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Gmina Janów Lubelski włączyła się w akcję pomocy
lekarzom i pielęgniarkom z janowskiego szpitala. Samorząd
przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki
Zdrowotnej 2 tys. maseczek ochronnych. Nie jest to
ostateczna ilość maseczek. Burmistrz Krzysztof Kołtyś
zadeklarował, że w bliskiej przyszłości zostanie przekazane
kolejne 2 tysiące maseczek na szpitalnego personelu w
Janowie Lubelskim. Podkreślmy, że gmina Janów Lubelski
zakupiła 10 tys. maseczek, które oprócz janowskiej lecznicy
trafią m.in. do przychodni lekarskiej ZDROWIE w Janowie
Lubelskim, Ośrodka Pomocy Społecznej, czy mieszkańców
gminy. Jak wiemy zapotrzebowanie na środki ochrony
osobistej jest teraz ogromne, podaż nie nadąża za popytem.
Nie zwykle miło jest usłyszeć, że do akcji w walce z koronawirusem zaangażowały się firmy i instytucje z terenu
naszego miasta. Maseczki ochronne są szyte przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Strefę Kobiet Moniki
Ciukaj, Guittard Polski Producent Garniturów, Salon Tkanin
i Krawiectwa oraz firmy kosmetyczne.
Dodajmy, że maseczki ochronne zostały przekazane 3
kwietnia br. na ręce Dyrektor szpitala Renaty Ciupak przez
Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Sekretarz Gminy Bożenę
Czajkowską.

Samorząd janowski przekazał maseczki
ochronne dla janowskiego szpitala

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tradycja i pamięć. Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego (foto: Paweł Blacha), cd str. 12
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Droga S19 na odcinku janowskim w budowie
Mimo zaistniałej sytuacji epidemicznej na terenie kraju
trwają roboty związane z budową dróg ekspresowych. Jak
czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad: „Wykonawcy nie przerywają prac na budowach
dróg, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem.
Wspólnie z branżą monitorujemy sytuację na wszystkich
budowach i apelujemy do wykonawców o realizację prac
budowlanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń
sanitarnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Nie
wstrzymujemy i nie zamykamy budów. Zachowanie
ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych

przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne
dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w
obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki”.
Obecnie wykonawcy realizują prace budowlane zgodne z
zawartymi umowami oraz zaleceniami sanitarnymi
związanymi z ogłoszonym stanem epidemii. Informujemy
Państwa, że prace dotyczące budowy S19 trwają. W budowie
jest 33 – kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19, który
został podzielony na trzy zadania. Pierwszy odcinek , czyli
od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ
(długość ok. 18 km) realizuje konsorcjum firm Strabag i

Strabag Infrastruktura Południe. Drugi odcinek - obwodnicę
Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) zaprojektuje i zbuduje firma
Mota-Engil Central Europe. Trzeci odcinek, czyli od węzła
Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8
km) realizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura
Południe.
Prezentowane zdjęcie zostały wykonane w Borownicy k.
Janowa Lubelskiego (trasa kierunek Lublin)i w
miejscowości Pikule- Jonaki k. Janowa Lubelskiego (trasa
kierunek Rzeszów).
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ul. Ulanowska

Borownica

Jonaki

Jonaki

Trwają prace dotyczące przebudowy
dróg gminnych – ul. Fredry, ul.
Lechnickiego i ul. Szymanowskiego
W tym roku pierwszymi ulicami, które zostaną przebudowane są ulice na osiedlu Zaolszynie. Mowa o ulicy
Lechnickiego, ulicy Szymanowskiego i ulicy Fredry. Obecnie
trwają prace na ulicy Lechnickiego i ulicy Szymanowskiego.
Przypomnijmy, że na przebudowanych drogach gminnych
zostaną wymienione krawężniki, które umożliwią najazd i
parkowanie częściowo na poboczach zielonych (zjazdy będą
dostosowane do krawężników). Ponadto zostanie położony
nowy asfalt oraz zostaną wykonane niezbędne zabezpieczenia
sieci istniejących uzbrojeń w pasach dróg objętych inwestycją, jak również wyregulowane studnie kanalizacyjne.
Przebudowa dróg obejmuje ul. Szymanowskiego – długość do
przebudowy to 395,4 mb. Ulica Lechnickiego - długość do

Ul. Lechnickiego

2.

przebudowy 328,7 mb oraz
ulica Fredry – długość do
przebudowy 466,5 mb. Warto
zwrócić uwagę, że od
skrzyżowania z ul.
Szymanowskiego do końca
zakrętu tj. do km 0+ 466, 5 po
stronie prawej planuj się
wykonać utwardzenie pobocza
kostką brukową na szerokości od krawędzi jezdni do granicy
pasa drogowego, które dodatkowo będzie służyło poprawie
bezpieczeństwa i skierowaniu ruchu pieszych w miejscu
łącznie się wyżej wymienionych trzech ulic.

Ul. Fredry
Planowany termin realizacji zadania to koniec lipca 2020
roku. Firmą wykonującą roboty jest Komunalne
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ul. Szymanowskiego
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Trwają prace związane z przebudową
Rynku i budową nowego budynku dworca
W zeszłym roku wykonano prace rozbiórkowe i przygotowano teren do dalszych robót budowlanych. Firma
FLISBUD w 2019 roku wykonała tylko część robót rozbiórkowych tj. 2 % założonego planu. Prace budowlane w 2019
roku zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy. W roku bieżącym prace
są kontynuowane. Zakres zadań, które zostaną zrealizowane
w tym roku dotyczy budowy budynku dworca wraz z
wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi
oraz elektrycznymi. Kolejnym zadaniem planowanym w

tym roku będzie wykonanie
miejsc postojowych dla
a u t o b u s ó w i b u s ó w.
Planowane są również
zadania związane z przebudową infrastruktury technicznej. W tym roku będą to
częściowe prace, podobnie z
robotami drogowymi (wjazdy
i wyjazdy) oraz robotami

drogowymi w pasie drogi
krajowej nr 74. Kolejnym
zadaniem będzie także
przebudowa istniejącej
fontanny, która znajduję się po

prawej stronie Rynku.
Nowy budynek dworca będzie obiektem o nowoczesnej
bryle z przeszkleniami. We wnętrzu znajdować się będzie
min. poczekalnia, kawiarnia, toalety. Ponadto Rynek zyska
nową nawierzchnię z fontanną posadzkową, ławki. Zostaną
nasadzone kwiaty i drzewa.
Prezentowane zdjęcia przedstawiają płytę dworca. Jest to
aktualny stan prac związanych z budową nowego budynku
dworca (kwiecień 2020 r.)
Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Joanna Startek

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową budynku
gimnazjum na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej
W roku obecnym rozpoczęły się prace związane w
ramach kolejnego projektu, jakim jest „Rewitalizacja
społeczno – gospodarcza gminy Janów Lubelski”. Mowa o
przebudowie i rozbudowie budynku gimnazjum przy ul.
Ogrodowej na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.
Prace termomodernizacyjne i rewitalizacyjne wykonuje
firma PABAX z Jastkowic
Na parterze budynku zostanie umiejscowiona szkoła
podstawowa, natomiast na pierwszym piętrze będzie mieścić
się przedszkole przeniesione z ulicy Świerdzowej.
Szkoła podstawowa
Na parterze budynku gimnazjum zostanie umiejscowiona szkoła podstawowa. W obecnym czasie trwa przebudowa łazienek oraz zostanie wykonana instalacja sanitarna
(wod-kan., hydrantowa, wentylacyjna), instalacja elektryczna i oświetlenia (część źródeł światła została zamontowana w ramach projektu termomodernizacji). Zostanie
wykonany montaż i wymiana stolarki drzwiowej, remont
korytarza, jak również malowanie sal lekcyjnych.
Planowany termin zakończenia wszystkich prac to
koniec lipca 2020 roku.

Przedszkole
Obecny stan prac prowadzonych na I piętrze związany
jest z przebudową wewnętrznego układu funkcjonalnego,
czyli sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami na
potrzeby nowego przedszkola. Ponadto zostały przebudowane pomieszczenia gospodarcze wraz z rozdzielnią posiłków
do obsługi sal przedszkolnych oraz pomieszczenia pomocnicze na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć. Na
parterze powstanie także zaplecze socjalno – sanitarne dla
pracowników oraz pomieszczenia administracyjne. Piwnica
została przebudowana na zespół szatniowy. W piwnicy
będzie też umieszczona nowa kotłownia gazowa do podgrzewania ciepłej wody, która będzie synchronizowania z
instalacją solarną.
Ponadto w budynku zostanie wybudowana klatka
schodowa z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie
kondygnacje, przebudowany układ komunikacyjny, który

dostosowany zostanie do wymagań p.poż. Przebudowana
zostanie wewnętrzna instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, hydrantowa, wentylacji, elektrycznej. Zamontowane
zostanie LED – owe oświetlenie ogólne, awaryjne i
ewakuacyjne. Przypomnijmy, że instalacja c.o. zostanie
wykonana w ramach projektu termomodernizacji. Zostanie
także wykonana elewacja w zakresie klatki schodowej z
windą (pozostała elewacja została wykonana w ramach
projektu termomodernizacji), montaż stolarki drzwiowej
oraz okiennej, rolet p.poż. W ramach prac zaplanowano
budowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie dwóch
wjazdów publicznych (wjazd/wyjazd) z drogi gminnej ul.
Ogrodowej, jak również budowę placu zabaw wraz z
elementami małej architektury.
Przedstawione zdjęcie wykonane wewnątrz budynku
obrazuje obecny stan prac.
Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Joanna Startek
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Przygotowanie terenu do realizacji inwestycji w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej
Rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej w Borownicy – etap II
Około 500 m – to długość odcinka drogi gminnej - ul.
Inwestorskiej, który został wybudowany w ubiegłym roku.
Wybudowana ulica jest drogą dwupasmową, dwukierunkową
o szerokości jezdni 6, 60 m. W ramach prowadzonej inwestycji zostały wykonane zjazdy publiczne na tereny działek
przyległych. Ponadto wykonywane zostało oświetlenie
uliczne oraz została wykonana kanalizacja teletechniczna, jak
również oznakowanie pionowe i poziome, czy zamontowane
zostały urządzenia BRD. Droga zyskała chodnik o długości –
438 m.
Obecnie rozpoczęły się dalsze prace związane z budową
kolejnego odcinka drogi, który dotyczy długości 232 m wraz z

budową obustronnego włączenia się do drogi krajowej nr
19/74. Zakres prac obejmował będzie przedłużenie ul.
Inwestorskiej oraz wybudowania skrzyżowania czterowylotowego dla drogi krajowej. Skrzyżowanie zostanie skanalizowane z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo. Ponadto
zostaną przebudowane dwie zatoki autobusowe, wybudowane ciągi piesze w obrębie skrzyżowania oraz przystanków
autobusowych. Podobnie, jak w przypadku pierwszego
odcinka, droga będzie posiadać chodnik, zjazdy publiczne na
tereny działek przyległych, oświetlenie, oznakowanie
poziome i pionowe.
W przetargu na wyżej wspomniane zadanie, który został

Obwodnica Janowa Lubelskiego
w ciągu DK74
W ramach inwestycji powstanie droga krajowa klasy GP
(główna ruchu przyspieszonego). Trasa będzie przebiegać po
nowym śladzie i będzie miała, w zależności od wariantu, ok.
8,5 – 9,5 km. Dokumentacja projektowa w jest obecnie na
e t a p i e S t u d i u m Te c h n i c z n o - E k o n o m i c z n o Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej.
Rozważane są cztery warianty jej przebiegu: po północnej
stronie Janowa Lubelskiego w wariantach 1. i 2. lub po
południowej stronie w wariantach 3. i 4.
Charakterystyka poszczególnych wariantów
W wariancie nr 1 trasa drogi DK 74 położona jest po
północnej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje
się w rejonie węzła Janów Lub. Północ. Dalej droga biegnie
pomiędzy strefą inwestycyjną a lasem w rejonie wsi Biała
Pierwsza. Następnie trasa przebiega po terenach użytkowanych rolniczo i przecina zabudowę zagrodową wsi Biała
Poduchowna i Biała Ordynacka.
Oprócz zabudowy w rejonie objętym ewentualną
budową drogi występują rzeka Biała, cmentarz parafialny
wpisany do rejestru zabytków oraz obszar objęty ochroną
konserwatorską. Na dalszym odcinku droga, poprzez tereny
rolnicze, dociera do istniejącego odcinka DK 74 pomiędzy
miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.
Wariant nr 2 jest modyfikacją wariantu nr 1, gdzie
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odcinki początkowy i końcowy pokrywają się, natomiast
odcinek środkowy, związany z przejściem doliny rz. Biała
oraz zabudowań wsi Biała Poduchowna i Biała Ordynacka,
został odsunięty w kierunku północno wschodnim, by
ominąć cmentarz i obszar objęty ochroną konserwatorską.
W wariancie nr 3 trasa drogi DK 74 położona jest po
południowej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje
się w rejonie węzła Janów Lub. Południe. Następnie droga
przebiega przez tereny leśne i łąki, stanowiące część obszaru
Natura 2000 „Lasy Janowskie” w sąsiedztwie terenów
rekreacyjnych nad zalewem i rzeką Trzebensz. Dalej
przecina zabudowę o charakterze przemysłowym przy ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza i przebiega przez tereny
leśne oraz grunty rolne, a następnie dociera do istniejącej DK
74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zofianką Górną.
Wariant nr 4 jest modyfikacją wariantu nr 3. Odcinek
początkowy do przecięcia z ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza pokrywa się w obu wariantach. Na dalszym
odcinku przebieg trasy stopniowo oddala się na wschód
przecinając zabudowania wsi Zofianka Górna oraz drogę
powiatową nr 2822L i łączy się z istniejącą DK 74 między
miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.

ogłoszony przez Gminę Janów Lubelski w listopadzie br.
został wyłoniony wykonawcą – Komunalne Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie. Planowany termin
realizacji zadania rok 2020/2021.
Po wybudowaniu tych odcinków drogi gminnej w ul.
Inwestorskiej teren będzie przygotowany do realizacji
inwestycji w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej w Borownicy.
Droga będzie połączona z Drogą Krajową nr 19, czy z
budowaną obecnie S19 (węzeł Janów Lubelski Północ (nazwa
robocza Kopce) – na przecięciu z drogą gminną stanowiącą
łącznik do Drogi Krajowej nr 19.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Działania informacyjno - konsultacyjne
dotyczące„Korekty przebiegu drogi krajowej
nr 74 przez m. Janów Lubelski”
W związku z otrzymanym pismem z dnia 31.03.2020 r.
z Biura Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp. z o. o., ul.
Bursaki 19, 20-150 Lublin, występującego w imieniu
GDDKiA w Lublinie, zawierającego prośbę o przeprowadzenie działań informacyjnych w celu umożliwienia
społeczności zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla zadania pn.: „Korekta przebiegu
drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski”,
informujemy, że na głównej stronie internetowej Urzędu
Miejskiego www.janowlubelski.pl zostały udostępnione
przesłane przez projektanta materiały informacyjne z
proponowanymi rozwiązaniami projektowymi wraz z
wnioskiem. Poprzez wypełnienie wniosku można składać
uwagi i propozcyje dotyczące proponowanych rozwiązań
projektowych. Wypełniony i podpisany formularz należy
przesłać pocztą tradycyjną na adres Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul.
Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski.
Wnioski będą przyjmowane do 24.04.2020 r. Po tym
terminie wszystkie wnioski przesłane do Urzędu
Miejskiego w Janowie Lubelskim zostaną odesłane do
biura projektanta firmy DROGPROJEKT w Lublinie.
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Burmistrz Janowa Lubelskiego wprowadza „Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji”
Kto może skorzystać?
O co można się ubiegać?
Jak można się ubiegać?
Wymagane dokumenty
Jak złożyć dokumenty?

Termin rozpatrzenia wniosku
Referat do kontaktu
Informacje dodatkowe

Przedsiębiorstwa, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii i były zmuszone do znacznego ograniczenia lub zupełnego zawieszenia
funkcjonowania
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty podatku od nieruchomości
Na wniosek, w uzasadnionych przypadkach. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie
Wniosek o udzielenie ulgi wraz z załącznikami - do pobrania na www.janowlubelski.pl
Wniosek podpisany profilem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami,
przedsiębiorca składa w jednej z wymienionych form:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP (/UMJL/skrytka),
- drogą mailową na adres: sekretariat@janowlubelski.pl
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
- do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu w wejściu głównym Urzędu Miejskiego, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
(dokumenty zapakowane w zaklejoną kopertę i zaadresowane na Urząd Miejski)
14-30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów
Referat Budżetowo-Podatkowy, tel. 15/ 87 24 323, e-mail: podatki@janowlubelski.pl
Jeżeli stan epidemii utrzyma się dłużej i przedsiębiorstwo, w związku z tym faktem, utraci możliwość zarobkowania oraz gdy minie termin
zapłaty kolejnej raty podatku
od nieruchomości, przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać (odrębnym wnioskiem) o umorzenie zaległości. Jednakże jednym z
wyznaczników umorzenia będzie stan majątkowy przedsiębiorstwa, stan zatrudnienia pracowników i wpływ umorzenia na prognozy co do
jego utrzymania

Wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”
Zwolnienie małych firm ze składek, świadczenie
postojowe i brak opłaty prolongacyjnej – to tylko
niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
– Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne
przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do
dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za
marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo
przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od
przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. – mówi
prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę
i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać
także samozatrudnieni (którzy opłacają składki tylko za
siebie) z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby,
zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i
osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z
opłacania składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy
antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z
przepisów Unii Europejskiej. W związku z tym ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy
na 31 grudnia 2019 roku nie zalegali z opłacaniem składek za
okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca miał
zadłużenie za dłuższy okres, to będzie mógł skorzystać ze
zwolnienia ze składek pod warunkiem, że do końca grudnia
zawarł z ZUS układ ratalny i go realizuje.
Świadczenie postojowe dla osób
wykonujących umowy cywilnoprawne
Tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje świadczenia
postojowe dla osób, które w związku epidemią Covid-19
mają przestój w wykonywaniu umowy lub działalności.
Świadczenie mogą otrzymać osoby wykonujące umowy

cywilnoprawne, takie jak np. umowazlecenia, umowa o dzieło. Chodzi o
osoby, które zawarły umowy przed 1
lutego 2020 roku. Na świadczenie
postojowe może liczyć osoba, której
przychód w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku nie przekraczał 300
proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
(czyli 15 595,74 zł dla wniosków
złożonych w kwietniu i maju).
Co do zasady świadczenie wynosi
2080 zł. Jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Jeśli jednak suma przychodów
z umów w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku jest niższa od 1300 zł, to
świadczenie postojowe przysługuje w
wysokości sumy wynagrodzeń z tych
umów.
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do
zasady wynosi 2080 zł. Jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Otrzyma je przedsiębiorca, który rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 roku, jeśli jego przychód w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł o co
najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Świadczenie otrzyma także osoba, która zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 roku. Świadczenia postojowego nie
dostaną samozatrudnieni, których przychód w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 300 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału.
Samozatrudnieni, którzy rozliczają się w formie karty
podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,
otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Ulgi bez opłaty prolongacyjnej
Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek
skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty
bez dodatkowych kosztów, czyli bez dotychczasowej opłaty

Apel o przekazanie komputerów
Zwracamy się z prośbą o przekazanie komputerów, słuchawek na rzecz dzieci
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK”
w Janowie Lubelskim oraz rodzin zastępczych i Rodzinnych
Domów Dziecka z powiatu janowskiego.
W sytuacji pandemii dzieci są zmuszone kontynuować
naukę w warunkach domowych.
Pozyskane komputery pozwolą realizować ten obowiązek.
Osoby chętne do oddania prosimy o kontakt:
w sprawie Placówki „PROMYK” - tel. 15 8717 - 427
w sprawie Pieczy Rodzinnej - tel. 15 8723 - 345 lub 600-857-106
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prolongacyjnej. Chodzi o składki za okres od stycznia 2020
roku. Ta ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące
dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik
prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego
firmy.
Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem
płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych
z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek,
ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia
wniosku.
Jak skorzystać ze wsparcia?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w
ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni
wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć przez internet – przez PUE ZUS,
tradycyjną pocztą albo osobiście w placówce ZUS – do
skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza
antykryzysowa”.
Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim
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„Janów Lubelski w czasie epidemii korona wirusa”
– wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem
G.J. - Dnia 10 marca w naszym mieście odnotowano
pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Jak Pan
wspomina tamten dzień?
K.K. - Tego dnia wracałem ze służbowego wyjazdu, kiedy w
internecie pojawiły się zdjęcia ekipy kosmicznie ubranych
ratowników medycznych, którzy zabrali do szpitala w Lublinie
naszą mieszkankę. Był to jeden z pierwszych przypadków w
Polsce, nie było wypracowanych sposobów postępowania i
reagowania. Sądzę, że nasza mała społeczność przeżyła coś w
rodzaju szoku. Wieczorem, w budynku inspekcji sanitarnej
(sanepidu) zebrał się sztab kryzysowy i tam po analizie sytuacji
podjąłem decyzję o natychmiastowym zamknięciu szkół,
przedszkoli, pływalni, Janowskiego Ośrodka Kultury, biblioteki,
muzeum i targowiska. Podobne decyzje w odniesieniu do szkół i
placówek powiatowych podjął Janowski Starosta. Okazało się,
że nasze decyzje były trafne. Dzień później podobne decyzje
dotyczące całego kraju podjął nasz rząd.
G. J. - A później nastąpiły bardzo trudne dni...
K.K. - Tak. Następnego dnia nastąpił prawdziwy szturm na
sklepy. Mieszkańcy robili duże zakupy, gromadzili zapasy, gdyż
nie było wiadomo, jak sytuacja się rozwinie. Warte podkreślenia i
docenienia jest to, że już pierwszego dnia niektóre mniejsze
sklepy, apteki, banki wprowadziły procedury ostrożnościowe
wpuszczając do środka tylko pojedyncze osoby. Dziś jest to już
obowiązującym standardem, ale wówczas było to rozwiązanie
nowatorskie. W znacznie gorszej sytuacji byli pracownicy
większych sklepów, którzy pracowali obsługując bardzo dużo
klientów bez możliwości zastosowania jakichkolwiek zabezpieczeń. Wszystkim pracownikom sklepów, aptek, banków, poczty,
urzędów, instytucji, firm usługowych, produkcyjnych, którzy w
tych pierwszych dniach musieli stawić czoła temu zagrożeniu
należą się ogromne słowa uznania. Wielką odwagą i poświęceniem wykazali się pracownicy publicznej i prywatnej służby
zdrowia. W mieście panował strach, a oni nie posiadając żadnych
środków ochrony osobistej pełnili swoją służbę mając świadomość, że w każdej chwili to właśnie oni mogą stać się kolejnymi
ofiarami koronawirusa. podobnie pracownicy sanepidu.
To nasi bohaterowie. Mam możliwość obserwacji pracy
janowskiego sanepidu, pragnę w sposób szczególny podkreślić,
profesjonalizm i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników na czele z Panią Dyrektor. Pierwsze dni były dla nich
bardzo trudne, nieprzespane noce i praca na okrągło. Trzeba było
przeorganizować pracę i wdrażać procedury od podstaw.
Wypada podkreślić, że zadania inspekcji sanitarnej są bardzo
odpowiedzialne. To oni ustalają, komu pobrać próbki, kogo
skierować na kwarantannę, to oni ustalają krąg osób, które mogły
mieć kontakt z osobami zakażonymi. Pracownicy inspekcji
sanitarnej pełnią kluczową rolę w zwalczaniu rozprzestrzeniania
się epidemii koronawirusa.
G.J. – Kluczową rolę odgrywają pracownicy innych
instytucji, którzy świadczą różnego rodzaju pomoc i usługi…
K.K. - Bardzo ważną rolę pełnią też pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej odpowiedzialni za dostarczanie odpowiedniej pomocy osobom objętym kwarantanną oraz osobom
starszym, samotnym, niepełnosprawnym, będącym w trudnej
sytuacji życiowej. Pragnę tą drogą podziękować też wszystkim
pracownikom PGKiM, ZGK, a w szczególności tym, którzy
zajmują się zbiórką odpadów. Odbieranie na bieżąco odpadów,
nieprzerwane dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków w czasie epidemii staje się absolutnie strategicznym
zadaniem. Jeszcze raz wszystkim osobom będącym na tzw.
pierwszej linii frontu serdecznie dziękuję.
G. J. - W tym czasie zostały wprowadzone ograniczenia
funkcjonowania również Urzędu Miejskiego…

K.K. - Przez pierwszych kilka dni pracowaliśmy przy w pełni
otwartym i dostępnym fizycznie dla petentów urzędzie, ale
apelowaliśmy do mieszkańców o to, aby do urzędu przychodzili
wyłącznie w sprawach bardzo ważnych i niecierpiących zwłoki,
a pozostałe sprawy załatwiali korespondencyjnie i telefonicznie.
Pragnę podziękować pracownikom naszego urzędu oraz innych
urzędów za to, że nie ulegli w tych pierwszych dniach panice.
Stopniowo wprowadzaliśmy procedury ostrożnościowe,
wyposażaliśmy urząd w trudno dostępne środki dezynfekcyjne, a
ostatecznie wprowadziliśmy wspólnie ze starostwem pracę
urzędów w trybie pracy ciągłej, ale z ograniczonym dostępem
fizycznym do urzędów. Te działania podjęliśmy w celu ograniczenia kontaktów do minimum, aby skutecznie przeciwdziałać
rozprzestrzenianiu się epidemii. Pragnę podziękować naszym
mieszkańcom za to, że przyjęli wprowadzone ograniczenia ze
zrozumieniem.

G. J. – Epidemia koronawirusa będzie miała wpływ na
funkcjonowanie gminy. Proszę powiedzieć, czego mogą
spodziewać się samorządy?
K.K. - Obecnie trudno przewidzieć skalę, czas trwania, a w
związku z tym i skutki społeczno-ekonomiczne kryzysu. Jedno
jest pewne, kryzys jest bardzo poważny i trudno zakładać, że nie
odbije się negatywnie na codziennym życiu naszych mieszkańców. Najważniejsze, oczywiście oprócz zdrowia, jest utrzymanie jak największej miejsc pracy, powrót do funkcjonowania
firm, bowiem to one tworzą PKB, to one tworzą miejsca pracy, to
one dają zatrudnienie, to one płacą podatki, to dzięki nim może
funkcjonować państwo, to dzięki nim mogą funkcjonować
samorządy. Jedno jest pewne, że wpływy podatkowe do budżetu
państwa i budżetów samorządów będą dużo niższe od zakładanych.
G.J. - Gdzie samorządy mogą szukać oszczędności?
K.K. - Ratunkiem dla budżetów będzie cięcie wydatków
inwestycyjnych, wydatków bieżących oraz zaciąganie nowego
długu, o ile sytuacja danego samorządu na to pozwoli. Sytuacja
budżetowa samorządów jeszcze przed wybuchem kryzysu była
trudna. Zbyt dużo obowiązków finansowych zostało na
samorządy nałożonych i w bardzo wielu gminach były trudności
z ułożeniem i uchwaleniem budżetu.
G. J. - Proszę powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądać w
przypadku naszej gminy?

Dzierżawa terenów na obszarze Parku Rekreacji

K.K.- Przypuszczam, że w przypadku naszej gminy skala
ubytków w budżecie może wynieść kilka milionów złotych.
Dlatego musimy powstrzymać się od wszystkich wydatków,
które mogą zaczekać na lepsze czasy. Dotyczyć to będzie
zarówno wydatków inwestycyjnych, jak też wydatków
bieżących.
G.J.- Czyli..?
K.K. - Z zadań inwestycyjnych musimy dokończyć te, na które
uzyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, a więc termomodernizację szkoły podstawowej, Domu Nauczyciela i budynku po
byłym gimnazjum. Dokończymy również przebudowę części
budynku po gimnazjum na potrzeby przedszkola, które we
wrześniu tego roku ma rozpocząć swoją działalność. Będziemy
kontynuować rewitalizację miasta, której głównym zadaniem
jest przebudowa rynku i dworca. Dokończymy też uzbrojenie
kolejnych 50 hektarów w strefie inwestycyjnej w Borownicy.
Tak więc ukończymy strategiczne dla naszej gminy inwestycje i
to jest na pewno dobra wiadomość. Na te inwestycje gromadziliśmy potrzebne środki w poprzednich latach więc jesteśmy
przygotowani na ich dokończenie. Ponadto realizować
będziemy te zadania inwestycyjne, głównie drogowe, które są
już po przetargach lub otrzymają dofinansowanie zewnętrzne.
G.J. - A jeśli sytuacja się nie polepszy?
K.K. - W sytuacji nadciągającego bardzo groźnego kryzysu
ekonomicznego i spodziewanego, dużego spadku dochodów
gminy zagrożona będzie realizacja uchwalonego budżetu. Być
może trzeba będzie zaciągać kolejny dług, żeby zachować
ciągłość działania gminy. Wiele miast już ogłasza, że w tym roku
rezygnuje z wydatków związanych z szeroko rozumianą
rekreacją, promocją, imprezami oraz szeregiem innych wydatków. My też musimy zacisnąć pasa, poszukiwać oszczędności i
rezygnować z wydatków, które, w tym trudnym czasie nie są
konieczne.
G. J. - Kryzys odbije się na wielu płaszczyznach życia. Co w
tej sytuacji z przedsiębiorcami. Czy gmina może w jakiś
sposób pomóc naszym przedsiębiorcom?
K.K. - Podobnie do innych miast - tym firmom, które poważnie
odczuły spadek swych obrotów i mają kłopoty z płynnością
finansową będziemy odraczać na kilka miesięcy płatność
podatku od nieruchomości. Na wniosek przedsiębiorcy
będziemy też mogli rozłożyć podatek na raty. Nie będziemy przy
tym pobierać odsetek ani tzw. opłaty prolongacyjnej.
G.J. - Przed nami bardzo szczególne święta jednakże ich
obchodzenie po raz pierwszy będzie dość nietypowe. Jakie
życzenia chciałby Pan przekazać naszym mieszkańcom i
czytelnikom gazety?
K.K. - Najpierw pragnę podziękować naszym mieszkańcom,
którzy zachowują się bardzo odpowiedzialnie i dzięki temu na
razie udało nam się powstrzymać rozprzestrzenianie się
epidemii. Słowa szczególnych podziękowań kieruję do
wszystkich wolontariuszy, darczyńców, organizatorów akcji
zbierania potrzebnych środków, szycia maseczek, drukowania
przyłbic, organizatorom i darczyńcom zbiórek pieniężnych.
Dziękuję naszym mieszkańcom świadczącym pomoc sąsiedzką.
Dziękuję wszystkim pracownikom służb, w tym policji, straży
oraz druhom OSP. To wszystko pokazuje, że jesteśmy dobrą,
solidarną społecznością i na pewno mając to poczucie wspólnoty,
solidarności, będąc razem poradzimy sobie z tą okropną
epidemią. Wszystkim mieszkańcom i czytelnikom Gazety
Janowskiej życzę Błogosławionych Świąt, dużo zdrowia, dobrej
kondycji psychofizycznej, szybkiego końca epidemii oraz tak
upragnionego powrotu do normalności.
Dziękuje za wypowiedź.
Gazeta Janowska
Grono przedsiębiorców z gminy Janów Lubelski uczestniczyło 24 lutego br. w spotkaniu dotyczącym udostępniania w
formie dzierżawy terenów na obszarze Parku Rekreacji „Zoom
Natury”. Na zaproszenie Burmistrza Krzysztofa Kołtysia
odpowiedzieli przedstawiciele firm działających w obszarze
gastronomi, rekreacji, turystyki, produktów lokalnych,
hotelarstwa. Od 2021 roku, gmina planuje udostępnić w formie
dzierżawy terenów na obszarze Parku Rekreacji „Zoom
Natury” pod funkcje turystyczne, m.in. gastronomię, pamiątki,
sprzedaż produktów regionalnych, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego. Jest kilka lokalizacji. Wstępnie pojedynczy
moduł wynosić będzie od 20 m2 do 600 m2. Ogólnie wskazano 35 modułów w kilku lokalizacjach. Jak zaznaczył
Krzysztof Kołtyś: „jesteśmy otwarci na propozycje i ciekawe
pomysły przedsiębiorców”.
Dodajmy, że w spotkaniu uczestniczył również Czesław
Krzysztoń – Zastępca Burmistrza, Waldemar Futa – Kierownik
Referatu Architektury i Nieruchomości, Katarzyna Dzadz –
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju, Elżbieta
Iwankiewicz – specjalista ds. obsługi inwestora.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Informacja o pracy Urzędu Miejskiego
W związku z przeciwdziałaniem zagrożenia SARS-CoV -2 oraz wywołanymi sytuacjami kryzysowymi
zostaje skrócony czas pracy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim od poniedziałku do piątku do
godziny 14.00, w okresie od 26 marca 2020 roku do odwołania.

Informacja dla osób powracających
z terenów, gdzie występuje
koronawirus SARS-CoV-2
Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie
występuje koronawirus SARS-CoV-2
niezwłocznie!!!
kontaktuj się telefonicznie z:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Janowie Lubelskim

tel. 15 87 25 400
tel. alarmowy po godz. 15:00 i w dni wolne
od pracy 697 079 690
Całodobowa Infolinia NFZ 7 dni w tygodniu

800 190 590
PAMIĘTAJ !!!

Komunikat Burmistrza Janowa Lubelskiego
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
W związku z sytuacją kryzysową na terenie powiatu
janowskiego spowodowaną rozpowszechnianiem się wirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19,
w trosce o zdrowie naszych mieszkańców i w związku z
koniecznością podejmowania niezbędnych działań w celu
ograniczenia skutków epidemii,od dnia 16 marca 2020 r.
ograniczone do absolutnego minimum będzie osobiste
załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim
Urząd będzie zamknięty, a obsługa bezpośrednia
interesantów prowadzona będzie tylko w sprawach

niecierpiących zwłoki.
Ciągłość pracy będzie zachowana, pełnione będą dyżury
i wszelkie decyzje będą wydawane na bieżąco. Bardzo
prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny,
fax, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Podejmowane przez nas działania podyktowane są troską o
naszych mieszkańców.
Poniżej zamieszczamy wykaz kontaktów do
poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Referat

Telefon

E-mail

Sekretariat

15 8724 330

sekretariat@janowlubelski.pl

Referat Budżetowo Podatkowy

15 8724 314
15 8724 324 (Księgowość)
15 8724 323 (Podatki)

skarbnik@janowlubelski.pl
ksiegowosc@janowlubelski.pl
podatki@janowlubelski.pl

Referat Architektury i
Nieruchomości

15 8724 673
15 8724 329
15 8724 316

planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

Referat Organizacyjno –
Administracyjny

sekretarz@janowlubelski.pl
15 8724 332 (Sekretarz)
500plus@janowlubelski.pl
15 8724 331(500+)
15 8724 672 (Działalność Gospodarcza) dzialalnoscgospodarcza@janowlubelski.pl

Referat Promocji i Rozwoju

15 8724 313

promocja@janowlubelski.pl

Referat Planowania i
Realizacji Inwestycji

15 8724 322
15 8724 310 (Zamówienia Publiczne)

inwestycje@janowlubelski.pl
zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

15 8724 315
Referat Ochrony Środowiska
15 8722 011
i Logistyki
15 8724 671 (Zarządzanie Kryzysowe)

zarzadzaniekryzysowe@janowlubelski.pl

Referat Spraw Społecznych i 15 8724 309
Obywatelskich
15 8724 320 (Biuro Rady)

ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl
biurorady@janowlubelski.pl

Urząd Stanu Cywilnego

15 8724 321

usc@janowlubelski.pl

Inspektor ds. ochrony danych 15 8722 011

iod@janowlubelski.pl

Gazeta Janowska

gazetajanowska@janowlubelski.pl

15 8724 320

często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma
takiej możliwości, np. podczas podróży
dezynfekuj preparatem dezynfekcyjnym

Użytkownicy Parku Rekreacji ZOOM
NATURY w Janowie Lubelskim
Mając na uwadze zdrowie i życie nas wszystkich, w
związku z podjęciem nadzwyczajnych kroków, mających na
celu zatrzymanie szerzenia i rozpowszechniania się wirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, na
podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ) oraz
wytycznych i zaleceń Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz
Państwowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wyłączamyz użytkowania i dostępności urządzenia i elementy
małej architektury (wiaty, punkty widokowe, siłownie)
znajdującej się na terenie Parku Rekreacji ZOOM Natury w
Janowie Lubelskim oraz obiekty turystyczne i rekreacyjne
usytuowane na terenie zarządzanym przez ZOOM Natury Sp.
z o.o. w Janowie Lubelskim od dnia 23.03.2020r. do
odwołania.
Powyższe działania mają na celu zminimalizowania
skutków epidemii i ograniczenia dużych skupisk ludzi, które
mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa.
Mając na uwadze dobro publiczne oraz z uwagi na
utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne, uprzejmie
prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i zakazów.
APELUJEMY do PAŃSTWA, zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia, ograniczajmy bezpośrednie kontakty
do niezbędnego minimum, dbajmy o higienę i przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek.
ZARZĄD
ZOOM NATURY SP. Z O.O.
w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski dnia 19 marca 2020 roku

W obliczu pandemii koronawirusa mieszkańcy dostosowali się do obowiązujących przepisów i pozostali w domu.
Jednakże nie zauważmy pustych ulic. Otwarte są apteki,
sklepy spożywcze i markety. Urząd Miejski i Starostwo
Powiatowe pracuje w formie dyżurów. Podobnie ZUS,
ARMiR, KRUS, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, czy inne jednostki
podległe gminie i starostwu. Jeśli chodzi o takie placówki jak
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Dom Pomocy Społecznej, czy Szpital
wprowadzono zakaz odwiedzin.
Funkcjonują banki, poczta, hurtownie,
piekarnie, jak również niektóre sklepy.
Na straży zdrowia czuwa
opieka medyczna i sanitarna,
na straży bezpieczeństwa
policja i straż.
Zamknięte są szkoły,
które pracują w formie
zdalnego nauczenia.
Zamknięte przedszkola, jak
również instytucje kultury i
sportu: Muzeum Regionalne,
Janowski Ośrodek Kultury, biblioteki: Miejska i
Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im.
KEN w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Pracują zakłady pracy. Nie funkcjonuje natomiast targowisko. Wprowadzono
również zakaz handlu na Starym Rynku. Po
wprowadzeniu nowych ograniczeń z dnia 1

kwietnia mieszkańcy stosują się do przyjętych norm
bezpieczeństwa.
Zdjęcia zostały wykonane 19 marca 2020 roku.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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„Natychmiast” to najlepszy czas na czynienie dobra (św. Katarzyna ze Sieny)
Składamy serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania postawę pracowników janowskiego szpitala w
obliczu nieznanej, przerażającej cały świat epidemii.
Dziękuję za trwanie na posterunku, zachowanie spokoju i
podejmowanie nowych wyzwań w postaci pobierania
wymazów od osób potencjalnie zarażonych wirusem, opiekę
nad pacjentami z podejrzeniem. Stanowicie przykład dla
całego naszego społeczeństwa.
Pani Dyrektor ds. Lecznictwa - Agnieszce Konefał,
Przewodniczącej Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Annie Tokarskiej, Pielęgniarce Naczelnej - Bożenie Mróz,
pielęgniarkom epidemiologicznym - Elżbiecie Pawlos i
Wioletcie Wojtan, Bożenie Dyach - Kot - Kierownikowi
Laboratorium, Kierownikowi Działu Ewidencji Usług
Medycznych - Małgorzacie Sowa, kierownikom oddziałów,
pielęgniarkom oddziałowym (na szczególne uznanie
zasługuje Renata Robak) oraz wszystkim nie wymienionym
z imienia pracownikom szpitala, dziękuję za pracę ponad
wymiarowe godziny, wzmożony wysiłek, aby mądrze i
racjonalnie przeorganizować bezpieczną pracę w szpitalu.
Pamiętajmy że służba chorym stanowi nasz obowiązek.
Bez Was, nie wygramy tej wojny.
Dziękujemy za inicjatywy pracowników w pozyskiwaniu środków ochrony indywidualnej, za szycie już od prawie
3 tygodni masek ochronnych, za wsparcie dobrym pomysłem, słowem i gestem.
Składamy ponadto serdeczne podziękowania wszystkim
instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym za pomoc w
pozyskiwaniu środków ochrony indywidualnej oraz
środków dezynfekujących dla personelu medycznego.

Przykładem takich zachowań jest przekazanie środków
przez kosmetyczki Monikę Ciukaj i Iwonę Mańkę, Ryszarda
Majkowskiego, zakład krawiecki Wojciecha Robaka czy też
grupy osób, które szyją maseczki w domach (Wy, moi
drodzy, wiecie o kim mowa). Razem możemy więcej!
Jesteśmy wdzięczni inspekcji weterynaryjnej z podkreśleniem roli Romana Jarosza za użyczenie dużej partii
środków ochrony już w pierwszych dniach wystąpienia
koronawirusa w naszym kraju.

Z pomocną dłonią i z sercem - „Zbiórka dla Leosia”
27 – letnia Emilia, po 14 dniach od porodu zmarła w
szpitalu w Łańcucie. Kobieta miała koronawirusa, ale

bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa. Jej bliscy chcą
pomóc teraz jej synkowi, małemu Leosiowi i postanowili
zorganizować zbiórkę.
Nic nie jest w stanie
zwrócić Leosiowi mamy, ale
jestem przekonana, że zebrane
pieniądze ułatwią dziecko i
jego tacie stawienie czoła
problemom dnia codziennego
– czytamy w wypowiedzi
jednej z współorganizatorek
zbiórki dla noworodka.
Pomysł zbiórki był
spontaniczny i już przyniósł
niesamowite efekty. W ciągu
pierwszej doby zebrano około
100 tys. zł.
Dla każdego, kto chce
pomóc finansowo podajemy
link do zbiórki na rzecz Leosia.
Link poniżej:
https://zrzutka.pl/6j7tpp

Słowa podziękowania należą się także służbom
Wojewody Lubelskiego, Zarządowi Powiatu za bieżące
wsparcie w zaopatrzeniu szpitala.
Dziękujemy Łukaszowi Potaczale za ozonowanie
naszych karetek, Czesławie Sulowskiej za codzienne posiłki
dla pracowników SOR oraz zespołów karetek, pizzerii
„Domino” za dokarmianie drugiej zmiany karetek, Teresie
Chmiel za przekazanie materiałów na maseczki, Markowi
Butrynowi za nieodpłatne plakaty, dotyczące walki z
koronawirusem, Tomaszowi Gajewskiemu, Mariuszowi
Burdzie, Jarosławowi Bańce za nieodpłatne użyczanie
samochodów do transportu środków ochrony indywidualnej,
Przemysławowi Kołtysiowi za drukowanie przyłbic
ochronnych, Beacie Prus za ciepły gest przekazania kwiatów
dla personelu szpitala.
Gorące podziękowania kierujemy także do członków
Koła Nr 6 Polskiego Związku Wędkarskiego z Dorotą Kołtyś
za przekazanie pieniędzy na zakup środków do dezynfekcji
pomieszczeń na łączną kwotę 1200 zł.
Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności składam na ręce
bliskiej mi osoby, księdza wywodzącego się z naszych
terenów, na stałe zamieszkującego zagranicą, który przelał
na konto szpitala kwotę 5 tys. EURO (prawie 22 tys. zł) na
walkę z epidemią.
Takie gesty wskazują, że nie jesteśmy sami, że ludzie nie
zobojętnieli i chcą sobie nawzajem pomagać.
Tekst: Dyrekcja Szpitala w Janowie Lubelskim
Foto: archiwum placówki

Informacja dla osób, które potrzebują
pomocy/rozmowy z psychologiem,
pedagogiem, logopedą
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Janowie Lubelskim wprowadza dyżury w ciągu
tygodnia (7 dni w tygodniu), świadcząc pomoc
potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej
przez Skype: live:.cid.eb2eea4269997292 lub
wpisując w wyszukiwarkę Poradnię w Janowie
Lubelskim oraz e-mail: pppkryzys@wp.pl, gdzie
można zadawać pytania i zostawić nr tel. w celu
umówienia konsultacji telefonicznej przez pracownika poradni w Janowie Lubelskim.
Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek - Niedziela
8.00-10.00 - psycholog
10.00-11.00 - logopeda, pedagog
11.00-13.00 - psycholog
13.00-15.00 - pedagog, logopeda
15.00-17.00 - psycholog
17.00-19.00 - psycholog
19.00-21.00 - psycholog

Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni!
Ten trudny czas jest dla nas wszystkich wielkim testem
solidarności i odpowiedzialności za losy drugiego
człowieka. Pomimo nałożonych obostrzeń nie jesteśmy
obojętni na wołanie o pomoc każdemu, kto o nią prosi lub jej
potrzebuje.
Od 26 marca br. pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Janowie Lubelskim pakowali paczki
żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu
całej gminy Janów Lubelski. Z ponad 20 ton otrzymanej

żywności z Caritas Diecezji Sandomierskiej, każdego dnia
pracownicy sukcesywnie przygotowali paczki. Na obecną
chwilę przygotowano 879 paczek dla 412 rodzin.
W akcję rozwożenia żywności zaangażowali się strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Białej, Łążka
Ordynackiego, Momot Górnych oraz Janowa Lubelskiego.
Ochotnikom strażakom przy dostarczaniu paczek pod
właściwy adres zamieszkania towarzyszył pracownik
socjalny. Cała żywność zostanie dostarczona do

mieszkańców przed świętami.
Wszystkim strażakom, pracownikom Urzędu
Miejskiego, pracownikom OPS oraz innym osobom
zaangażowanym w powyższą akcję serdecznie dziękuję.
Magdalena Kolasa
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim
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O żołnierzach jak kamienie rzucone na szaniec
Tego roku 1 marca wypadł w pierwszą niedziele
miesiąca. Może ta pogoda, może przez ten deszcz
odżyły szczególnie wspominania tamtych lat,
wydarzeń i ludzi… Chłód niedzielnego popołudnia
przypomniał mi fragment filmu „Inka, ja jedna zginę”.
Mokotowskie wiezienie przy ul. Rakowieckiej – 1
marca 1951 roku. Tego dnia komuniści starzałem w tył
głowy zabili siedmiu członków ostatniego I Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”.
Gdy szelest wiosennego deszczu plącze się z ciszą i
zamyśleniem, gdy słyszymy Apel Poległych odczytany przez Piotra Groszka – Komendanta Grupy
Rekonstrukcyjno Historycznej im. płk. Tadeusza
Zieleniewskiego, znaczenia nabierają takie słowa, jak:
wolność, odwaga, poświęcenie.
Tuż przed Mszą Świętą w Janowskiej Kolegiacie
odprawionej w intencji poległych, Teresa Duda
zaprezentowała swój wiersz napisany w związku z obchodami.
Natomiast po uroczystej Mszy Świętej w świątyni zostały
odsłonięte dwie tablice. Jedna z nich została poświęcona Ks.
inf. Józefowi Dąbrowskiemu, druga Ks. Kan. Franciszkowi
Trochonowiczowi. Ks. inf. Józef Dąbrowski – proboszcz i
dziekan parafii janowskiej. W 1953 roku aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa za współpracę z podziemiem niepodległościowym i na 2 lata osadzony na Zamku Lubelskim. Ks. Kan
Franciszek Trochonowicz był także proboszczem i dziekanem
parafii janowskiej, aresztowany przez gestapo i umieszczony w
obozie KL Dachau. Tablice zostały poświęcone przez ks. Kan
Jacka Staszaka – Proboszcza Parafii, a odsłonięte przez Ks. Jana
Sobczaka. W dalszej części uroczystości przeszliśmy na rynek
starego miasta, gdzie znajduje się tablica pamięci poświęcona
Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych I-go Pułku Legii
Nadwiślańskiej Ziemi Janowskiej w latach 1941 – 1946”.
Pochód prowadził Komendant Grupy Rekonstrukcyjnej –
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Mirosław Wielgus, tuż za Grupą szły poczty sztandarowe szkół,
instytucji i stowarzyszeń, harcerze, nauczyciele, dyrektorzy i
kierownicy instytucji i jednostek podległych, władze samorządowe: miejskie i powiatowe, mieszańcy miasta. Oficjalne
przemówienie wygłosił Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego, który przypomniał postać
Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Szczególnym momentem uroczystości było złożenie
kwiatów przed kamieniem pamięci i oddanie hołdu walczącym
o wolną Polskę. I cisza ustępuje miejsca odgłosom strzałów – to
Salwa Honorowa w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej.
Deszcz nadal pada… przy kamieniu pamięci wartę pełnią
harcerze i członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej. Patrzę na
młodzież szkół uczestniczących w uroczystościach. Tamtego
roku 1951…, nie było miejsca na młodzieńcze marzenia i na ich
realizację. To czas wyryty nie tylko w słowach pamięci,
zapisany na kartkach papieru, ale również stawiający pytanie do
nas współczesnych – o znaczenie dla nas obecnych takich słów,

jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Tamtego 28 sierpnia 1946 roku,
kiedy na niespełnej 18 letniej Danucie Siedzikównej wykonano
wyrok przez rozstrzelenie, Inka stała się synonimem odwagi, a
jej ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią „Niech żyje
Polska!”, jeszcze długo odbijały się echem w więzieniu przy
ulicy Kurkowej w Gdańsku.
Nadmieńmy, że obchody Narodowego Dnia Pamięci
żołnierzy Wyklętych w Janowie Lubelskim zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. Uroczystości na Rynku
zostały poprowadzone przez Roberta Kamińskiego – pracownika Starostwa. Szczególne podziękowania organizatorom,
współorganizatorom, jak również wszystkim uczestniczącym w
uroczystości złożył Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, który
dziękując zwrócił szczególną uwagę na kultywowanie pamięci
o takich wydarzeniach i ludziach, którzy narażali swoje życie
dla ratowania Ojczyzny.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Odpowiadają barwą biało – czerwoną.
10 rocznica katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznica Zbrodni Katyńskiej
Nazwiska 96 osób – pasażerów Tu – 154M, to jak osobne
kwiaty w barwach narodowych, a przy każdym z nich mały
krzyż. Tamtą sobotę 10 kwietnia 2010 roku pamięta każdy z
nas. Delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim wylatuje
na obchody rocznicy zbrodni Katyńskiej. Pasażerowie nie
dolatują na miejsce. Prezydencki samolot rozbił się na
lotnisku Siewiernyj... Do ostatniej chwili mieliśmy
nadzieję… Jednak o godzinie 8.41, gdy podano ostatnią
wiadomość mówiącą o tym, że nikt nie przeżył... obok barw
narodowych pojawiał się kolor narodowej żałoby.
96 osób, wśród nich 24 kobiety i 72 mężczyzn.
Niedokończone rozmowy i życie...W domu na każdego z
pasażerów czekało życie i nadzieja… czekali najbliżsi. Na
Placu Maryjnym przy Janowskim Sanktuarium znajduje się
kamień pamięci upamiętniający Katastrofę Smoleńską. Ten
kamień pamięci od 2010 roku symbolizuje naszą pamięć i
obecność, tych których nie ma…
W tym roku obchodzimy 10 rocznicę katastrofy

Smoleńskiej. Od tej pamiętnej kwietniowej soboty upłynęło
120 miesięcy, około 500 tygodni, 3 650 dni…, upłynęło
wiele rozmów, postawiono wiele pytań. Na niektóre z tych
pytań w dalszym ciągu poszukujemy odpowiedzi… To jak
list wysłany w przeszłość, lecz bez odpowiedzi.
„Ostatni list..” – to nie tylko tytuł piosenki Lecha
Makowieckiego opowiadającej o zbrodni katyńskiej 1940
roku, to także symbol tamtych wydarzeń… Ile było takich
listów…, a w każdym z nich nadzieja na powrót do domu. Ile
było takich łez…, a w każdej z nich strach i niepewność.
Przywołując słowa piosenki Lecha Makowieckiego: „W
takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nie ważne byle
być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg, stoję dziś u kresu moich
dróg. Każą nam wysiadać. To już tu. Ten brzozowy lasek…”,
pytamy o naszą pamięć. Miejmy nadzieje, aby nie pozostała
tylko w słowach piosenek, czy wierszy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Pobiegli, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych
Już po raz drugi w Janowie Lubelskim został zorganizowany Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „Tropem
Wilczym”, a dokładnie na terenie Parku Rekreacji ZOOM
NATURY. Długość trasy - 1963 m. nawiązuje do roku
śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka
„Lalka”, który został zamordowany przez władze komunistyczne w 1963 roku. Organizatorem lokalnym biegu było
Stowarzyszenie Sportowo – Obronne w Janowie Lubelskim,
zaś pomysłodawcą i koordynatorem Biegu był Wiesław Gzik
ze Stowarzyszenie Motocyklowego Monte Cassino
Intermarium. Zaś na szczeblu krajowym organizatorem była
fundacja „Wolność i Demokracja”. W Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych udział wzięli dorośli, starsi, dzieci,
rodziny. Pomimo padającego deszczu frekwencja była
imponująca (zabrakło numerów startowych i koszulek). W
Biegu wzięło udział przeszło 300 osób.
Ta piękna inicjatywa, która łączy akcent sportowy z
patriotycznym. To nie tylko popularyzacja kultury fizycznej,
to także, a może przede wszystkim przypomnienie ludzi,

którzy walczyli o wolną Polskę. Jak wiemy żołnierze
wyklęci mieli być chowani w bezimiennych mogiłach,
próbowano o nich zapomnieć. Taki bieg to także wskrzeszenie pamięci o tych okrutnych wydarzeniach.
Biegaczom dopingował Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki,
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard
Majkowski oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof
Kołtyś. W biegu udział wziął m.in.: Starosta Janowski Artur
Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady
Powiatu Janowskiego Sławomir Dworak.
Biegacze dostali medale i koszulki z wizerunkami
Żołnierzy Wyklętych. Na koniec spotkania wszyscy
uczestnicy biegu zaproszeni zostali na grochówkę.
Przypomnijmy, że Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn.
„Tropem Wilczym” w tym roku odbył się w Polsce po raz
ósmy.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Tradycja i pamięć. Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna
im. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze
W towarzystwie drzew i traw, obok kościółka Św.
Wojciecha w Momotach Górnych znajduje sie pomnik płk.
Tadeusza Zieleniewskiego. W towarzystwie wiatru, który
przywołuje ślad tamtych wydarzeń października 1940 roku…,
nas współczesnych czas pyta o tych, którzy nie bali się zginąć za
Ojczyznę…
Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna im. Tadeusza
Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze została założona przez
sympatyków historii latem 2017 roku. Do chwili obecnej
(marzec 2020 roku) Grupa uczestniczyła w uroczystościach
patriotycznych, religijnych, sportowych, kulturowych na
terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
Pierwszym publicznym występem Grupy był udział w
dożynkach gminnych w Batorzu. Publiczność mogła zobaczyć
pokaz musztry konnej i prezentacje samochodów i motocykli
wojskowych. Ponadto, w 2017 roku Grupa Rekonstrukcyjno
Historycznej uczestniczyła w XII Pokazie Koni w Bychawie,
w obchodach 60 – lecia OSP Zakrzówku, 90 – leciu OSP i 74
rocznicy bombardowania Tokar, w III Rajdzie Pamięci ZĘBA
w Borowie, w Święcie 24 Pułku Ułanów Kraśnickich, w 70
–leciu Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Batorzu, w Festynie
„Żyjemy bezpiecznie” w Hucie Józefów, w spotkaniu pn.
„Ułani w walce o niepodległość” w Obojni, w XVI
Międzypowiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Polichnie, w
„Święcie Mleko i Miodu” w Zakrzówku, w I
Międzypowiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w
Kocudzy, w Święcie Wojska Polskiego w Modliborzycach
„Śpiewajmy piosenki żołnierskie”, w projekcie historycznym
„Pamiętamy” w Popkowice, w obchodach 100 – lecia OSP w
Zakrzówku, w spotkaniu z młodzieżą w Dębinie i Rudniku. Po
raz pierwszy w gminie Janów Lubelski Grupa pod dowództwem Mirosława Wielgusa udział wzięła w 78. Rocznicy
zakończenia działań obronnych Grupy płk. Tadeusza
Zieleniewskiego 1 października 2017 roku w Momotach
Górnych.
W 2018 roku udział Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej
to czynna reprezentacja na obchodach 100 lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości : w Kraśniku, Wólce Ratajskiej,
Szastarce oraz w Janowie Lubelskim. Ponadto członkowie
Grupy uczestniczyli w lekach historycznych z młodzieżą: w
Polichnie, Wojciechowie, Stojeszynie, Szastarce, w Majdanie
Obleszcze oraz w VII Hubertusie Ułańsko – Myśliwskim w
Borowie, w 74 rocznicy Bitwy Partyzanckiej w Lasach
Janowskiej, w odsłonięciu pomnika Józefa Piłsudskiego w
Majdanie Obleszcze, w obchodach 79 rocznicy zakończenia
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działań obronnych Grupy płk. Zieleniewskiego w Momotach
Górnych . Tego samego roku uczestniczyła w uroczystych
obchodach 100 rocznicy odzyskania Niepodległości jakie
odbyły się w Janowie Lubelskim. Pięknym akcentem kończącym rok 2018 był dla Grupy udział w Wigilii Poetów i Ułanów w
Lublinie.
W kolejnym roku 2019 roku, Grupa uczestniczyła w
obchodach 75. Rocznicy niemieckiej pacyfikacji Borowa, w
Dniach Otwartych ZSTR w Piotrowicach, w Narodowym Dniu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Janowie Lubelskim, w
Niedzieli Wielkanocnej w Wierzchowiskach, w Rajdzie
Szlakiem Walk Wielkie Wojny w Bychawie, Majówce nad
Bystrzycą, w XIV Pokazie Użytkowania Koni i Kuców w
Bychawie, w obchodach Narodowego Święta Konstytucji w
Poniatowej, w Szastarce, w obchodach Rocznicy Pacyfikacji w
Studzinakach, w święcie Rodziny w Majdanie Grabina, w
Rajdzie Samochodowym Szlakiem Walk Partyzanckich, w
Gminnym Dniu Dziecka w Zakrzówku, w 75 Rocznicy Bitwy
Partyzanckiej w Lasach Janowskich i w Osuchach, w Święcie
24 Pułku Ułanów w Kraśniku, w 99 rocznicy Bitwy pod
Komarowem, w konferencji z okazji Święta Wojska Polskiego
w Marysinie, w 69 Rocznicy likwidacji Ostatniego Oddziału
NZW w Tułowych Górach, w spotkaniu „Goń bolszewika,
goń” w Jarocinie, w spotkaniu „Przywrócić w Pamięci” w
Zamościu, w 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
w Biłgoraju, w 75 Rocznicy Wyzwolenia Miasta Szczebrzeszyn
, w poświęceniu tablicy pamiątkowej na murach carskiego
więzienia w Janowie Lubelskim, w uroczystym odsłonięciu
pomnikach w Świnkach, w 80 rocznicy napaści Sowietów na
Polskę w Prawiednikach, w 80 rocznicy Bombardowania
Modliborzyc, w Dożynkach Gminnych w Strzyżowicach, w
uroczystości pn. Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku w
Dzwoli i Momotach Górnych, w Obchodach Święta
Niepodległości w Wojciechowie i Janowie Lubelskim, w
Jubileuszu 15 lecia GRH „Wir” w Biłgoraju, w Jubileuszu 20
lecia Powiatu Janowskiego w Janowie Lubelskim, w Dniu
Zadusznym w Dzwoli, w pikniku patriotycznym w Bystrzycy.
Warto podkreślić, iż ubiegłym roku miała miejsce uroczystość
Nadania Sztandaru dla GRH im. T. Zieleniewskiego.
Przypomnijmy, że członkowie Grupy wzięli udział w programie TVP Lublin pn. „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”. W roku
bieżącym Grupa wzięła udział w spotkaniach poświęconych
historii lokalnej w Bychawie, Piaskach, jak również w 76
Rocznicy Pacyfikacji Borowa, w Rajdzie Szlakiem Bohaterów
Lubelszczyzny, w obchodach Święta Pamięci Żołnierzy

Wyklętych w Janowie Lubelskim.
Liczba członków grupy (stan na lipiec 2019 roku) – 26
osób, z czego 6 to kawalerzyści, a 20 stanowi piechota.
Najmłodszy rekonstruktor liczy sobie 18 lat, najstarszy urodził
się w 1961 roku. Istnieje też ośmioosobowa grupa młodzików
w wieku 5 – 12 lat. Komendantem Grupy jest Piotr Groszek z
majdanu Obleszcze. Rekonstruktor 24 Pułku Ułanów z
Kraśnika. Dowódcą Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej
płk. Tadeusza Zieleniewskiego jest Mirosław Wielgus z
Majdanu Obleszcze. Emerytowany ogniomistrz pożarnictwa, w
czasie zasadniczej służby wojskowej dosłużył się stopnia
starszego marynarza. Z zamiłowania kolekcjoner militariów,
regionalista, społecznik.
Dodajmy, że do Grupy może wstąpić każdy chętny, (bez
względu na wiek i płeć) dysponujący wolnym czasem w
weekendy, ponieważ to wtedy zazwyczaj Grupa uczestniczy w
uroczystościach i spotkaniach.
Tekst i foto: Dorota Kozdra
Opracowano na podstawie materiałów
dostępnych na stronie http://grhzieleniewski.pl/
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Życie lasu okiem Andrzeja Blachy
Autor licznych fotografii i nie tylko ukazujących florę i
faunę Lasów Janowskich. Swoje prace prezentował na
wystawie fotograficznej „Fotografia natury”, której
wernisaż odbył się w lutym 2018 roku. Andrzej Blacha jest
laureatem licznych konkursów fotograficznych o zasięgu
ogólnopolskim. M.in. fotografie Andrzeja Blachy zajęły III
miejsce w konkursie ogłoszonym przez Zespół Lubelskich
Parków Krajobrazowych pn. „Cztery Pory Roku w
Lubelskich Parkach Krajobrazowych” . Fotografie autorstwa Pana Andrzeja zostały opublikowane w albumie Lasy

Janowskie, który został
wydany przez Nadleśnictwo
Janów Lubelski. Autorskie
fotografie, jak również filmy
przyrodnicze możemy
dostrzec na profilu facebooka
Andrzeja Blachy, czy też na
łamach gazet ogólnopolskich
m.in. „Łowiec Polski” oraz
„Przyrody Polskiej”.
Miłośnicy leśnej zwierzyny z
pewnością dostrzegą
fotografie Pana Blachy w
kalendarzu wydawanym
przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w
Lublinie, czy przez Polski
Związek Łowiecki – Okręg
Tarnobrzeski. Warto wspomnieć, że zdjęcia Andrzeja
Blachy zostały opublikowane
również w albumie „Lubelska
symfonia krajobrazów”, który
to album zajął II miejsce w
kategorii albumów krajoznawczych.
Niezwykle miło nam
poinformować, że fotografia Andrzeja Blachy pt. „Rykowisko” otrzymała „Nagrodę Publiczności” w konkursie
Fotograf Roku 2020 Okręgu Roztoczańsko –
Podkarpackiego ZPEP. Zdjęcia autorstwa Pana Andrzeja
zyskały uznanie także w publikacji poświeconej Wilkom
Henryka Okarmy i Svena Herzoga, wydanej pod koniec
2019 roku w Niemczech. Dokładnie to 11 zdjęć wilków Pana
Andrzeja z Lasów Janowskich. Dodajmy, że książka jest
niemieckojęzyczna i zawiera 100 fotografii wilków. Wilki z
Lasów Janowskich w takiej publikacji to wyróżnienie dla
pracy autora tych zdjęć. Dopowiedzieć trzeba, że ujęcia
zimowe zostały wykonane przy – 25 stopniowym mrozie i
wymagały wielu godzin cierpliwego oczekiwania w
niesprzyjających warunkach, jak również odwagi. W Lasach
Janowskich żyje około 20 wilków tworzących prawdopodobnie 3 osiadłe watahy. Toteż ich sfotografowanie wymaga
również ogromnej cierpliwości. I to cechuje każdego
fotografa przyrody, również Andrzeja Blachę, który

fotografuje od 2014 roku. Należy tu podkreślić, że Pan
Andrzej nie zajmuje się zawodowo fotografią. I ten fakt
również zasługuje na uznanie. Jest Wiceprezesem Banku
Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.
Ci, którzy znają zdjęcia Pana Blachy z pewnością
stwierdzą, że fotografie emanują uchwyceniem ulotności
chwili „życia lasu”. Zdjęcia realizowane są o każdej porze
dnia i o każdej porze nocy. Fotografie Andrzeja Blachy
zapraszają nas nie tylko do wędrówek po Lasach
Janowskich, jak również stawiają pytanie o tajemnice, które
kryje las. To życie leśnej zwierzyny, to „szelest” nocy i
dźwięk uśpionego dnia… Gratulujemy wyróżnień i życzymy
dalszych sukcesów
Dodajmy, że Pan Andrzej jest członkiem Związku
Polskich Fotografów Przyrody Okręg Roztoczańsko –
Podkarpacki.
Tekst: Dorota Kozdra
Foto: Archiwum Andrzeja Blachy

W wędrówce po gminie Janów Lubelski
Wiele jest miejsc w gminie Janów Lubelski wartych
uwagi i zainteresowania. To miejsca rekreacji, związane z
naszą historią lokalną, kulturą. To również bogactwo Lasów
Janowskich, a w związku z tym przyrody, która nas otacza. W
tej części prezentujemy Państwu fotografie wykonane w
Momotach Górnych (Kościółek Św. Wojciecha), w uroc-

zysku Kruczek (gdzie znajduje się kapliczka Św. Antoniego),
w Szklarni (ostoja konika biłgorajskiego), nad janowskim
zalewem. Kolejna fotografia przedstawia Park Miejski i Park
Misztalec.
W następnym numerze gazety fotografie: Łążek
Garncarski, Leśne Arboretum przy Ośrodku Edukacji

Ekologicznej Lasy Janowskie, Rynek Starego Miasta,
Janowski zalew, przydrożne kapliczki, Porytowe Wzgórze.

Park Rekreacji ZOOM NATURY

Kościółek w Momotach Górnych

Park Miejski w Janowie Lubelskim

Szklarnia – ostoja konika biłgorajskiego

Park Misztalec w Janowie Lubelskim

Kruczek

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Koronawirus – dane statystyczne

Do walki z koronawirusem włączyli się policjanci,
strażacy, pracownicy medyczni. To oni każdego dnia stoją na
straży naszego zdrowia, bezpieczeństwa i porządku. Z
pewnością zwrócimy uwagę, na liczne patrole policji, które
spotkamy na terenie naszego miasta. Policjanci pod dowództwem komendanta kom. Szymona Mroczka dbają o nasze
bezpieczesntwo i pilnują porządku. Patrolują ulice, parki,
sprawdzają stan liczebności osób robiących zakupy w
marketach, jak również kontrolują osoby, które objęte są
kwarantanną. W pomoc dla janowskiego szpitala włączyła
się straż pod kierunkiem Grzegorza Pazdraka – Komendanta
Powiatowego. Komenda powiatowej państwowej straży
Pożarnej wsparła działania służb medyczno – ratunkowych
poprzez odstąpienia namiotu, który służy jako prowizoryczna izba przyjęć. Należy wspomnieć o pracownikach
medycznych i sanepidu. Jak możemy się domyśleć ich pracę
trudno opisać w jednym zdaniu. To właśnie na nich spoczywa obowiązek troski o nasze życie i zdrowie. Jak wiemy
obecny czas jest dla nas okresem trudnym i bardzo skomplikowanym. Elżbieta Kurzyna – Dyrektor Powiatowej Stacji

Epidemiologicznej apeluje o przestrzeganie zasad kwarantanny, jak również nowych ograniczeń wprowadzonych z
dniem 1 kwietnia. „Wszystko zależy od nas samych.
Zachowujmy środki ostrożności, jak rękawiczki, maseczki,
czy dezynfekcja rąk. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. W
sklepie zachowujmy stosowną odległość2 m, a przede
wszystkim ograniczmy robienie częstych zakupów. Nasze
zachowanie może ograniczyć rozprzestrzenianie się
koronawirusa. Pamiętajmy, że pomagamy sobie nawzajem”
– podkreśla Inspektor Elżbieta Kurzyna.
Dane na dzień 3 kwietnia 2020 – Powiat Janowski
W Powiecie Janowskim od 15 marca - 480 osób zostało
objętych kwarantanną, w tym 120 kwarantanną medyczną z
kontaktu. 249 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. Przeprowadzono około 171 testów na obecność
koronawirusa.
0dnotowano 8 przypadków zarażenia. 4 przypadki w
gminie Janów Lubelski i 4 przypadki w gminie Dzwola.
Dobrą wiadomością jest fakt, że u 3 osób z Powiatu
Janowskiego zarażonych potwierdzono wynik ujemy. Te

osoby były hospitalizowane w szpitalu w Biłgoraju. Na
uwagę zasługuje fakt, że jedna z osób tj. 84-letnia kobieta
chorobę przeszła bezobjawowo. Jednakże wśród pierwszych
ofiar koronowirusa w kraju był 66-latek z gminy Dzwola,
który cierpiał również na „choroby współistniejące”.
Dane na dzień 5 kwietnia 2020 roku – Polska
Dane z godziny 12.00. Potwierdzono 3834 zarażeń
koronawirusem. Dnia 5 kwietnia do godziny 12.00 – 207
przypadków, w tym pięć zgonów (ogółem 84 zgodny). 134
osoby wyzdrowiały. Na dzień 5 kwietnia 2020 r. na terenie
województwa lubelskiego jest w sumie 166 przypadków
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 6 osób
zmarłych.
Dorota Kozdra

Zakaz wstępu do lasu do 11 kwietnia
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze
stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br.
włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz
wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.
Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli,
wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki
i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych
przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy
Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz
wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż
Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie
tego zakazu.
W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne
zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót
do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie
potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich.
Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy
je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się
koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Szanowni Państwo!!!
Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w
kwarantannie.
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała
obowiązkowej kwarantannie. będą nią objęci
wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na
kwarantannę.
Zasady obowiązują osoby, które przebywają w
jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na
kwarantannę od 1 kwietnia 2020 roku.
Jeżeli więc, jeden z domowników (współlokatorów)
poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020
roku z powodu:
- powrotu z zagranicy
- kontaktu z zarażonym
- Ty również będziesz musiał ją odbyć...

Starosta Janowski informuje,
że na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim pod odnośnikiem
https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/uplo
ad/pliki//img-311132850-0001-BIP.pdf
został zamieszczony wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej w Janowie Lubelskim przy ul.
Kamiennej oznaczonej nr działki 3779/31,
przeznaczonej wydzierżawienia w drodze
bezprzetargowej.
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Środowy Mobilny Punkt Obsługi Klienta PGE w Janowie Lubelskim
„Wszędzie tam, gdzie Ty” – pod takim hasłem Mobilne
Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. wyruszyły w Polskę.
Taki Punkt Obsługi Klienta pojawiał się również 19 lutego
br. w Janowie Lubelskim przy ulicy J. Zamoyskiego 96 i był
dostępny dla klientów w godzinach od 11.00 – 14.00.
W otwarciu janowskiego Punktu Obsługi Klienta
uczestniczyła: Marlena Błażejewska – Dyrektor
Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i
Masowych PGE Obrót S.A., Robert Choma – Prezes
Zarządu PGE Obrót S.A., Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes
Zarządu PGE Obrót S.A. oraz Krzysztof Kołtyś – Burmistrz
Janowa Lubelskiego, Czesław Krzysztoń – Zastępca, Artur
Pizoń – Starosta Janowski.
Od 19 lutego 2020 roku, Janów Lubelski będzie stałym
punktem harmonogramu Mobilnego Punktu Obsługi
Klienta. Pracownicy PGE Obrót będą do Państwa
dyspozycji w każdą środę w godzinach od 10.00 – 14.00
przy ulicy. J. Zamoyskiego 96. W mobilnym punkcje
będzie można zrealizować wszelkie kwestie związane z
energią elektryczną i gazem. Pracownicy PGE pomogą
również w realizacji procesów sprzedażowych.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Lista lokali gastronomicznych w Janowie Lubelskim z jedzeniem na dowóz lub na wynos
Obecnie, lokale gastronomiczne nie mogą zaprosić klientów do spożywania posiłków w swoich siedzibach, ale pracują i prowadzą sprzedaż na wynos lub z dowozem do domu.
Aby nasi mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do ich oferty, zamieszczamy listę działających firm:

L.p.

Nazwa lokalu

Adres

Nr telefonu

Dowóz (D)
Na wynos (W)

Godziny otwarcia

Link

1.

SLIGO

-

663 088 663

D

Pn.-Pt. 11.00-18.00

-

ul. J.Zamoyskiego 53

15 872 01 99
w. 20 lub 23

D:12.00-15.00
W:10.00-17.00

Pn.-Sob. 10.00-17.00

-

2. Restauracja HETMAŃSKA
3.

Restauracja
MYŚLIWSKA

ul. J. Zamoyskiego 88

15 872 02 00

W

Codziennie 9.00-17.00

-

4.

Gosposia

ul. Świerdzowa 1

537 605 146

W

Pn.-Pt. 9.00-16.00

-

5.

Bar KAROL

Łążek Ordynacki 2a

694 854 453

D, W

6.

Restauracja
PIWNICA

ul. J. Zamoyskiego 56/1

666 565 988

D, W

Codziennie 13.00-20.00

www.facebook.com/PiwnicaResta
uracja

7.

FamiLJAda

ul. Piłsudskiego 23

535 981 427

D, W

Codziennie 16.00-22.00

-

8.

Pizzeria
DOMINO

ul. Sukiennicza 13

786 179 289

D, W

Pn.-Czw. 12.00-22.00
Pt.-Niedz. 12.00-24.00

-

9.

Kebab
ADNAN

ul. Bialska 7

503 931 340

W

Codziennie 9.00-22.00

www.facebook.com/adnankebabpl

10.

Kebab
Al Jazeera

ul. Sukiennicza 52

731 862 600

D:12.00-22.00
W

Pn.-Sob. 10.00-23.00
Niedziela 10.00-23.00

-

11.

Pizzeria
Capri

ul. Jana Zamoyskiego 67

504 064 997

D, W

Codziennie oprócz wtorków
15:00-20:00

www.facebook.com/BarPizzeriaCa
pri/

12.

Zajazd
Przy Kominku

Pikule

15 872 31 05

W

Pn.-Sob. 08.00-16.00
Niedziela 09:00-16:00

www.facebook.com/zajazdprzyko
minkupikule

13.

PARMA

ul. H. Sienkiewicza 59

15 872 00 76

D, W

14.

Gigant Pizza

ul. Wiejska 14

797 572 424

D, W

Codziennie 7.00-19.00

-

Codziennie oprócz środy14:00-21:00 www.facebook.com/parma.janow/
Niedziela 12:00-21:00
www.bar-parma.eu/
Wt.-Niedz. 12:00-20:00

www.gigantpizza.pl
fb.me/gigantpizza

Powyższa lista może być uzupełniana. Wystarczy zgłosić swój punkt gastronomiczny na adres: katering@janowlubelski.pl, tel. 15 87 24 313
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Z uśmiechem, z kwiatami i słodkościami dla wszystkich Pań. Dzień Kobiet w wydaniu PiS
Już po raz szósty przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i
Sprawiedliwości zorganizowali w Janowskim Ośrodku Kultury
Dzień Kobiet. W tym roku powrócono do prezentu w postaci
filmu - komedii „Jak poślubić milionera” - reżyseria Filip
Zylber. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie filmem było tak
duże, że został zorganizowany drugi seans.
Tuż przed filmem Panowie dla Pań, czyli Jerzy Bielecki –
Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa
Lubelskiego, Artur Pizoń Starosta Janowski, Michał Komacki
– Wicestarosta, Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza,

Paweł Golec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Daniel
Rawski – Radny Rady Powiatu, Andrzej Łukasik – Radny Rady
Miejskiej oraz Jan Czaja - Kierownik Biura Poselskiego złożyli
wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia.
Wszak 8 marca wypada w najbliższą niedziele, jednakże jak
zaznaczył Artur Pizoń – „w Powiecie Janowskim obchodzimy
nie dzień, a Dni Kobiet”, mając na uwadze, że „filmowy
prezent” został zadedykowany Paniom 5 marca.
Życzeniom nie było końca… Jerzy Bielecki życzył wiele
radości, spokoju i uśmiechu na twarzy, Krzysztof Kołtyś życzył

Paniom najpiękniejszych, radosnych chwil, a przede wszystkim
dużo szczęścia. Do życzeń dołączyli się wszyscy Panowie,
którzy już tradycją poprzednich lat z uśmiechem na ustach
odśpiewali rówież „Sto lat…”
Po dwugodzinnym seansie filmowym na każdą z Pań
czekały słodkości w postaci cukierków i różnobarwne tulipany
zwiastujące nie tylko wiosnę, ale również wiele promyków
słońca w Ich życiu…
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Tomasz Krzysztoń

Muzyczno – taneczny Dzień Kobiet zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Śpiewem, tańcem i kwiatami przywitano wszystkie Panie z
okazji Dnia Kobiet 8 marca br. w Hotelu Janów. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota
Samorządowa, czyli przez Radnych Rady Powiatu: Stanisława
Mazura, Piotra Rogożę, Andrzeja Bielaka, Mariana Grelę.
Koncert dedykowany Paniom przez Radnych Powiatowych
spotkał się z szerokim zainteresowaniem. Dopowiedzieć trzeba,
iż ta „forma życzeń” dedykowana wszystkim kobietkom
przyniosła wiele radości i uśmiechu na twarzy nawet wśród
Panów towarzyszących swoim żonom. Piosenki w wykonaniu
zespołu wokalnego „MOŁODYCZKI” z Szacka na Ukrainie
szybko podchwyciły publiczność do wspólnego śpiewania.
Tym bardziej, że swoją uwagę przykuły nie tylko zaprezentowanym repertuarem, ale i barwnymi strojami.
Jeśli mówimy o występach, to wspomnieć należy o
artystach, którzy zaśpiewali i zatańczyli dla wszystkich Pań.
Tak jak w zeszłym roku, również i w tym usłyszeliśmy Karolinę
Mędyk i Ewelinę Gąska. Ponadto artystycznym krokiem został
zaprezentowany taniec w wykonaniu Mikołaja Kiszki i
Aleksandry Jaworskiej z grupy tanecznej JUMP.
Miłą niespodziankę dla Pań przygotowała Strefa Kobiet
Moniki Ciukaj, a były to bony rabatowe.
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Na zakończenie spotkania Panowie złożyli okolicznościowe życzenia, które w imieniu Wspólnoty Samorządowej złożył
Jacek Czerniak – Poseł na Sejm RP. Tulipany, którymi
obdarowano Panie wręczał Jacek Czerniak, Radni Powiatowi:

Stanisław Mazur, Piotr Rogoża, Andrzej Bielak, Marian Grela
oraz Wiesław Dyjach (Wójt Gminy Dzwola).
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Alina Boś
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Gdy noc się już kończy, a ranek się budzi
Nie słyszymy dźwięków muzyki, ani śpiewu, nie widzimy
ludzkich dłoni, nikt nie wypowiada słów… Jest ta głęboka
cisza, która stawia wiele pytań… Mrok świątyni, ta pustka i
czyjeś łzy… Czemu te łzy w dalszym ciągu goszczą na twarzy
Ich? Dlaczego tyle krętych dróg w życiu? Słowa ustępują
miejsca milczeniu… gdy widzimy obrazy ukazujące stacje
Drogi Krzyżowej. Wielkanoc 2020 roku jest inna niż wszystkie
dotychczas… Nie spotkamy się przy grobie Jezusa, nie
zaśpiewamy wspólnie Alleluja. Gdzie nasza radość z
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, gdzie wiara w lepsze
jutro, nadzieja.?Gdzie miłość ? Św. Jan Paweł II mówił „
Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez miłości nie
uniesiecie”. Każda stacja drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa,
który idzie na Golgotę, czy nie jest czasem i naszą drogą w
życiu. Nasze zwątpienia, nasze rozterki, nasza niepewność…
Ale jest w tym „wszystkim” miłość. Miłość do Boga, miłość do
drugiego człowieka. Oparta na zaufaniu, wierze. Wielki
Tydzień jest szczególnym czasem dla nas wszystkich. Ks. Jan
Twardowski pisał „Dlaczego krzyż? Uśmiech. Rana głęboka.
Widzisz, to takie proste, kiedy się kocha”. W Wielki Piątek w
tym roku kościoły nie wypełnią się wiernymi. W świątyniach
zapanuje spokój, będzie to czas oczekiwania na
Zmartwychwstanie Jezusa… W Wielki Piątek i Wielką Sobotę
wszystkie dzwony milkną. Będzie to dla nas czas próby,
skupienia… To w tej ciszy na nowo zabrzmią słowa pieśni
:„Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia (…)
Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz
goręcej…”. Jakże znaczące są w tym miejscu Św. Pawła
mówiące o ty, że „Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał, próbna
byłaby wiara nasza”. Przecież nasza wiara realizuje się w
miłości. ..Trudno nie zatopić swoich zmartwień, swoich myśli
w modlitwie. Jeszcze rok temu o tej porze tak trudno było się
zatrzymać w tym pośpiechu dnia i nocy. A dzisiaj gdy patrzymy
„nie ma już ruchliwych ulic i zabieganych ludzi”. Dzisiaj przy
patrzymy na krzyż odkrywamy coś więcej niż tylko sens
cierpienia to sen wielkiej miłości.. Przecież „tyle w życiu już

było cierpienia, czy warto po raz kolejny pytać dlaczego?”
Dzisiaj uliczny hałas ustąpił miejsca ciszy. To być może spokój
naszego serca w tym niepokoju dnia, to być może „chwila”
zamyślenia, czas aby dokończyć rozmowy, odtworzyć drzwi,
spojrzeć na innych…
Jest już wieczór „otwiera się noc. Sen podchodzi do drzwi,
na palcach jak kot. Nadchodzi czas ucieczki na out. Gdy kolejny
mój dzień wspomnieniem się stał. Jaki był ten dzień, co
darował, co wziął. Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na
dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie. Czy był tylko
nadzieją na dobre i złe…”
Więc gdzie poszukamy dzisiaj Świąt Wielkanocnych? W
wiosennym wietrze, w śpiewie ptaków, w słowach wypowiedzianych najbliższym na dobranoc i o poranku. Być może w ciszy,
zamyśleniu, w spokoju dnia, na rozstaju dróg, gdy pod krzyżem
przystaniemy. Być może i w tym promyku kwietniowego
słońca, w ludzkim uśmiechu, w koszyczku pełnych kolorowych
pisanek, …w dłoniach ukochanej osoby… w słowach pieśni
wielkopostnych, gdy w sercu wypowiemy „Alleluja !!”.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Archiwum

O tradycjach wielkanocnych słów kilka

Okres Wielkanocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego najważniejszej uroczystości kościelnej, ma swoją bogatą
oprawę obrzędową. Niniejsze święta poprzedza Niedziela
Palmowa zwana też Kwietną czy Wierzbną. Tego dnia
święcimy palmy. W Kościele Katolickim palma jest
symbolem nie tylko męczeństwa Jezusa, ale i odradzającego
się życia. Natomiast w wyobrażeniach ludowych palma
miała posiadać moc magiczną i leczniczą. Chroniła ludzi,
obejście, zwierzęta i pola przed czarami, ogniem, chorobą i
złym wpływem sił świata „zewnętrznego”. Materiał, z
jakiego wykonywano palmy był ustalony tradycją, a
obowiązujący w różnych regionach Polski zestaw gałązek i
ziół nie był jednakowy. Na przykład na Lubelszczyźnie
palmy wiło się z gałązek wierzbowych, zielonych listków
barwnika, suszonych kwiatów, a czasem z kwiatów szuwaru.
Z czego powinna się składać własnoręcznie wykonana,
tradycyjna plama? Podstawowy element to wierzbowe
gałązki - symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności
duszy. Warto przypomnieć, że wśród ciekawych praktyk
ludowych istniał zwyczaj bicia poświęconymi palmami.
Młodzi chłopcy wczesnym rankiem budzili w ten sposób
zaspanych domowników. Bardzo często były to młode
dziewczęta i młode panny na wydaniu. Towarzyszyły temu
wygłaszane przysłowia i formułki jak np. „Wierzba bije nie
zabije”, „Za tydzień – Wielki Dzień, za sześć noc –
Wielkanoc”, „Nie ja biję, palma bije”. Chłosta palmami
miała uchronić od chorób i wypędzić zimową ospałość z

domowników. Otóż w powiecie
chełmskim i parczewskim palmą
uderzało się także bydło w czasie
pierwszego wypędu na pastwisko, by
dobrze się chowało.
Dopowiedzieć trzeba, że palmy
nigdy się nie wyrzucało. Powszechnym
zwyczajem w polskich domostwach
było zostawienie poświęconej palmy
przed progiem stodoły lub obory, aby
zapewnić ochronę gospodarstwa.
Następnego dnia palmę wnoszono do
domu i umieszczano za obrazem (m.in.
Świętej Agaty, która strzegła przed
pożarami i głodem) lub chowano w
kącie. Starą palmę palono, a popiół
wykorzystywano w środę popielcową.
Kolejną tradycją świąt
Wielkanocnych jest zwyczaj wykonywania pisanek, które symbolem
życia, płodności, miłości i siły. Dawniej
do malowania używano naturalnych barwników roślinnych,
obecnie raczej chemicznych. Wzory często koncentrowały
się na skrzyżowaniu linii podziału. Najczęstszymi motywami są różnego rodzaju
wiatraczki, kurze łapki,
grabki, gwiazdy, drzewka
życia, gałązki jedliny,
stylizowane kwiaty. Jajko
wielkanocne w ludowej
tradycji niosło ze sobą
mocny przekaz symboliczny. Początkowo ich
zdobieniem zajmowały
się wyłącznie kobiety,
które wyganiały z izby
każdego mężczyznę,
który samą swoją
obecnością miał rzucić
zły urok na nie ozdobione
jeszcze jajka. Urok
odczyniano różnego
rodzaju rymowanymi
sentencjami. Pisanka
służyła również zabawie
oraz zalotom czynionym
podczas wiosennego

kolędowania. Podobnie jak palma miała chronić domostwo
przed pożarem i wszelkimi nieszczęściami.
W zależności od regionu powstawania pisanki różniły się
zarówno techniką zdobienia, kolorem, ornamentyką, jak i
nazwą. Na Lubelszczyźnie m.in. w okolicach
Szczebrzeszyna, Mokrego Lipia czy Frampola na pisanki
mówiono „piski”, a na innych terenach – „kraszanki”,
„kruszonki” lub „malowanki”.
Wśród zwyczajów i praktyk panujących w tradycji
ludowej związanych z Wielką Niedzielą przeważały te, które
miały ścisły związek z pokarmem. Prym wśród nich wiodło
jajko, którego skorupki rozrzucano po kątach izby, by
zabezpieczyć przed robakami. Układano je też pod pierwszy
przywieziony do stodoły snop, żeby chroniły zboże przed
myszami, rozrzucano na polu by chroniły przed nieurodzajem i chwastami, podkładano kurom pod gniazda, żeby się
dobrze niosły. Natomiast kości ze święconego mięsiwa
zakopywano w ogrodzie by odstraszały krety i dawano je
psom, by nie zachorowały na wściekliznę. Kości wkładane
były też pod krokiew, by chroniły dom od piorunów.
Dorota Kozdra
Opracowano na podstawie materiałów Teatru NN
w Lublinie i Lubelskiego Muzeum w Lublinie
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Koncert „Od serca do serca….”
W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Tu jestem tu
działam, aktywność Samorządu Uczniowskiego wobec potrzeb
społeczności lokalnej”, uczniowie naszego LO dostrzegli
możliwość rozszerzenia swojej działalności poza teren szkoły i
podjęli inicjatywę wobec społeczności lokalnej jaką są podopieczni Placówki „Promyk”. W tym celu w poniedziałek 24
lutego został zorganizowany w I Liceum Ogólnokształcącym
oraz w Urzędzie Miasta kiermasz ciast a we wtorek 25 lutego w
Janowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert integracyjny pt:
„Od serca do serca. Spełniamy marzenia i wspieramy pasje
podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Promyk” w Janowie Lubelskim.”
Podczas koncertu swoje talenty, pasje i umiejętności
prezentowali uczniowie i nauczyciele I LO im. Bohaterów
Portowego Wzgórza oraz zaproszeni goście.
Celem tego projektu było nawiązanie współpracy z
Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk”, ofiarowanie
radości, uwagi i serca podopiecznym, rozszerzenie działań
wolontariatu oraz- mamy taką nadzieję - zainspirowanie innych
do realizacji marzeń, rozwijania pasji.
Wzruszającym gestem ze strony naszych gości: Dyrektor
"Promyka" Lucyny Czarnej, Wychowawców i Wychowanków
były upieczone przez Nich i ofiarowane wszystkim obecnym na
koncercie ciasteczka.

W przygotowanie i realizację projektu pod czujnym okiem
„mózgu” całego przedsięwzięcia - s. Tomaszy (Agnieszki
Jaroszkiewicz) zaangażowali się uczniowie Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunami Beatą Górą i Jarosławem
Widomskim, uczniowie z grupy wolontariatu z opiekunkami
Izabelą Wąsek i Agnieszką Gierczak. Na każdym etapie działań
uczniowie i nauczyciele mogli liczyć na wsparcie i życzliwość
Dyrektor Szkoły Wiesławy Dyjach oraz Wicedyrektor Ireny
Dychy.
Podczas koncertu na scenie swoje umiejętności wokalne,
instrumentalne i taneczne zaprezentowało blisko 200 osób. Na
kiermasz przygotowano ok. 60 ciast z domowego wypieku.
Nasza inicjatywa uzyskała patronat Starosty - Artura Pizonia i
Burmistrza - Krzysztofa Kołtysia co jeszcze bardziej zmotywowało nas do działania. Dziękujemy za zaufanie, którym
zostaliśmy obdarowani. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, by
dzielić się tym co mamy najlepszego, rozwijając własne pasje,
motywować innych do realizacji swoich marzeń.
Pozyskano również sponsorów i ofiarodawców, wśród
których znajdują się Nadleśnictwo Janów Lubelski, Powiatowy
Urząd Pracy oraz osoby indywidualne.
Wyrażamy wielką radość i wdzięczność za okazane dobro i
życzliwość.
Tekst: Organizatorzy, foto: Sylwia Dubiel

Grupa "VITALNI"
uczciła 380 rocznicę
naszego miasta

Grupa „VITALNI” uczciła 380 rocznicę przepłynięciem 380
razy basenu „Otylia”.
Różnymi stylami, ale na pewno z uśmiechem na ustach. „To
dla naszego miasta” – mówią członkowie VITALN-ych.
Przypomnijmy, że w ramach tegorocznych obchodów 380 –
lecia Janowa Lubelskiego, 1 lutego odbył się koncert
Orkiestry Lwowskiej, 4 lutego została otwarta wystawa w
Muzeum Regionalnym pn. "W kalejdoskopie istnień Ziemi
Janowskiej”, zaś 25 lutego, Vitalni przepłynęli 380 razy
basen na Pływalni Otylia.

Ponad tysiąc młodych tancerzy przyjechało do Firleja. Wśród nich tancerze
z Janowa Lubelskiego grupa STARS i LITTLE STARS
Młodzi tancerze z całego regionu rywalizowali 29 lutego w
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju, gdzie
zorganizowane zostały I Otwarte Mistrzostwa Tańca o Puchar
Wójta Gminy Firlej. Do rywalizacji przystąpiło ponad tysiąc
wychowanków szkół tańca m.in. z: Janowa Lubelskiego,
Kraśnika, Firleja, Płouszowic, Tomaszowa Lubelskiego,
Lublina, Chełma, Krasnegostawu, Radzynia Podlaskiego,
Gorzkowa, Modliborzyc, Ulan-Majoratu, Puchaczowa,
Trawnik, Jastkowa, Trawnik, Niemiec, Świdnika czy Cycowa.
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Zawodnicy mieli okazje rywalizować w 26 kategoriach,
podzielonych zarówno na grupy wiekowe jak i rodzaje tańca.
Rywalizowali zarówno soliści, duety, jak również formacje:
hip-hop, tańca współczesnego, czy też innych form tańca. Z
naszego Powiatu Janowskiego w zawodach udział wzięła grupa
tancerzy z Janowa Lubelskiego i Modliborzyc pod kierunkiem
instruktor Edyty Zimak. Tancerze zostali docenienie przez Jury,
czego dowodem są zdobyte puchary. Grupa STARS i grupa
LITTLE STARS z Janowa Lubelskiego zajęła I miejsce w

kategorii wiekowej do lat 7, taniec Hip – Hop.
Najlepsi ze wszystkich, którzy zostali wyłonieni przez
gwiazdy polskiej sceny tanecznej: B-Girl Wera - Weronikę
Stanisławek, Norberta Kowalczuk, Jana Czajkowskiego,
Emilkę Osińską Marczak, Roberta „Jamnik” Jamińskiego
zostali nagrodzeni pucharami i medalami.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów
podczas rozwijania tak pięknej pasji jaką jest taniec.
Tekst: Dorota Kozdra, foto: Adam Łukasz
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Wywiad z Ireneuszem Zarczukiem – Trenerem MKS Janowianka
Trener naszego zespołu Ireneusz Zarczuk przed rozpoczęciem rundy wiosennej udzielił krótkiego wywiadu i odpowiedział nam na kilka pytań. Zapraszamy do lektury.
Jak Trener ocenia minioną rundę jesienną w wykonaniu
naszej drużyny?
Trudno być zadowolonym z osiągniętego wyniku jeżeli zajmuje
się 11 miejsce z 18 pkt i tylko jednym zwycięstwem na
własnym boisku. 5 zwycięstw, 3 remisy i 8 porażek, bilans
bramkowy 35-35 to jest nasz „dorobek” po rundzie jesiennej. I
takie są fakty. Oczywiście można się tłumaczyć wyjazdami
zagranicznymi kluczowych zawodników, kontuzjami, niezbyt
przychylnymi decyzjami sędziów, ale to oznaczałoby że
próbuję się „tłumaczyć” i zrzucić odpowiedzialność za wynik
na kogoś innego. To ja jako Trener odpowiadam za wyniki i tą
odpowiedzialność po męsku „biorę na klatę”, ale ocena rundy
jest niska.
Jak wyglądają przygotowania do rundy wiosennej?
Przygotowania do rundy poprzedziła głęboka analiza rundy
jesiennej. 35 strzelonych bramek to 5 wynik wśród wszystkich
zespołów. Czyli nie najgorzej… 35 straconych bramek to
również 5 wynik – ale od końca – i tu właśnie - czyli w grze
obronnej zespołu należy upatrywać powodu takiej a nie innej
pozycji w tabeli. I temu też podporządkowane były ruchy
kadrowe i praca jaka została wykonana dotychczas w okresie
przygotowawczym. Co do samych przygotowań? Generalnie
wszystko z planem i co ważne widoczna jest u zawodników
świadomość dlaczego ta praca musi zostać wykonana. Chęć,
zaangażowanie a co najważniejsze bardzo dobra frekwencja na
treningach pozwala patrzeć z umiarkowanym optymizmem w
przyszłość. Dzięki operatywności Zarządu pozyskani zawodnicy (Adam Hasiak z „Orionu” Dereźnia (wcześniej Łada
Biłgoraj), Wojciech Braniewski „Błękitnych” Obsza, Hubert
Myszak ze „Stali” II Stalowa Wola, Przemysław Kamiński
„Iskry” Krzemień zwiększają rywalizację na poszczególnych
pozycjach i dają większy komfort przy ustalaniu składu.
Minusy? Niestety przeciągające się kontuzje Łukasza Gajóra i

Przez wypieki do serca –
szczególna akcja uczniów z
janowskiego ogólniaka
To j u ż k o l e j n a a k c j a u c z n i ó w L i c e u m
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza,
która jest godna naśladowania i gratulacji. Otóż kiermasze
ciast w janowskim ogólniaku słyną z szczególnego zainteresowania. Tym razem uczniowie wraz ze swoimi opiekunami
wyruszyli w „teren”, a dokładnie do budynku Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ulicy J.
Zamoyskiego 59.
Kiermasz przeróżnych słodkości odbył się 24 lutego br.
Zebrana kwota ze sprzedaży ciast, a jest to dokładnie 1640 zł
została przeznaczona na rzecz dzieci z placówki PROMYK.
Dodajmy, że tego samego dnia, kiermasz odbył się również
w budynku szkoły.
Uczniom uczestniczącym w tej akcji i przygotowującym
wszelkie pyszności gratulujemy !!
Podkreślmy, że kiermasz ciast, jak również Koncert
Integracyjny odbył się pt. „Od serca do serca”.
Organizatorem tych „spotkań” była Dyrekcja szkoły,
Samorząd Uczniowski, Wolontariat oraz s. Tomasza.

Mateusza Kulpy.
Z którego z dotychczasowych spotkań sparingowych jest
Trener najbardziej zadowolony? Z którego najmniej?
Generalnie jestem zadowolony z przebiegu wszystkich gier
kontrolnych. W każdym z nich drużyna kompleksowo miała do
zrealizowania pewne założenia, jak również każdy z zawodników występując na danej pozycji zobowiązany był do
wykonania pracy jaką na danej pozycji należy wykonać.
Dysponując szeroką kadrą (często 20 osobową) miałem
komfort przyjrzenia się zawodnikom i ich przydatności w
perspektywie zbliżających się spotkań ligowych. I taką
odpowiedź kontekście przydatności udało się niemal w100%
uzyskać. A jeżeli miałbym wskazać to jedno spotkanie które w
najmniejszym stopniu uważam za „opiniotwórcze” to byłoby to
spotkanie z „Unią” Rejowiec (wygrane 9 : 0) ponieważ
przeciwnik niespecjalnie zmusił nas do wysiłku.
Jaka jest Trenera filozofia gry? Jaką Janowiankę chciałby
Trener oglądać w meczach ligowych?
W pracy trenerskiej staram się kierować kilkoma myślami
przewodnimi i są one spójne z tym co chciałbym żeby prezentował prowadzony przeze mnie zespół. Pierwsza – zgodna z
Narodowym Modelem Gry „Gramy tak jak trenujemy,
trenujemy tak jak chcemy grać”, druga – „Jesteś tak dobry, jak
Twój ostatni mecz” i ostatnia to słowa św. Augustyna : „Dopóki
walczysz, jesteś zwycięzcą”. I taki zespół chciałbym oglądać.
Realizujący założenia wypracowane na treningach i walczący o
każdy metr boiska.
Jaki jest główny cel postawiony przed drużyną w rundzie
wiosennej?
Cel nadrzędny jaki przed sobą stawiamy to zdecydowana
poprawa pozycji w tabeli i oczywiście poprawa jakości gry w
meczach domowych przed własną publicznością.
Jakie widzi Trener perspektywy przed drużyną? Czy przyszłym
sezonie powalczymy o awans?
W kilku spotkaniach rundy jesiennej pokazaliśmy, że drzemią

w tej drużynie duże rezerwy i możliwości. (chociażby w meczu
ze Świdniczanką czy rezerwami Avii). Głęboko wierzę, że
drużyna już w meczach wiosennych pokaże nową jakość która
pozwoli w dalszej perspektywie powalczyć o coś więcej niż
utrzymanie czy środek tabeli.
Czy pamięta Trener swoje 3 bramki w barwach Łady w
wyjazdowym meczu z Janowianką (wynik 4-3) w sezonie
2003/2004?
Spotkanie odbyło się 16 lat temu więc czas zrobił swoje i
szczegółów nie pamiętam… Pamiętam jednak, że spotkania z
Janowianką zawsze dostarczały wielu emocji i tak było
wówczas…. Jeżeli się nie mylę to zwycięstwo zapewniło
Janowiance pozostanie w IV lidze a mnie 3 bramki po raz drugi
tytuł Króla Strzelców… A jak wyliczył nieoceniony Pan Marek
tych bramek w barwach Łady w oficjalnych spotkaniach
zdobyłem 224.. Piękne czasy… Pozdrawiam wszystkich
kibiców i zachęcam do wspierania swoim dopingiem drużyny
Janowianki w rundzie wiosennej!!!
Dziękuje za rozmowę i życzę powodzenia.
Rozmawiał Eryk Widomski

„Być dobrym to jest coś, ale postępować dobrze
to znacznie więcej" - Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w
dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym
świecie. Jest to święto upamiętniające dzień urodzin Roberta
Baden — Powella, założyciela skautingu i jego żony Olave
Baden-Powell. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają
sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe
lub spotykają się przy ognisku. Środowisko instruktorów i
harcerzy z terenu Powiatu Janowskiego postanowiło zorganizować z tej okazji dwudniowy biwak w Szkole Podstawowej w
Łążku Ordynackim. Odbył się on w dniach 22 - 23 lutego 2020
r.
Na uroczysty apel otwierający obchody DMB stawiło się
około 90 harcerzy i harcerek. Zaproszenie przyjęli również
przedstawiciele władz. Gościliśmy na biwaku Posła na Sejm

Lubelskiego Czesława Krzysztonia, Nadleśniczego
Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemara Kuśmierczyka oraz

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Bieleckiego, Wicestarostę
Michała Komackiego, Zastępcę Burmistrza Janowa

Pawła Florka z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej z Państwowego Instytutu Badawczego.
Pierwszy dzień upłynął pod hasłem integracja, czyli
zabawy, gry, śpiew, oraz ognisko obrzędowe. Ważnym punktem
programu była gra terenowa. Druhny i druhowie mieli za
zadanie rozwikłać zagadkę kryminalną. Biwak zakończyliśmy
uroczystym apelem oraz Mszą Świętą polową odprawioną
przez ks. Łukasza Kołodzieja. Dziękujemy gminie Janów
Lubelski, którą reprezentował Zastępca Burmistrza Czesław
Krzysztoń za wsparcie finansowe na zorganizowanie tego
wyjazdu, oraz Dyrektor Bożenie Pałka za udostępnienie szkoły.
Czuwaj!
phm Biała Wioletta
Foto: Tomasz Krzysztoń
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Prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia DPS „Nasz Dom”
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” w Janowie Lubelskim zwraca się z
gorącą prośbą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia . Liczy się
każda złotówka!
Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazywane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji
naszych zadań statutowych. Wystarczy tylko w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS
0000210756 i podać nazwę Stowarzyszenie „NASZ DOM”.
Serdecznie dziękujemyWszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia „NASZ DOM”.
Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w postaci 1 % podatku.
Zarząd Stowarzyszenia „NASZ DOM”

Dzień Kobiet i Mężczyzn 2020 w Klubie Seniora „Janowiacy”
Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście
wejdzie w Twoje życie.
Szczęście polega na tym,
że podoba się to, co się ma.
Czasem nawet niewielki gest, potrafi zrobić wiele
dobrego, Zgodnie z tradycją panującą w naszym klubie,
każdego roku obchodzimy w marcu, Dzień Kobiet i
Mężczyzn. Świętujemy je łącznie, ponieważ te daty są blisko
siebie. Dzień Kobiet 8 marca, od dawna przyjął się w naszym

społeczeństwie. Natomiast Dzień Mężczyzn 10 marca,
dopiero od niedawna wdrażany jest do tradycji obchodzenia
tego święta.
Święto Dnia Mężczyzn jest wyrazem uznania dla
osiągnięć mężczyzn z całego świata i na przestrzeni dziejów
oraz ich wkład w rozwój edukacji, ekonomii, technologii i
kultury. Na spotkaniu w dniu 4 marca, zorganizowaliśmy tą
uroczystość. Był konkurs dla mężczyzn sprawdzający
wiedzę o sławnych, polskich kobietach, a dla kobiet o

sławnych, polskich mężczyznach. Wszyscy doskonale
wywiązali się z tego zadania. Nie zabrakło życzeń, piosenek i
słodkich upominków dla wszystkich.
Nie należy oczekiwać wielkich rzeczy a cieszyć się
nawet drobiazgami i przy każdej zdarzającej się okazji
sprawiać przyjemność osobom nam bliskim i zaprzyjaźnionym. Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego
korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam.
H.J. Łukasz

Krzysztof Gołuch w Muzeum
Fotografii w Janowie Lubelskim

To o nie był najlepszy dzień na otwarcie wystawy ze
względu na pogodę. Paskudny deszcz i wiatr owiewał
budynek Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Na
szczęście niezawodna i wyjątkowa społeczność skupiona
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wokół muzeum dotarła na
wernisaż. Wystawa na bardzo
wysokim poziomie kunsztu
fotograficznego ale i
niesamowitego tematu.
Krzysztof Gołuch w fotografii bardzo malowniczej
przedstawił miejsce zaczarowane - jedyny w Polsce hotel
w pełni obsługiwany przez
osoby niepełnosprawne
fizycznie ale za to o pięknych
sercach. Opowieści o nich
wytworzyły w Galerii
niesamowity klimat. Szkoda tylko, że odbiorców było
niewielu - zwłaszcza zabrakło tych, którzy w naszym
powiecie i mieście zajmują się tymi tematami. Również żona

Krzysztofa - Ewa jest logopedą osób niepełnosprawnych. Od
19 lat pracują w Caritasie a obecnie Krzysztof kończy
doktorat w Czechach. Wystawę - zdjęcia o wymiarach
100x70 i 150x100 cm będzie można obejrzeć do 15 marca.
Wystawę oglądali ostatnio mieszkańcy Opola ale również
wcześniej w Czechach, w Bratysławie na Słowacji.
Galeria obecnie staje się bardzo ważnym miejscem w
którym zaprezentować się jest już dużym zaszczytem.
Tematy wystaw są już przyjęte do połowy 2021 roku.
Wkrótce fantastyczna wystawa malarstwa ze Słowacji i
fotografii !!!! REWELACJA po raz pierwszy MAKRO Dotyk przyrody bezpośrednio z Kijowa.
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a
Krzysztofowi i Ewie z Katowic - Knurowa za przybycie i
stworzenie wyjątkowej atmosfery podczas wernisażu, za
życzliwość.
Antoni Florczak
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ZUS: wypłaty świadczeń realizujemy na bieżąco
Renty i emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
są i będą wypłacane bez opóźnień. Bezpieczne są również
wypłaty tzw. trzynastych emerytur.
Mimo ograniczeń wynikających z zaleceń służb sanitarnych
w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco
realizują wypłaty świadczeń. – Chciałabym uspokoić naszych
świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów i rencistów,
a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich
świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma
powodów do obaw – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
– Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek. Całkowity
koszt dodatkowego rocznego świadczenia to prawie 12 mld zł.
Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba
składać wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą – dodaje profesor. Trzynaste
świadczenie będzie przysługiwało osobom, które na 31 marca

2020 roku będą miały prawo do wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego.
Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale
również inne świadczenia, w tym np. zasiłki opiekuńcze,
chorobowe czy pogrzebowe. Instytucja bez zakłóceń realizuje
też waloryzację emerytur i rent. Od marca podwyżki objęły
ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.
Dodatkowe informacje
W razie pytań o świadczenia ZUS zaleca kontakt telefoniczny lub przez internet. Działają obecnie cztery infolinie –
ogólna, czynna w godz. 7.00-18.00, pod numerem 22 560 16 00
oraz infolinie tematyczne czynne w godzinach 7.00-15.00:
 22 290 87 01 w sprawie zasiłków chorobowych i opiekuńczych w związku z koronawirusem,
 22 290 87 02 w sprawie wsparcia ZUS dla przedsiębiorców,
 22 290 87 03 w sprawie odwołanych badań lekarskich i

rehabilitacji leczniczej.
Pytania do ZUS można wysyłać również mailem pod adres
cot@zus.pl. Informacje o swoich świadczeniach i składkach
można uzyskać w Platformie Usług Elektronicznych.
Dla bezpieczeństwa sale obsługi klientów są dostępne tylko
w ramach wydzielonych stref, w których klienci mogą
samodzielnie składać wnioski do przeznaczonych do tego
pojemników, bez kontaktu z pracownikiem.
Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

„Mały ZUS” – dużo chętnych
Zgodnie z przewidywaniami ostatnie dni rejestracji do „małego ZUS” były w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gorące. To właśnie wtedy wpłynęło najwięcej
zgłoszeń. Przez miesiąc w województwie lubelskim do ulgi zgłosiło się ponad 5,3 tys.
firm, z tego 119 zgłoszeń wpłynęło do ZUS w Janowie Lubelskim.
1 lutego weszły w życie zmiany w „małym ZUS”, które rozszerzyły grupę przedsiębiorców uprawnionych do ulgi. Obecnie może z niej korzystać przedsiębiorca, którego
przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tys. złotych. Wcześniej ta granica
była prawie dwukrotnie niższa. Nowi zainteresowani mieli miesiąc na zgłoszenie się do
„małego ZUS”. Termin minął 2 marca. Większość przedsiębiorców z rejestracją czekała
na ostatni możliwy moment.
W całym województwie lubelskim do ZUS wpłynęło od lutego ponad nowych 5,3
tys. nowych zgłoszeń od przedsiębiorców, a w powiecie janowskim – 119. Ta liczba
może jeszcze nieco wzrosnąć, bo dokumenty można było złożyć także pocztą tradycyjną, a wtedy liczy się data stempla pocztowego.
Jest zgłoszenie. Co dalej?
Samo zgłoszenie to nie wszystko. Trzeba jeszcze dostarczyć do ZUS dokumenty
rozliczeniowe za luty. To w nich przedsiębiorca korzystający z „małego ZUS” wskazuje
niezbędne dane: przychód z 2019 roku, ubiegłoroczny dochód i formy opodatkowania
działalności gospodarczej. Jednoosobowe firmy muszą przesłać dokumenty do 10
marca, a pozostali przedsiębiorcy – do 16 marca. Dokumenty rozliczeniowe muszą
złożyć także przedsiębiorcy, którzy już w styczniu byli na „małym ZUS” (na starych
zasadach) i w lutym dalej korzystali z ulgi (już na nowych zasadach).
W tych samych terminach trzeba również opłacić składki w nowej obniżonej
wysokości. W wyliczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na
„małym ZUS” pomaga internetowy kalkulator na stronie eskladka.pl. Ulgowe składki
zależą od ubiegłorocznego dochodu przedsiębiorcy. Kwota, od której oblicza się
składki, to minimum 780 zł (czyli 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego).
Oszczędność w składkach może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych
miesięcznie. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej – ona wynosi aktualnie 362,34 zł.
Dla kogo „mały ZUS”?
„Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu pozostałych ulg składkowych. W ciągu 5 lat prowadzenia firmy z „małego ZUS” można korzystać przez maksymalnie 3 lata. Uprawnieni do niego są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w
poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z „małego ZUS” nie mogą korzystać firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej
z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także
inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta też
osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako
pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z „małego ZUS” i obliczania składek
są na stronie www.zus.pl.
Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

APEL - NIE WYPALAJ TRAW !!!

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się
okres niekontrolowanego wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowachi na miedzach pojawiają się
niszczące płomienie. Wypalanie traw przynosi niepowetowane
straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka temperatura
powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby, z czym wiąże się dezaktywizacja biologiczna. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej.
Wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem.
Zniszczeniu ulegają tzw. naturalne miodowniki dla pszczół.
Giną owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i
lęgi, żaby, ślimaki oraz inne zwierzęta. W trakcie wypalania
traw płomienie niszczą miejsca bytowania wielu zwierząt, m.in.
kuropatw, bażantów, saren.
Wypalanie traw jest prawnie zabronione na podstawie art.
131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Zabrania on wypalania roślinnościna obszarach łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk lub szuwarów. Naruszenie tego przepisu
stanowi wykroczenie przewidziane w art. 82 ustawy kodeks
wykroczeń, z dnia 20 maja 1971 roku, art. 163, 164, 181 ustawy
kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku zagrożone karą grzywny,
aresztu a nawet wieloletniego więzienia. W przypadku
przerzutu ognia na tereny leśne i spowodowanie pożaru lasu
oraz przylegających zabudowań sankcje mogą być bardziej
dotkliwe.
Pamiętajmy!
Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a przywrócenie
właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i
wymaga czasu.
Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy
wielu pokoleń leśników.
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Ciągła aktywność ruchowa. Zajęcia domowe Pilates w stanie koronawirusa w Janowie Lubelskim – marzec 2020 r.
Do naturalnych potrzeb człowieka zalicza się aktywność
ruchową. Jej zakres wpływa na stan zdrowia, co jest
szczególnie istotne w obecnym stanie koronawirusa.
Gdy w środę 11.03.2020 r. odwołano zajęcia gimnastyki
Pilates w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w
Janowie Lubelskim, wydawało się że stan koronawirusa
potrwa 2 tygodnie (wtedy do 25.03. 2020 r. zawieszono
zajęcia w PSP). W kolejnych decyzjach władze wydłużyły
zawieszenie do Świąt Wielkanocnych i wprowadzały
ograniczenia poruszania się.
To znacznie ograniczyło też możliwość tak popularnych
aktywności w terenie. Marsze Nordic Walking, zajęcia na
siłowniach terenowych, jazda rowerem – zalecane są tylko
indywidualnie, z zachowaniem środków ochrony i
odkażania. Liczne ograniczenia wyjść z domu dotyczą osób
chorych i starszych.

W związku z tym dobrym wyborem są zajęcia domowe
gimnastyki Pilates. Tu, w całej plejadzie iście artystycznych
ćwiczeń jedynym niezbędnym sprzętem jest mata (lub
dywan) z dużym ręcznikiem. Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania i techniki ćwiczeń znają dotychczasowi uczestnicy zajęć gimnastyki Pilates, od 2013 r.
prowadzonej w Janowie Lubelskim. Dobre instruktaże
można znaleźć w internecie i w podręcznikach. Lokalne
informacje są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Janowie Lubelskim (zakładka: dla turystów – rekreacja
ruchowa) i Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w
Janowie Lubelskim (gościnnie na stronie Koła Terenowego
PTTK „Ziemia Janowska”).
Chętni zaczynają od konsultacji telefonicznej z lekarzem
prowadzącym. Gdy nie ma przeciwwskazań to zalecana jest
codzienna gimnastyka poranna i wieczorna a 3 x w tygodniu

zestaw wstępu do Pilates. Początek to małe, proste ćwiczenia
rozciągająco - napinające i nauka koordynacji oddechu. Po
kilku dniach trzeba opanować wiedzę o minimum podstaw
anatomii i cechach motorycznych. W miarę postępów należy
uregulować dietę, sięgnąć do literatury i doświadczeń innych
oraz zbudować własny plan działania.
Zawsze trzeba pamiętać, że w ćwiczeniach liczy się
poprawność techniki i staranność wykonania. Nie można
oczekiwać szybkich efektów; trzeba być wytrwałym. I w tym
zakresie życzy powodzenia .
Antoni Sydor – Instruktor Pilates
(uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz
Instruktora Sportu),
KAR „Rekreo Styl” JL.
Janów Lubelski, 31.03.2020 r.

VIII Konkurs na Pisankę i Plastykę Obrzędową Związaną z Okresem Świąt Wielkanocnych odwołany !!!!
W związku z ogólnopolskim zawieszeniem działalności instytucji kultury, spowodowanym panującą pandemią koronawirusa
z przykrością informujemy, że VIII Konkurs na Pisankę i Plastykę Obrzędową Związaną z Okresem Świąt Wielkanocnych zostaje odwołany.
W trosce o naszych gości, szczególnie o osoby starsze, wszystkie zaplanowane wydarzenia
– także te jubileuszowe – związane z 380. rocznicą lokacji naszego miasta, zostają zawieszone.
Tymczasem życzymy wszystkim Państwu zdrowia i spokoju w tym trudnym okresie.
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
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