulę Wiechnik przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Interesującym
punktem była również pantomima pt. „Jesteś ważna”,

przedstawiona przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Boh. Porytowego Wzgórza, pod kierunkiem s. Maksymilii
Grzyśnik i Izabeli Wąsek Spotkanie zakończyła piosenka
Majki Jeżowskiej „Na raz na dwa...” w wykonaniu
Aleksandry Łacko i zespołu Maliny Kowalewski Bęc.

Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną to wyjątkowa uroczystość. Oprócz zaproszonych gości: Ryszarda Majkowskiego – Radnego Sejmiku
Województwa Lubelskiego, Jerzego Bieleckiego – Posła na
Sejm RP, władz powiatu Janowskiego: Starosty Artura Pizonia
i Wicestarosty Michała Komackiego, obecni byli również
księża, pracownicy placówek socjalnych, wychowankowie
OR- W, Warsztatów Terapii Zajęciowej, osoby pełnosprawne i
osoby z niepełnosprawnością. To wydarzenie umocniło nas w
fakcie jak ważna jest integracja, jak potrzebne jest czyjaś
obecność, dobroć pisana sercem. Za „tym wszystkim” kryje
się szacunek wobec drugiego człowieka i jego wsparcie.
Przypomnijmy, że organizatorem uroczystości był
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowaczy w Janowie
Lubelskim. Współorganizatorzy: Warsztaty Terapii
Zajęciowej, "Barka" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy
Zakład Aktywności Zawodowej.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Iwona Miśkiewicz – Rachwał, dyrektor ORW

„Tutaj pracuje się sercem…” - Majówka DPS „BARKA”
Już po raz czternasty 29 maja br. w janowskim Domu
Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II spotkali się na
tradycyjnej majówce mieszkańcy zaprzyjaźnionych placówek
z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ks. Tadeusz
Ocimek przewodniczył modlitwie, która odbyła się przy
figurze Matki Boskiej. Pieśni Maryjne wygrywali muzycy pod
batuta Aleksandra Krzosa z Olek Orkiestry. Po modlitwie
przenosimy się na plac z fontanną Domu Pomocy Społecznej
„BARKA”.
Na majówkę do DPS przybyli zaproszeni goście, wśród
których władze samorządowe reprezentował Wicestarosta
Michał Komacki z Przewodniczącym Rady Powiatu
Sławomirem Dworakiem, Gminę reprezentował Zastępca
Burmistrza Czesław Krzysztoń. Przybyli także dyrektorzy
jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego, oraz
szefowie organizacji pozarządowych, którzy współpracują z
DPS, jak również kapłani: ks. dziekan dr Jacek Staszak, ks.
kan. dr Jacek Beksiński, ks. kan. Jan Sobczak oraz ks. kapelan
Krzysztof Lipski. Dyrektor DPS Mariola Surtel powitała
wszystkich zaproszonych gości, szczególnie tych mieszkańców DPS, którzy tego dnia przyjechali do Janowa Lubelskiego.

Wśród zaproszonych gości głos zabrał Ryszard Majkowski
– Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wicestarosta –
Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir
Dworak oraz ks. Kan. dr Jacek Staszak. Wszyscy zwrócili
uwagę, że takie spotkania są potrzebne, wyrastają z dobroci
serca. Dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu są
otwarciem się na innych ludzi, na świat, formą integracji. „To
bardzo piękne, ze spotkanie rozpoczyna modlitwa” – podkreślił Ks. Staszak, przypominając, ze 29 maja - wspomnienie
obchodzi Św. Urszula Ledóchowska, która zasłynęła z radości i
uśmiechu.
„Tutaj pracuje się sercem, tutaj serce ma każdy dla
każdego. Nie byłoby tej miłości płynącej z serca, gdyby nie
byłoby tej pięknej wspólnoty” – zwrócił uwagę Ryszard
Majkowski.
Czas umilił wspólny poczęstunek, zabawy taneczne,
wspólna integracja. I tak ważna ludzka obecność obok tych,
którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Mariola Surtel, dyrektor DPS „BARKA”

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Deszczowe Cisowianka Mazovia MTB Marathon w Janowie Lubelskim
Dnia 28 kwietnia br. w niedziele już po kolejny w Janowie
Lubelskim odbył się Mazovia MTB Marathon. Zawodników
nie zniechęcił deszczowa pogoda.
Trasa maratonu, która została stworzona przez Cezarego
Zamanę we współpracy z Bike Club Janów Lubelski Marcinem Kasprzakiem miała w sobie wiele niespodzianek, ale
i tym razem zyskała uznanie wśród uczestników maratonu. Na
zawodników czekały 4 różne trasy, wiele nagród i prestiżowy
tytuł Najlepszego Zawodnika Janowa Lubelskiego. Start i
meta miala miejsce w Parku Rekreacji ZOOM NATURY.
Największą wytrzymałością należało się wykazać na dystansie
½ Pro (46 kilometrów) oraz Pro (71 kilometrów), kolejno
dystans Fit (21 kilometrów). Tak jak w zeszłym roku, również i
w tym pomyślano o młodszych zawodnikach, którzy rywalizowali na dystansie Hobby (6 kilometrów). Natomiast dla
maluchów wyścigi na rowerkach biegowych, czterokołowych
lub z dwoma kółkami. Specjalnie na tę okoliczność do Janowa
Lubelskiego zawitała znana z telewizji Rybka MiniMini.
Podczas zawodów można było skorzystać z oferty Parku
Rekreacyjnego Zoom Natury, z kącika edukacyjnego przygotowanego przez Nadleśnictwo Janów Lubelski, czy kącika
zabawy przygotowanego przez Referat Promocji i Rozwoju
UM.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali
pamiątkowe puchary i medale. Sponsorzy i partnerzy
Cisowianka Mazovia MTB Marathon przygotowali atrakcyjne
nagrody. Zwycięzcy OPEN każdego z 3 dystansów otrzymali

16.

bony o wartości 50 zł (Fit), 75zł (1/2 Pro) i 100 zł (Pro), na
usługi w serwisie Alltop Auto Instalacje Gazowe. Wygrać
można było również dwudniowy pobyt w Hotelu Wisła. Firma
Inter Pack ufundowała jeden ze swoich flagowych uchwytów –
Lotos. Natomiast Nadleśnictwo Janów Lubelski: dla zwyciężczyni i zwycięzca w kategorii open na dystansie Pro-statuetką
głuszca.
Podczas maratonu walczono także o prestiżowe miano
Najlepszego Mieszkańca Janowa Lubelskiego. Ostatecznie, na
dystansie ½ Pro triumfował Paweł Gałus (02:11:35), a na Fit
Agnieszka Szymańska (01:21:41) oraz Stanisław Daśko
(00:57:10).
Cezary Zamana zwrócił uwagę na znakomitą współpracę z
Urzędem Miejskim i Nadleśnictwem Janów Lubelski. „Razem
stworzyliśmy świetne przedsięwzięcie, które przyniosło wiele
satysfakcji ścigającym się tu zawodnikom” – mówił Cezary
Zamana. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. W tym roku
po raz pierwszy przeprowadzono regionalne mistrzostwa
leśników. Zwycięzcą okazał się Robert Cybart (1:08:52), zaś
Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar
Kuśmierczyk pokonał trasę z wynikiem - (01:43:20).
Współorganizatorem Cisowianka Mazovia MBT Marathon
w Janowie Lubelskim był Urząd Miejski Janów Lubelski, Park
Rekreacji Zoom Natury oraz Bike Club Janów Lubelski.
Partnerem maratonu było Nadleśnictwo Janów Lubelski.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Sportowe osiągnięcia uczniów z janowskiej podstawówki
Jak zaznacza Zbigniew Czajkowski „Wspaniałe mamy
dzieci w naszej szkole, pogratulować rodzicom. Z 40
zapisanych, zdecydowało się na udział w zawodach 17
dzieci. Złote medale zdobyli Michał Król i Marek
Grykałowski, brązowy medal Wiktoria Łukasz, wielu było w
pierwszej dziesiątce, czekaliśmy niecierpliwie na podsumowanie drużynowe, chociaż gdyby startował rocznik 2007,
dziewczęta i chłopcy mielibyśmy na pewno puchar.”
W zawodach udział wzięli: Grykałowski Marek,
Kaczmarski Szymon, Sajdak Stanisław, Czajka Rafał, Widz
Wiktor, Sadecki Paweł, Sajdak Sebastian oraz Malinowska
Natalia, Łukasz Wiktoria, Blacha Izabela, Jargiło Szymon,
Dębiec Błażej, Pikula Amelia, Król Michał, Wielgus
Wiktoria, Blacha Mateusz, Kramski Nikodem. Opiekunami
dzieci byli nauczyciele wychowania fizycznego: Marzena
Sadecka i Zbigniew Czajkowski. Tuż po „Biegu
Konstytucji”, tj. 5 maja uczniowie wzięli udział w
Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym w

Przemyślu. Marek Grykałowski zdobył złoty medal na
dystansie 300m, natomiast Łukasz Rzeźniczuk srebrny. W
sobotę tj. 11 maja, podczas otwartych Mistrzostw Stalowej
Woli w Lekkiej Atletyce, Marek Grykałowski w kategorii
U14 zdobył złoty medal, zaś Łukasz Rzeźniczuk brązowy.
Sobotnie mistrzostwa odbyły się w 55 rocznice Katolickiego
Klubu Sportowego Victoria. Kolejne sukcesy uczniowie
odnieśli w półfinale Wojewódzkim w Czwórboju
Lekkoatletycznym, który odbył się 27 maja. Do stałego
składu drużyny doszedł Michał Sosnówka. Drużyna pod
kierunkiem Zbigniewa Czajkowskiego pokonała wszystkie
drużyny reprezentujące powiaty: Lublin, Biłgoraj i Kraśnik.
W czasie zawodów Marek Grykałowski poprawił rekord
szkoły: w biegu na 60 m z czasem 7,90 s ,w biegu na 1000 m z
czasem 3,08,28 oraz poprawił wynik indywidualnie
w 4-boju LA ,który do tej pory należał do Patryka Tylusa i
uzyskał wynik 316 pkt. Taki wynik jeszcze nie padł w historii
Biłgoraja! Dziewczęta też dały z siebie wszystko, zabrakło
niewiele punktów do awansu,
ostatecznie zajęły IV miejsce.
Na tym jednak nie kończą się
sportowe osiągnięcia
uczniów. Dnia 30 maja br.
drużyna Czajkowskiego
Zbigniewa wygrała prestiżowe zawody w Czwórboju
lekkoatletycznym w województwie Lubelskim i awansow a ł a d o F i n a ł u
Ogólnopolskiego! (już po raz
drugi w ciągu ostatnich trzech
lat). Województwo lubelskie
będzie reprezentować w
Ostródzie w dniach 10-12
czerwca 2019 r. Natomiast już
następnego dnia 31 maja br., w
Kraśniku odbył się półfinał

wojewódzki w piłce nożnej chłopców.
Reprezentacja w składzie: Rafał Czajka, Marek
Grykałowski, Szymon Kałduś, Sebastian Kędra,
Maksymilian Krzysztoń, Filip Małek, Łukasz Rzeźniczuk,
Piotr Sadecki, Sebastian Sajdak, Michał Sosnówka i Mikołaj
Szymończyk zdobyła II miejsce. Gratulujemy sukcesów,
wytrwałości i życzymy wygranej w Ostródzie na
Ogólnopolskim Finale Czwórboju Lekkoatletycznym!!!
Dorota Kozdra, foto: Archiwum Szkoły

Wach Jakub złoto na OTK w Olsztynie i Łukasik Damian brąz w finałach XXV OOM
Bardzo udane starty zawodników OLIMPU Janów
Lubelski.
W dniach 27-28.04.2019 w Olsztynie odbył się
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny o Puchar Warmii i
Mazur w zapasach styl klasyczny w obsadzie międzynarodowej. Startowało 423 zawodników z całego kraju i
zawodnicy z Rosji i Łotwy. Rewelacją zawodów okazali się
zapaśnicy naszego OLIMPU.
Wach Jakub wywalczył złoty medal w kat. wag. 38kg,
wygrywając w finale z zawodnikiem z Rosji przez położenie
na łopatki, w walkach eliminacyjnych Kuba wszystkie
pojedynki wygrał przed czasem potwierdzając, że jest
najlepszym zawodnikiem w kraju w swojej kategorii. Tym
sposobem zapewnił sobie start w reprezentacji kraju na
Mistrzostwach Europy U-15.
Srebrny medal wywalczył Łukasik Kacper w kat. wag.
44kg. Kacper ma jeszcze szansę na awans do reprezentacji na
Mistrzostwa Europy U-15.
Srebrny medal wywalczył Sowa Dawid w kat. wag
100kg, dla którego był to pierwszy medal w ogólnopolskich
zawodach.
W Olsztynie walczyli jeszcze Wach Piotr, kat. wag 38kg i
Łukasik Mikołaj kat. wag. 48kg zdobywając punktowane
miejsca.

W dniach 29.05-1.05.2019 w
Staszowie odbyły się finały XXV
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w zapasach styl
klasyczny (Mistrzostwa Polski do
lat 17) Świętokrzyskie 2019,
startowało po 16 najlepszych
zawodników w każdej kategorii,
wyłonionych z eliminacji
krajowych.
Zawodnik naszego klubu
Łukasik Damian kat. wag. 110kg,
wywalczył brązowy medal.
Damian w walce o finał nie
sprostał Dominikowi
Krawczykowi z Warszawy, który
jest zawodnikiem trenera
Jaworskiego Andrzeja, byłego
naszego zawodnika.
Dominik Krawczyk jest
starszym zawodnikiem od Damiana, w przyszłym roku
będzie już juniorem starszym, więc Damian będzie miał
szansę wygrać XXVI OOM.
W finałach olimpiady startowało jeszcze 2 zawodników

OLIMPU: Pyć Jakub w kat. wag. 71kg, który wygrał 2 walki
i sklasyfikowany został na IX miejscu oraz Kamiński
Szymon kat. wag. 110kg VII miejsce.
JLKS OLIMP

Brązowy medal uczennicy Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Anny Dudek
podczas Mistrzostw Polski w KickBoxingu
Gdyby 4 lata temu ktoś powiedział mi, że stanę na
podium Mistrzostw Polski w Kickboxingu K1 Rules,
uznałabym to za żart. Z drugiej jednak strony wiem, że jeśli
człowiek potrafi o czymś marzyć, to potrafi też tego dokonać… Więc może to wszystko tak właśnie miało wyglądać?
W dniach 26-28 kwietnia 2019 r. odbyły się Mistrzostwa
Polski w Kickboxingu K1 Rules w Sanoku, których
współorganizatorem był między innymi Polski Związek
Kickboxingu.
W zawodach brało udział 234 zawodników, w tym 58
kobiet.
W formule K1 Rules wzięłam udział pierwszy raz. Do
zawodów przygotowywał mnie i był ze mną podczas nich

mój trener – Wojciech Dąbek, któremu dziękuję za nasz
wspólny sukces. Z zawodów wróciłam z brązowym
medalem i nowymi doświadczeniami. Można powiedzieć,
że przegrałam walkę o wejście do finału, jednak jeśli dodam,
że moją przeciwniczką była kadrowiczka Polski, to słowo
„przegrałam” nabiera nowego znaczenia… Biorąc pod
uwagę fakt, iż w tego typu zawodach startuję dopiero od
grudnia 2018 roku, ten brązowy medal jest dla mnie
początkiem tego, co mogę jeszcze osiągnąć, gdyż uważam,
że każdy sukces nie powinien być szczytem marzeń, tylko
motywacją do dalszej pracy.
Anna Dudek
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Bal przedsiębiorców, jubileusz Zakładu oraz Dzień Matki
Na drugim kolejnym balu, który odbył się 25 maja br. w
restauracji Myśliwska spotkali się przedsiębiorcy branży
transportowej. Sponsorem balu była firma Goodyear Dunlop
Tires Polska, która corocznie organizuje spotkania z
transportowcami prezentując zawsze najnowszą technologię
produkcji opon ciężarowych i swoje produkty. Oprócz
prezentacji, prowadzi też szkolenia w zakresie prawidłowej
eksploatacji pojazdów ciężarowych, właściwego doboru
opon i ekonomicznego ich wykorzystania. Jest jedyną firmą,
która ma częsty i bezpośredni kontakt z klientami w terenie.
Na prawidłową eksploatację ogumienia ma wpływ wielu
czynników. Oprócz sprawności technicznej pojazdu i
ekonomicznego stylu jazdy, duży wpływ ma rodzaj
dobra=nego bieżnika, rozmiar opony a szczególnie właściwe
w nich ciśnienie. Zaniżone ciśnienie powoduje szybsze
zużycie opony, przegrzewanie się ich i większe zużycie
paliwa. Również bardzo ważnym czynnikiem jest styl jazdy
jak również unikanie czynników powodujące uszkodzenia
opon.
Goodyear Tire and Rubber Company, bo tak brzmi nazwa
koncernu – jest trzecim pod względem wielkości producentem opon i gumy na świecie (zaraz po firmie Bridgestone
i Michelin). Główna siedziba znajduje się w Akron w stanie
Ohio.
Na rynek samochodowy koncern dostarcza opony pod
markami: Goodyear, Dunlop, Dębica, Fulda i Sava. Koncern

został założony w 1898 roku przez Franka Seiberlinga, a jego
nazwa pochodzi od nazwiska znanego amerykańskiego
wynalazcy Charlesa Goodyeara. Koncern w dniu 2 grudnia
1995 roku nabywył kontrolny pakiet akcji spółki T.C. Dębica
S.A.
Po prezentacji, najlepsi przedsiębiorcy otrzymali
nagrody rzeczowe od sponsora firmy Goodyear Dunlop
Tires Polska.
Podczas balu był obchodzony jubileusz 35 – lecia
założenia obecnego Zakładu Usługowo – Handlowego
„Auto-Wulkanizacja”, którego właścicielem jest Jan
Swacha.
Firma została założona w 1984 roku po zakończeniu
stanu wojennego w okresie głębokiej komuny. W tym
okresie można było być tylko rzemieślnikiem prowadząc
jedynie usługi. Właśnie usługi w zakresie wulkanizacji opon
i dętek dały początek działalności. W okresie ustrojowej
transformacji od 1989 roku, nastąpiło rozszerzenie działalności o handel oponami i dętkami. W miarę upływu czasu,
postępował rozwój firmy. Największe przyśpieszenie
nastąpiło po wprowadzeniu sprzedaży opon ciężarowych i
usług w tym zakresie. Największy udział miała i ma w dalszy
ciągu firma Godyear Dunlop. Kolejnym efektem było
rozwinięcie działalności w Panieńszczyźnie koło Lublina i
uruchomienie warsztatu samochodowego w Janowie
Lubelskim i w późniejszym okresie stacji kontroli pojazdów.

Trudno jest określić ile obecnie działających zakładów na
terenie miasta, gminy czy powiatu ma tak długi staż działalności gospodarczej. Rozwój nie byłby możliwy bez solidnej i
postanowionym na wysokim poziomie jakości usług i
obsługi klientów. Bardzo ważnym czynnikiem było ciągłe
unowocześnianie procesu usług w postaci inwestycji w
sprzęt nowoczesny i wysokiej jakości.
Również ważnym czynnikiem było odpowiednie
wsparcie małych i średnich firm ze strony państwa jak i
miejscowych władz miejskich i powiatowych. Życzliwość i
odpowiednie wsparcie było bardzo pomocne w rozwoju
każdej działalności.
Ale wróćmy dalej do balu. Po prezentacji swoich
wyrobów przez dyrektora regionalnego Adama
Pieńkowskiego i przedstawiciela handlowego Łukasza
Gołąbka, zaczęła się część integracyjna. Przedsiębiorcy
mieli okazję pokazać swój kunszt taneczny ze swoimi
żonami, które są ważnymi osobami w takiej działalności. I to
bardzo ważnymi.
Po północy, kiedy nastał dzień 26 – go maja, został
wniesiony toast dla kobiet z okazji Dnia Matki. Każda
kobieta otrzymała czerwoną różę. Bal trwał dalej.
W opinii uczestników, bal był bardzo udany i jest
potrzebny do integracji miejscowego środowiska przedsiębiorców.
Tekst i zdjęcia: Jan Swacha

Nasze wspomnienia z tegorocznego Kieratu 2019 – opowiada Bernard Zakościelny
W piątek o godz. 18 na stadionie w Słopnicach (powiat
limanowski) rozpoczął się XVI Międzynarodowy
Ekstremalny Maraton Pieszy na orientację „Kierat”.
Informacja ze strony www.maratonkierat.pl „Kierat” 100 km nieprzerwanego marszu po górach Beskidu
Wyspowego i okolic oraz 4000 m podejść w ciągu 30 godzin
to ekstremalnie trudne wyzwanie nawet dla zaprawionych
piechurów i doświadczonych biegaczy.
Komunikat startowy brzmiał: „Intensywne opady
deszczu sprawiły, że teren został perfekcyjnie przygotowany
na XVI MEMP Kierat. Nie radzimy zabierać na trasę
zapasowych butów, natomiast bezwzględnie należy

zabezpieczyć stopy przed wnikaniem wilgoci w skórę. Na
dzisiejszą noc zapowiadane są jeszcze opady, ale mamy
nadzieję, że w ciągu dnia będą one stopniowo zanikać.
Poziom wód w rzekach jest bardzo wysoki i z pewnością
będzie taki jeszcze przynajmniej do soboty, więc radzimy
unikać marszu dolinami strumieni i brzegami rzek.”
Na trasę w roku 2019 wyruszyło 566 osób, 485 zawodników i 81 zawodniczek.
Do mety dotarło 384 osób. Było pięknie ale i morderczo
okrutnie, za rok chcemy znowu, to wciąga i uzależnia.
Bernard Zakościelny

X Jubileuszowy Zlot Motocyklowy w Janowie Lubelskim
X Jubileuszowy Zlot Motocyklowy zorganizowany
został w dniach 10-12 maja 2019 roku przez Bractwo
Motocyklowe „VENTUS ” w Janowie Lubelskim na
terenach Parku Rekreacji ZOOM NATURY.
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Zlot rozpoczął się spotkaniem motocyklistów na Rynku
Miejskim gdzie mieszkańcy Janowa Lubelskiego mieli
możliwość obejrzenia motocykli zarówno tych zabytkowych
jak i nowoczesnych.
W dalszej części ulicami
naszego miasta przemknęła
parada motocyklowa
pozdrawiana przez mieszkańców. Miejscem docelowym
było spotkanie przed pomnikiem na Porytowym Wzgórzu
gdzie zostały złożone kwiaty i
przedstawiony krótki opis
miejsca największej bitwy
partyzanckiej stoczonej z
hitlerowskimi Niemcami.
Kolejnym etapem to przejazd
na wyspę Zoomu Natury i
wspólna zabawa.
Zostały zorganizowane
zabawy i konkursy dla
dorosłych ,a dzieci zostały
obdarowane pluszakami.
W godzinach wieczornych
oprawę muzyczną dały
koncerty zespołów „NOYA”

ze Starachowic, „THRILL” z Warszawy oraz „ANIELSKI
ORSZAK” z Krakowa dostarczając niezapomnianych
wrażeń muzycznych. Impreza przebiegła w bardzo miłej i
towarzyskiej atmosferze pozostawiając we wspomnieniach
cudowne chwile spędzone w Janowie Lubelskim i nad
janowskim zalewem czego dowodem są wpisy i odwiedziny
na stronie facebooka.
Bractwo Motocyklowe „VENTUS” pragnie serdecznie
podziękować wszystkim instytucjom i firmom za wsparcie
przy organizacji zlotu.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego,
Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim, Janowskiego Ośrodka
Kultury, Spółki Zoom Natury , Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „ESKA” w Kawęczynie Nowa Osada,
Hotelu Królewski, Firmy Ubezpieczeniowej Pani Siatka
Joanna, Firmy Moto Galantix z Kielc, Zakładu
Instalatorstwa Elektrycznego Czesław Wieleba, Zakładu
Przetwórstwa Mięsa „Matthias” w Koloni Zamek.
Wyrażając naszą wdzięczność za okazaną pomoc i zrozumienie dołączamy życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z
wykonywanych codziennie obowiązków oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. DZIĘKUJEMY
Bractwo Motocyklowe ”VENTUS”
w Janowie Lubelskim
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Na rozpoczęcie lata – spotkanie integracyjne w KRON

Szczególnym zainteresowaniem – trzeba przyznać cieszą
s i ę s p o t k a n i a i n t e g r a c y j n e o rg a n i z o w a n e p r z e z
Stowarzyszenie Klubu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, którego prezesem jest Andrzej
Łukasik. W tym majowym ognisku uczestniczyło około 60
osób (przypomnijmy, że Stowarzyszenie liczy 106 członków). Spotkanie odbyło się w przyjaznej i życzliwej atmosfe-

rze, jak również przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Czas umyliły rozmowy, wspólna zabawa i poczęstunek. Grillował Andrzej Orzeł, nad sprzętem muzycznym
czuwali członkowie KRON.
Każda forma aktywności choć na chwilę pozwoliła
osobom niepełnosprawnym zapomnieć o chorobie i poczuć
się w pełni sprawnym.

W organizacji ogniska pomocą służyła Ochotnicza Straż
Pożarna z Białej Drugiej, jak również Zakład Aktywności
Zawodowej. W spotkaniu 29 maja br. uczestniczyła Dyrektor
ZAZ Agnieszka Różyło.
Atmosferę spotkania najlepiej odda fotografia.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Damian Łukasik

Kolejna edycja konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
przystąpiła w bieżącym roku do realizacji na terenie powiatu
janowskiego kolejnej edycji konkursu wiedzy prewencyjnej
„Jestem Bezpieczny”. Konkurs ten kierowany jest do uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych a jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie
mogą spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie
postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci z systemem
działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia. Konkurs składa się z trzech etapów,
tj. eliminacji szkolnych, gminnych i powiatowych. Eliminacje
powiatowe odbyły się w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie
10.00 na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy

Janowskie w Janowie Lubelskim. W eliminacjach powiatowych wzięło udział 5 drużyn ze szkół w Branwi, Godziszowie
Drugim, Momotach Górnych, Stojeszynie Drugim i Potoczku.
Szkoły te zajęły I miejsca w eliminacjach gminnych. I miejsce
w etapie powiatowym zajęły aż dwie szkoły Szkoła
Podstawowa w Godziszowie Drugim i Momotach Górnych. W
komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele instytucji m in.
Urzędu Miasta, Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID-u,
Janowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz
KRUSU w Janowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Janowie
Lubelskim, Urząd Miejski Janów Lubelski, Urząd Miasta
Modliborzyce, Urzędy Gmin w Chrzanowie, Godziszowie,

Potoku Wielkim, Dzwoli, Stowarzyszenie Aktywizacji
Społecznej „SAS” w Janowie Lubelskim, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie
Lubelskim. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Janowie Lubelskim. Firma szkolenia specjalistyczne
SPECTRA Katarzyna Stępień Oddział Janów Lubelski,
Nadleśnictwo Janów Lubelski.
Ponadto po zakończeniu eliminacji, aby umilić uczestnikom ten dzień zorganizowano ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Zorganizowanie ogniska możliwe było dzięki
sponsorom m.in. Panu Stanisławowi Mrowca Piekarnia „U
Górola” Janów Lubelski, Panom Maciejowi Bielówka i
Andrzejowi Banasik Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„ M AT T H I A S ” K o l o n i a Z a m e k , P a n u P i o t r o w i
Surowieckiemu Hurtownia „POLARIS” Janów Lubelski,
Panu Andrzejowi Nadłonek Hurtownia „BOTEX” Janów
Lubelski, Panu Markowi Rodziewicz Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Prima Janów Lubelski.
Dziękujemy również dyrekcji Ośrodka Edukacji
Ekologicznej Lasy Janowskie za umożliwienie i pomoc w
przeprowadzeniu konkursu na terenie ośrodka.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania
Faustyna Łazur
Komenda Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Informacja - Świadczenia Wychowawcze "Rodzina 500+"
Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od
1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane również na pierwsze dziecko od dnia narodzin
do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody
rodziny czy też konieczność zasądzonych alimentów.
Już od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego można składać tylko drogą elektroniczną
na pierwsze dziecko za pośrednictwem ministerialnego
portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
Natomiast Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać
również w sposób tradycyjny (wersja papierowa) w
Urzędzie Miejskim
w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59
w godzinach pracy Urzędu tj.
Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00
w pokoju nr 4 (parter)
 W N I O S E K O U S TA L E N I E P R AWA D O

Ś W I A D C Z E N I A W Y C H O WAW C Z E G O
SKŁADAMY W ORGANIE WŁAŚCIWYM ZE
WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA (nie
zameldowania), tj, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pok. nr. 4
 WNIOSKI będą przyjmowane bez żadnych
załączników. Wyjątek: w przypadku rodzin, gdzie jedno z
rodziców przebywa poza granicami kraju, niezbędna
będzie informacja o okresach przebywania poza granicami
kraju, informacja o aktywności zawodowej osoby
przebywającej z dziećmi w Polsce oraz kopię aktualnego
aktu małżeństwa w przypadku małżeństw.
 Wszystkich zachęcamy do składania wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia
1 lipca drogą elektroniczną.
- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na
pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31
października 2019 r.
- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że

świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Informacji o świadczeniu wychowawczym udzielają:
Justyna Kamińska
Anna Flis
Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681
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28 prezentacji wystąpiło na deskach Janowskiego Ośrodka Kultury
podczas 44. edycji Festiwalu Folkloru

Aż 28 prezentacji wzięło udział w niedzielnym tj. 19 maja
Festiwalu Folkloru, który został zorganizowany przez Janowski
Ośrodek Kultury. W 44. edycji na scenie JOK zaprezentowali
się tacy wykonawcy, jak: zespół śpiewaczy „Janowianki” z
JOK, „Kocudzanki”, solistka Alina Myszak, zespół „Marianki”.
Stefan Maziarczyk, Janina Dyjach, Janina Oleszek, Bronisław
Rawski, Stanisław Rawski, Karolina Maksim, Zbigniew Butryn
(Mistrz Uczeń) – Szkoła Suki Biłgorajskiej, Zespół Śpiewaczy
„Pacelia”, zespół śpiewaczy GOK Modliborzyce, Stefania
Suchora, Zespół „Piłatczanki”, „Godziszowianki”, Janina
Chmiel, „Kawęczynianki”, „Kowalanki”, grupa śpiewacza
„Kumoszki zza miedzy”, zespół „Branwiacy”, „Stanianki”,
„Borowiacy”, „Roztoczanki”, Julia Jaworska i Krystyna Baciur
(kategoria duży – mały), Jan Jaworski, Hieronim Markut,
zespół „Blinowianki”, Janina Markut, zespół „Majdaniacy”,
Mirosława Kolasa.

Z biletem na podróż do świata
pełnego tajemnic „Izrael:
Dziedzictwo Innowacyjności”

Świat barwny, świat odkryty, ale pełen jednakże w
dalszym ciągu tajemnic. Świat daleki, a jednak tak bliski.
Czy w tych krótkich słowach można powiedzieć o wystawie
prezentowanej przez Muzeum Fotografii pt „Izrael:
Dziedzictwo Innowacyjności”. Wystawie, która pełni
wizualną podróż po Izraelu. Jerozolima, Tel – Aviv, Hajfa,
Ejlat to miejsca, które warto zobaczyć, nad którymi warto się
zatrzymać. Wystawa wprowadza nas w najpiękniejsze
zakątki Izraela, jego naturę, zabytki oraz miasta, a także
wielokulturowe społeczeństwo.
„Izrael: Dziedzictwo Innowacyjności” została przygotowana w zeszłym roku z okazji 70.rocznicy powstania tego
państwa przez Ambasadę Izraela. W tym roku mamy
możliwość zobaczyć ją w Janowie Lubelskim.
Jak zaznacza Antoni Florczak – właściciel Muzeum
Fotografii „pomocą oraz organizacją wystawy zajęło się
Janowskie Stowarzyszenie „Ławeczka dialogu”. Właściwa
prezentacja wystawy z odpowiednią muzyką odbyła się
podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum Fotografii.
Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Archiwum Antoniego Florczaka
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Jury w składzie: dr Janina Biegalska (Urząd Marszałkowski
w Lublinie) – Przewodnicząca Komisji, Barbara Nazarewicz –
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim,
Andrzej Wojtan – Dziennikarz Wieści Rolnicze, po obejrzeniu
wszystkich prezentacji postanowiła zarekomendować do
udziału w eliminacjach wojewódzkich, które 26 maja odbyły
się w Lublinie: zespół śpiewaczy z Modliborzyc i „Godziszowianki” w kategorii zespołów śpiewających. Natomiast w
kategorii solistów instrumentalistów Stefana Maziarczyka.
Warto dodać, że w kategorii solistów śpiewaków – I miejsce
przyznano Mirosławowi Kolasa, I miejsce w kategorii solistów
– instrumentalistów – Janowi Jaworskiemu, w kategorii Duży –
Mały równolegle I miejsce otrzymał Zbigniew Butryn z
Karoliną Maksim oraz Julia Jaworska z Krystyną Baciur.
Nagrody specjalne – im. Józefa Góry (ufundowaną przez
Muzeum Regionalne) otrzymał Stefan Maziarczyk, zaś nagrodę

im. Stanisława Fijałkowskiego (ufundowaną przez JOK)
otrzymała Janina Chmiel.
Uroczystego wręczenia nagród dokonano w obecności
Starosty Artura Pizonia, Burmistrza Janowa Lubelskiego
Krzysztofa Kołtysia, Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego
oraz Dyrektora Janowskiego Ośrodka Kultury Łukasza
Drewniaka. Festiwal został poprowadzony przez Matyldę
Michałek z JOK.
Festiwal rozpoczął występ zespołu „Jacy – Tacy” WTZ
Janów Lubelski , a zakończył koncert „Olek Orkiestry” i zespół
„Brzozanie”.
Zaznaczmy, że nagrody pieniężne zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatowe, Janowski Ośrodek Kultury i
Muzeum Regionalne.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: JOK

Muzyka rozwija wyobraźnię, czyli jesteśmy na spotkaniu z Izabelą Klebańską

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Autorka
scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży
takich jak Tut turu i Miganki czy Piosenkarnia, emitowanych
przez Program 1 TVP – Izabela Klebańska gościła 20 maja w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Janowie
Lubelskim.

W spotkaniu uczestniczyły uczniowie wraz z nauczycielami
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi. Autorka opowiadała o swoich książkach, m.in.
o książce poświęconej Stanisławowi Moniuszko, i o jego
niezwykłej rodzinie. Przypomnijmy, że obecny rok – 2019 z
okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora został ogłoszony
Rokiem Stanisława Moniuszki.
Na podstawie prezentacji multimedialnej zapoznała małych
gości z dzieciństwem kompozytora i historią jego kariery
muzycznej. Spotkanie było „zilustrowane” dźwiękowymi
utworami Stanisława Moniuszki – fragmentami znanych
utworów i pieśni.
Dodajmy, że spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze. Dla zaproszonych małych gości, uczniów janowskiej
podstawówki pełniło również lekcję języka polskiego, muzyki i
historii. Zaznaczmy, że Izabella Klebańska podczas spotkań
autorskich popularyzuje muzykę wśród najmłodszych
czytelników. Warto przypomnieć, że autorka współpracowała
również z programami: "5,10,15" i "Domowe przedszkole".
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Zmarła córka legendarnego „Beliny” płk. Władysława Belina-Prażmowskiego
Nie żyje Alina Angelusowa, córka legendarnego
kawalerzysty polskiego, przedwojennego prezydenta
Krakowa płk. Władysława Belina-Prażmowskiego.
Alina Angelusowa urodziła się w 1923 r. w Godziszowie,
jej ojcem chrzestnym był marszałek Józef Piłsudski. W
latach 20 i 30 tych pomieszkiwała w Janowie z ojcem i
braćmi.
Zmarła 17 kwietnia w Krakowie w 96. roku życia, jej
pogrzeb odbędzie się 26 kwietnia o godz. 10.20 na cmentarzu
Rakowickim, gdzie od 1938 r. spoczywa jej ojciec.
Była najmłodszym dzieckiem "Beliny". Jej braćmi byli:
Zbigniew (1914-1937), zmarły tragicznie przed wojną jako
ppor. 1 Pułku Szwoleżerów, Janusz (1917-1943), który
zginął w czasie wojny jako sierżant nawigator 300
Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, i Lech
(1921-2004), podchorąży kawalerii WP, uczestnik kampanii
wrześniowej 1939 r., żołnierz II Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych, zmarły na emigracji w Kanadzie.

Źródło: GOŚĆ NIEDZIELNY KRAKÓW
Materiał w całości dostępny pod linkiem:
https://krakow.gosc.pl/doc/5500339.Zmarla-corkalegendarnego-Belin

Diecezjalne obchody jubileuszu 20-lecia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II
W tym roku przypada 20. rocznica pobytu św. Jana Pawła
II w Sandomierzu. Papież Jan Paweł II 12 czerwca 1999 r.
sprawował Mszę św. na Błoniach Sandomierskich. Na to
spotkanie przebyły rzesze diecezjan, żołnierze Wojska
Polskiego oraz pielgrzymi z całej Polski.
Diecezjalne obchody jubileuszu 20-lecia pobytu Ojca
Świętego Jana Pawła II odbędą się dnia 9 czerwca 2019 r.
w Sandomierzu.
9 czerwca odbędzie się diecezjalne dziękczynienie Bogu
za wizytę św. Jana Pawła II w Sandomierzu.
Hasłem spotkania są słowa „Błogosławieni czystego
serca”.
Program uroczystości:
9.00 – Marsz dla życia i rodziny (wyrusza z parafii św.

Józefa, pl. Św. Wojciecha w Sandomierzu)
9.50 – Finał konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II
11.00 – Uroczysta Msza św. na Błoniach sandomierskich
(przed figurą papieża)
12.30 – Koncert Orkiestry Wojskowej
13.00 – Piknik Rodzinno-młodzieżowy
Jednocześnie zapraszamy na:
- pokaz sprzętu wojskowego
- pokaz samochodu papieskiego z 1979 r. – eksponat
Muzeum Samochodu Papieskiego JP II w Kielcach
- inscenizację historyczna w wykonaniu Chorągwi
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
- atrakcje dla dzieci i młodzieży
Jubileusz poprzedzi trzydniowe Diecezjalne
Spotkanie Młodych, które
odbędzie się w Klimontowie, a jego
podsumowaniem będzie Msza św.
jubileuszowa na Błoniach
Sandomierskich.
Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz zaprasza na
wspólne świętowanie i
dziękczynienie Panu Bogu za dar
obecności św. Jana Pawła II w
naszej diecezji.
Informacje dodatkowe:
- Parking dla autokarów i
samochodów osobowych
przybywających na uroczystości
będzie zapewniony na placu
sandomierskiej giełdy.

Idziesz na emeryturę? Byle nie w czerwcu
Wybierasz się na emeryturę? Lepiej omijaj czerwiec. Wystarczy zaczekać do lipca, żeby świadczenie było sporo
wyższe. Wszystko przez ustawowe zasady waloryzacji składek.
Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpowiadają klientom, że lepiej nie składać wniosku o
emeryturę w czerwcu. To przynosi efekty. Do placówek Oddziału ZUS w Biłgoraju w czerwcu ubiegłego roku wpłynęło
tylko 67 wniosków o emeryturę. Większość osób wstrzymała się ze złożeniem wniosku do lipca i dzięki temu ich
emerytury są wyższe. W lipcu 2018 roku do ZUS w regionie trafiło ponad 1,9 tys. wniosków o emerytury – prawie 29
razy więcej niż w czerwcu. Instytucja przewiduje, że podobnie będzie w tym roku.
Dlaczego czerwiec się nie opłaca?
Kłopot z czerwcem wynika z zasad waloryzacji składek emerytalnych. Waloryzację przeprowadza się po to, żeby
składki ubezpieczonych nie straciły na wartości. Polega to na tym, że co roku – właśnie w czerwcu – składki rosną o
określony procent. Osoba, która przechodzi na emeryturę w czerwcu, korzysta tylko z waloryzacji rocznej. A składki
osoby, która idzie na emeryturę w innym miesiącu, dodatkowo są objęte waloryzacją kwartalną. Dlatego emerytura
wyliczona w lipcu może być znacznie wyższa od czerwcowej – o kilkanaście lub nawet kilkaset złotych miesięcznie.
Zysk zależy od kilku czynników: sumy składek na koncie ubezpieczonego, jego wieku i wskaźnika waloryzacji.
Jak skorzystać?
To od przyszłego emeryta zależy, kiedy złoży wniosek do ZUS. Nie musi tego robić od razu po ukończeniu wieku
emerytalnego. Dla kobiet wynosi on obecnie 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. Osoba, która kończy ten wiek w czerwcu,
może zaczekać z wnioskiem o emeryturę do lipca. Składki obejmie wtedy lipcowa waloryzacja i w efekcie emerytura
będzie wyższa.
Jest tylko jeden minus późniejszego złożenia wniosku do ZUS. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia
wniosku. Jeśli ktoś kończy wiek emerytalny w czerwcu, a wniosek złoży w lipcu, to świadczenie za czerwiec nie będzie
przysługiwać. Warto o tym pamiętać i rozważyć wszystkie za i przeciw. W podjęciu decyzji może pomóc doradca
emerytalny. Doradcy dyżurują w każdej placówce ZUS, w godzinach pracy sal obsługi klientów. Wizyty nie trzeba
wcześniej rezerwować. Na spotkanie należy zabrać dowód tożsamości.
Małgorzata Korba - rzecznik ZUS
w województwie lubelskim
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Opiekun Seniorów – dobry zawód, stabilna praca
Jak wygląda praca Opiekunki?
Zakres obowiązków w dużej mierze uzależniony jest od
potrzeb podopiecznego. Praca obejmuje podstawową
pielęgnację, dbanie o dobre samopoczucie oraz zapewnianie
towarzystwa – spacery, rozmowy, wspólne czytanie książek.
Zawód Opiekunki wymaga dużej dozy empatii, cierpliwości
oraz zrozumienia dla potrzeb drugiej osoby. Warto pamiętać,
że jest to bardzo odpowiedzialne zadanie.
Czy praca Opiekunki jest bezpieczna?
Podejmując pracę należy zdać się na sprawdzonych i
wiarygodnych pracodawców. Nie wolno zgadzać się na pracę
bez umowy, która jest podstawą do wypłacenia wynagrodzenia i należy ją podpisać przed wyjazdem do pracy. Za
nielegalną pracę w Niemczech grozi aż 5 tys. euro kary!
Należy też upewnić się czy pracodawca zapewnia ubezpieczenie za granicą – bez tego koszty wizyty u lekarza w
Niemczech będą bardzo wysokie, a przecież tego, czy
zachorujemy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zaufane
firmy zapewniają też całodobowo dostępną linię alarmową,
poprzez którą można o każdej porze zgłosić sytuacje
awaryjne, także problemy ze zdrowiem.
Jak szukać pracy jako Opiekunka?
Należy szukać ofert firm, które zapewniają legalne i
bezpieczne zatrudnienie. Jak rozpoznać oferty pracy „na
czarno”? Najczęściej obiecują one nierealnie wysokie
zarobki, nie mając jednak umowy, nigdy nie ma się gwarancji, że zarobki te zostaną wypłacone! Warto zwrócić uwagę
na doświadczenie pracodawcy – jeżeli firma działa od wielu
lat, na pewno będzie zatrudniała odpowiednich doradców,
którzy odpowiedzą na wszystkie pytania potencjalnego
pracownika. Najlepsze firmy oferują kursy językowe oraz
szkolenia zawodowe, dbając o odpowiednie kwalifikacje
swojej kadry.
Dlaczego Polskie Opiekunki w Niemczech są tak
bardzo cenione?
Wpływ na to mają ich kompetencje, ale także niezwykle
rodzinne podejście do podopiecznych. Troska o seniorów jest
zakorzeniona w naszej tradycji, dziadkami opiekują się dzieci
i wnuki, rzadko oddajemy osoby starsze do domów opieki.
Takie pozytywne i empatyczne podejście do osób starszych
przekłada się na stosunek polskich Opiekunek w Niemczech,
a zleceniodawcy zauważają to i wysoko sobie cenią.
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Dlaczego warto współpracować z Promedica24?
Już ponad 37 300 Opiekunów zdecydowało się podjąć
współpracę z Promedica24. Firmę cechuje wieloletnie
doświadczenie, indywidualne podejście do każdego
pracownika oraz kompleksowość w organizacji wyjazdu.
Opiekun Seniorów zyskuje dobrą pensję i atrakcyjne bonusy
w ramach jednej, czytelnej umowy, składki ZUS i dodatkowe
ubezpieczenie, transport bezpośrednio do domu seniora
firmowym busem, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
wsparcie opiekuna podczas kontraktu, pełną organizację
wyjazdu, kursy językowe i szkolenia opiekuńcze oraz
całodobowe wsparcie telefoniczne.

Biuro w Stalowej Woli:
ul. Ks. Popiełuszki 6, lok. 83 E,
tel: 517 175 981, 15 810 48 20,
www.promedica24.pl
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