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W Numerze:
Budowa drogi ekspresowej S19

W pi¹tek tj. 28 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad og³osi³a przetarg na zaprojektowanie i wybu-
dowanie drogi ekspresowej S19...

Plan zagospodarowania 
przestrzennego Starego Centrum 

wszed³ w ¿ycie...
Wywiad z Jerzym Bieleckim -  

Starost¹ Powiatu Janowskiego
Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Janowie Lubelskim 
by³a niew¹tpliwie wydarzeniem historycznym. To wyró¿-
nienie dla mieszkañców Ziemi Janowskiej...

Byæ œwiadkiem tego wydarzenia
To by³ bardzo ch³odny dzieñ. Pamiêtam te t³umy, które 
przyby³y na uroczystoœæ, pamiêtam wypowiedziane s³owa. 
Pozosta³y pami¹tkowe fotografie. Dziœ ju¿ archiwalne...
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Pejza¿e pól porastaj¹cych dzie s³oñca skraplane ros¹ tów, pisarzy, twórców uwie-
zbo¿em ko³ysane przez sier- by³y zaproszeniem do kolej- czni³o pracê na roli w swych 
pniowy wiatr, które o wscho- nego dnia. Ilu malarzy, poe- utworach? Nie policzymy 

tych myœli. Ile ludzkich r¹k 
od wieków „rzeŸbi³o” sw¹ 
prac¹ ojczyst¹ ziemiê? Nie 
wymienimy ich. Dziœ pod¹-
¿amy œladem w³asnego serca 
do dawnych lat, by odszukaæ 
tam fragment siebie. To 
ludzkie d³onie s¹ dla nas 
drogowskazem pracy. S¹ 
one tak¿e zaproszeniem na 
Powiatowe Do¿ynki, które 
w tym roku dnia 30 sierpnia 
odby³y siê w Janowie Lu-
belskim. Dziœ pozosta³y 
wspomnieniem…

cd. na str. 10

Podnoszê z ziemi 
przez uszanowanie...

Tu¿ po zaprzysiê¿eniu czaki”. Wczeœniej tego sa- Burmistrz Janowa Lubel- i Ma³gorzata Jasiñska) przy-
Andrzej Duda - Prezydent mego dnia odwiedzi³ Kopa- skiego i Jerzy Bielecki - witali Prezydenta chlebem 
RP odwiedzi³ Janów Lubel- ninê Kaliszañsk¹. Prezy- Starosta Janowski. Oficjalne i sol¹. Tutaj janowska tra-
ski. By³ to dok³adnie 8 sier- denta tu¿ po przyjeŸdzie do powitanie nast¹pi³o na sce- dycja siê nie koñczy, a wrêcz 
pnia 2015 roku, w pierwszy Janowa Lubelskiego przy- nie, gdy Król i Królowa zaczyna… 
dzieñ Festiwalu Kaszy „Gry- wita³ Krzysztof Ko³tyœ - Gryczaków (Pawe³ Kusz cd. na str. 4

Jak Ziemia Janowska wita³a Prezydenta RP

Podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni 
po raz ósmy wrêczono Nagrody Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Nagrody PISF, 
przyznawane s¹ od 2008 roku w kilkunastu 
kategoriach za znacz¹ce osi¹gniêcia w upow-
szechnianiu i promocji polskiego kina.
Niezmiernie mi³o nam poinformowaæ, ¿e w ka-
tegorii edukacja m³odego widza, statuetki 
otrzymali liderzy Filmoteki Szkolnej, w tym 
Emilia ¯uber. Nauczycielka Zespo³u Szkó³ 
Technicznych w Janowie Lubelskim, znalaz³a 
siê w gronie 23 nauczycieli, których zaanga¿o-
wanie zosta³o docenione przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. Warto tu odnotowaæ, ¿e 
Emilia ¯uber jako jedna z dwóch osób repre-
zentowa³a Województwo Lubelskie na tegoro-
cznym Festiwalu Filmowym w Gdyni. 
Gratulujemy nagrody i ¿yczymy powodzenia.

Grono Pedagogiczne z Zespo³u Szkó³ 
Technicznych w Janowie Lubelskim

Emilia ¯uber laureatk¹ nagrody 
PIFS na Festiwalu w Gdyni

„Wyró¿nione przedsiê- tów odby³o siê 18 wrzeœnia konkursu „Polska Piêknieje Lubelski odebra³a Ewa Ja- Spó³ki Zalew. Wartoœæ pro- wa, dyplom, pakiet materia-
wziêcia, niezale¿nie od br. w Ministerstwie Infra- - 7 Cudów Funduszy Euro- nus - Przewodnicz¹ca Rady jektu to suma rzêdu ok.21,3 ³ów promuj¹cych ka¿dego 
wielkoœci maj¹ wspólny struktury i Rozwoju. pejskich” zosta³ laureatem Miejskiej. Pani Ewie towa- mln z³, dofinansowanie z laureatów, a tak¿e liczne 
mianownik - pasjê i entu- w kategorii Edukacja. Na- rzyszy³a Bo¿ena Czajkow- z UE: ok. 14 mlin z³. Œrodki dzia³ania promocyjne.  War-Park Rekreacji ZOOM NA-
zjazm osób zaanga¿owa- grodê z r¹k Minister Wasiak ska - Sekretarz Gminy oraz pozyskano z Regionalnego to tu podkreœliæ, ¿e g³ównym TURY w Janowie Lubel-
nych w ich realizacjê. S¹ do- w imieniu Gminy Janów Beata Staszewska - Prezes Programu Operacyjnego pomys³odawc¹ konkursu skim w tegorocznej edycji 
wodem m¹drego inwesto- Województwa Lubelskiego, jest Andrzej Szoszkiewicz - 
wania œrodków UE” - pod- 7.1 Infrastruktura Kultury Prezes Zarz¹du Smartlink 
kreœli³a Maria Wasiak-Mini- i Turystyki. Sp. z o. o. Urz¹d Miejski 
ster Infrastruktury i Roz- dziêkuje wszystkim, którzy O statuetkê w kategorii Edu-
woju podczas uroczystego wziêli udzia³ w stworzeniu kacja rywalizowa³y trzy pro-
wrêczenia nagród VIII edy- materia³ów promocyjnych jekty: Miasto Malbork z pro-
cji fina³u konkursu „Polska (filmu, albumów itp...) dla jektem „Odbudowa i wpro-
Piêknieje - 7 Cudów Fundu- potrzeb Konkursu Polska wadzenie nowych funkcji na 
szy Europejskich”. Przy- Piêknieje. terenie Szko³y £aciñskiej 
pomnijmy, ¿e spoœród 195 w Malborku, Gmina Miasta Szczególne podziêkowania 
zg³oszeñ, Kapitu³a Konkur- Gdynia - Gdyñskie Centrum dla statystów, mieszkañców 
su wskaza³a 21 projektów Innowacji z projektem „Roz- Janowa Lubelskiego oraz 
nominowanych w siedmiu budowa Pomorskiego Parku turystów odwiedzaj¹cym 
kategoriach: rewitalizacja, Naukowo - Technologicz- Zoom Natury, którzy chêtnie 
obiekt turystyczny, turysty- nego - etap4”, oraz Gmina zaanga¿owali siê w inicja-
ka aktywna, turystyka mo- Janów Lubelski. G³ówn¹ na- tywê, m.in.: Klub ¯eglarski 
bilna i wirtualna, kultura grod¹ w ka¿dej kategorii jest Zefir, uczestnicy obozu p³y-
i sztuka, edukacja, miejsce statuetka „Polska Piêknieje - wackiego „Sokó³” oraz Ka-
przyjazne rodzinie. Uroczy- 7 Cudów Funduszy Euro- rol Lenart. 
ste og³oszenie listy laurea- pejskich”, tablica pami¹tko- Redakcja

Park Rekreacji ZOOM NATURY jednym z siedmiu cudów funduszy europejskich
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Do koñca listopada 2015 technicznego kolektora stwa-
roku zostanie zmodernizo- rzaj¹cego zagro¿enie dla 
wany  jeden z najwa¿niej- œrodowiska oraz konieczno-
szych odcinków kolektora œci¹ zwiêkszenia jego prze-
sanitarnego w naszym mieœ- pustowoœci w zwi¹zku z pla-
cie. W ramach Programu nowanym skanalizowaniem 
Operacyjnego Infrastruktura miejscowoœci Bia³a. W wy-
i Œrodowisko w ramach niku modernizacji zostanie 
dzia³ania 1.1 Gospodarka wykonany nowy kolektor 
wodno - œciekowa w aglo- o przekroju fi 400 (dotych-
meracjach powy¿ej 15 tys. czasowy kolektor fi 250) na 
Przedsiêbiorstwo Gospodar- odcinku od ul. Lubelskiej 
ki Komunalnej i Miesz- (na wysokoœci FORTACO) 
kaniowej uzyska³o 85% do- przez ³¹ki, ul. Targow¹ 
finansowania do realizacji z przejœciem(przewiertem) 
inwestycji o wartoœci ok. pod rzek¹ Bia³k¹ na pod-
2 mln z³. budowie gwarantuj¹cej jego 
Podpisanie umowy z Woje- stabilnoœæ w trudnym pod-
wódzkim Funduszem Och- mok³ym terenie. 
rony Œrodowiska i Gos- Jest to najwiêksza ale nie 
podarki Wodnej mia³o miej- jedyna inwestycja Przed-
sce w Lublinie w dniu siêbiorstwa Gospodarki Ko-
23.06.2015 roku. Wykonaw- munalnej i Mieszkaniowej 
c¹ robót bêdzie wy³oniona w tym roku. Przedsiêbior-
w  wyniku przetargu firma stwo wykona³o kolektor sa-
Skanska. D³ugoœæ moderni- nitarny w ul. Partyzantów, 
zowanego odcinka kolektora w sierpniu rozpoczê³o prace 
wynosi ok. 1 km. przy budowie wodoci¹gu 
Modernizowany kolektor w ul. Ochotników Wêgier-
sanitarny obs³uguje pó³noc- skich oraz rozpoczê³o ju¿ 
no - zachodni¹ czêœæ nasze- prace modernizuj¹ce par-
go miasta w tym strefê king przy ul. Bohaterów  Po-
ekonomiczn¹ . Moderniza- rytowego Wzgórza
cja jest konieczna z dwóch Cezary Jasiñski 

i Zbigniew Zieliñskipowodów: fatalnego stanu 

„Kana³ Fabryczny”

Ju¿ od dwóch miesiêcy tj. Przypomnijmy, ¿e w prze-
od 3 lipca br. dzia³a w Kraœ- sz³oœci w Kraœniku dzia³a³ 
niku Terenowy Punkt Pasz- punkt paszportowy w bu-
portowy. Mieœci siê w bu- dynku Komendy Powiato-
dynku Starostwa Powia- wej Policji. Zosta³ zlikwi-
towego przy al. Niepodle- dowany 9 lat temu. Zamiej-
g³oœci 20. Punkt paszpor- scowy punkt paszportowy 
towy czynny jest w ponie- poza Kraœnikiem funkcjo-
dzia³ki i œrody w godz. 8-15, nuje tak¿e w Pu³awach, 
we wtorki w godz. 8-16, a siedziba Wydzia³u Spraw 
w czwartki od 10 do 15 zaœ Obywatelskich i Migracji 
w pi¹tki w godz. 8-14. Oddzia³ ds. Paszportów jest 
Punkt, który powsta³ w Kra- zlokalizowana przy ul. Pó³-
œniku z inicjatywy wojewo- nocnej w Lublinie.

Przypomnijmy, ¿e na te-dy lubelskiego Wojciecha 
renie województwa lubel-Wilka, bêdzie obs³ugiwa³ 
skiego istniej¹ delegatury zarówno mieszkañców po-
w Zamoœciu, Bia³ej Podlas-wiatu kraœnickiego, jak 
kiej, Che³mie.i powiatu janowskiego 

Dorota Kozdraoraz opolskiego.

Po paszporty 
do Kraœnika

Fala upa³ów przechodz¹- rowe. Nawet najmniejsze cych z terenami leœnymi, czy gasi³o 19 sierpnia br. w go-
ca przez Polskê, sprawia³a, Ÿród³o ognia mog³o spowo- polnymi. Jednym z przy- dzinach popo³udniowych po-
¿e na terenach polnych i leœ- dowaæ du¿y po¿ar stwarza- k³adów by³ po¿ar, jaki mia³ ¿ar na obrze¿ach Janowa Lu-
nych œció³ka by³a bardziej j¹cy zagro¿enie dla ludzi miejsce na Borownicy. 13 belskiego, przy drodze kra-
podatna na zagro¿enia po¿a- oraz budynków s¹siaduj¹- jednostek stra¿y po¿arnej jowej 19. Ogieñ przemiesz-

cza³ siê doœæ szybko ze 
wzglêdu na wiatr w kierunku 
pob l i sk ich  zabudowañ  
w miejscowoœci Borownica. 
Czy to ludzka nierozwaga 
mog³a przyczyniæ siê do nie-
szczêœcia? Odpowiadaj¹c na 
to pytanie miejmy na uwa-
dze, ¿e ma³a nierozwaga w po-
³¹czeniu z warunkami klima-
tycznymi mo¿e stworzyæ 
zagro¿enie dla nas samych. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Czy to jedyne skutki tegorocznej suszy?

W pi¹tek tj. 28 sierpnia nie „Janów Lub. Po³udnie nia na realizacjê inwestycji wanie drogi ekspresowej 
Generalna Dyrekcja Dróg z wêz³ami), d³ugoœci ok. drogowej oraz wybudowa- S19 od Lublina do granicy 
Krajowych i Autostrad og³o- 7 km. nie trasy”. Postêpowanie jest z województwem podkarpac-

kim. W ubieg³ym tygodniu si³a przetarg na zaprojekto- Czêœæ nr 3: odc. realizacyj- prowadzone w trybie prze-
ny Janów Lubelski (wêze³ GDDKiA og³osi³a przetarg wanie i wybudowanie drogi targu ograniczonego. Przy-
„Jonaki obecnie „Janów na zaprojektowanie i budo-ekspresowej S19. Mowa pomnijmy, ¿e dwujezdnio-
Lub. Po³udnie - bez wêz³a) - wê 42-kilometrowego od-o odcinku Lublin do granicy wa droga ekspresowa bêdzie 
wêze³ „£¹¿ek Ordynacki cinka drogi ekspresowej S19 z województwem podkar- prowadzi³a po nowym œla-
obecnie „Lasy Janowskie (z na odcinku od Lublina do packim, a dok³adnie od dzie na wschód od obecnej 
wêz³em), d³ugoœci ok. 8 km. koñca obwodnicy Kraœnika. koñca obwodnicy Kraœnika DK19. Obecnie trwa budo-
Jak czytamy w materiale in- Przetarg jest podzielony na do wêz³a Lasy Janowskie, wa 9-kilometrowej zachod-
formacyjnym „zadaniem trzy odcinki realizacyjne.o ³¹cznej d³ugoœci ok. 33 km. niej obwodnicy Lublina 
wy³onionych w przetargu Termin sk³adania wniosków Zaznaczmy, ¿e przetarg zo- w ci¹gu drogi S19.
wykonawców, bêdzie opra- o dopuszczenie do przetargu sta³ podzielony na trzy czê- Podkreœlmy, ¿e jest to ju¿ 
cowanie dokumentacji tech- mija 28 wrzeœnia. Do postê-œci realizacyjne: od wêz³a drugi z przetargów na za-
nicznej, uzyskanie  zezwole- powania zostanie dopusz-Kraœnik Po³udnie do wêz³a projektowanie i wybudo-

czonych maksymalnie 20 Janów Lubelski Pó³noc (d³u-
wykonawców. Warto tu od-goœæ ok. 18 km), obwodnicê 
notowaæ, ¿e GDDKiA wy-Janowa Lubelskiego (ok. 
maga realizacji ka¿dego 7 km) oraz od wêz³a Janów 
z odcinków w terminie od 34 Lubelski Po³udnie do wêz³a 
do 37 miesiêcy oraz udziele-Lasy Janowskie (ok. 8 km).
nia gwarancji na okres od 5 Czêœæ nr 1: odc. reali-
do 10 lat. Do czasu realizacji zacyjny Kraœnik (wêze³ 
robót budowlanych nie bêd¹ „S³odków obecnie „Kraœ-
wliczane okresy zimowe (od nik Po³udnie - bez wêz³a) - 
15 grudnia do 15 marca)Janów Lubelski (wêze³ 
Warto tu odnotowaæ, ¿e dro-„Kopce obecnie „Janów 
ga ekspresowa S19 docelo-Lub. Pó³noc - bez wêz³a) 
wo ma mieæ 609 km. Popro-pocz¹tek obwodnicy, d³u-
wadzi od przejœcia granicz-goœci ok. 18 km.
nego z Bia³orusi¹ w KuŸni-Czêœæ nr 2: odc. realizacyj-
cy, przez Lublin i Rzeszów ny obwodnica m. Janów 
do granicy ze S³owacj¹ Lubelski (wêze³ „Kopce 
w Barwinku.obecnie „Janów Lub. Pó³-

Dorota Kozdranoc - wêze³ „Jonaki obec-

Budowa drogi ekspresowej S19

Prezesem Zarz¹du Okrêgowej Spó³- pozwoli zaspokoiæ zapotrzebowanie 
dzielni Mleczarskiej w Janowie Lubel- kilku powiatów w nasze wyroby - mówi 
skim wybrano Jana Kiszkê. Spó³dzielnia Jan Kiszka. Zak³ad powinien byæ uno-
zrzesza kilkaset cz³onków, g³ównie s¹ to woczeœniony, gdy¿ oczekiwania konsu-
dostawcy mleka, aczkolwiek cz³onkami mentów rosn¹, konieczne jest zwiêk-
mog¹ byæ równie¿ podmioty gospoda- szenie cen skupu mleka, szczególnie 
rcze wspó³pracuj¹ce z mleczarni¹. Pro- tym mniejszym dostawcom.
ducenci mleka znajduj¹ siê na terenie Jakie marzenia ma Prezes Jan Kiszka? 
piêciu powiatów i dostarczaj¹ mleko do Jestem mieszkañcem Janowa Lubelskie-
czterech punktów skupu. S¹ tak¿e go, chcia³bym dla tego miasta coœ zrobiæ. 
producenci mleka, którzy dostarczaj¹ Marzenia to w przysz³oœci budowa no-
wiêksze iloœci mleka ni¿ ca³y pojedyn- wej hali produkcyjnej w naszej strefie 
czy punkt skupu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ekonomicznej. To nie tylko marzenia - to 
sztandarowym produktem janowskiej ca³kiem realne plany. Miasto w planach 
mleczarni jest mas³o. „Nasze mas³o nie no wiêkszych inwestycji. Na rozwój zastrzeg³o prawo pierwokupu terenów 
zawiera ¿adnych polepszaczy, ulepsza- firmy nie aplikowano o finansowe œrod- pod obecn¹ mleczarni¹, gdyby do tego 
czy, dodatków roœlinnych, nie jest to ki europejskie czy nawet krajowe. Pier- dosz³o mielibyœmy czêœæ œrodków na 
jakieœ tam mase³ko czêsto spotykane wsze dzia³ania to komputeryzacja - rozpoczêcie takiej inwestycji. Czy to jest 
w ró¿nych marketach, odbiorców mamy informatyzacja, powstaje nowa strona realne? Ci, którzy znaj¹ bli¿ej Prezesa 
na terenie ca³ego kraju” -  mówi Prezes internetowa i promocyjna - to podstawa Jan Kiszkê pamiêtaj¹, ¿e to miêdzy 
Spó³dzielni. S¹ przypadki, ¿e mieszkañ- handlu na rynku.  Pierwszy raz do pracy innymi dziêki niemu powsta³ na terenie 
cy wyje¿d¿aj¹cy do rodziny poza grani- w mleczarni skierowani zostali pracow- Janowa Lubelskiego Caterpillar, ¿e 
ce kraju zakupuj¹ po kilkanaœcie kostek. nicy z Powiatowego Urzêdu Pracy. Fabryka Maszyn nie upad³a jak inne Fi-
Fakt, ¿e „janowskie mas³o” jest bardzo W przysz³ym roku nast¹pi kontynuacja. lie Huty Stalowa Wola. Mam na myœli 
dobre potwierdzaj¹ konsumenci. Skup Poprawia siê estetyka mleczarni prowa- zak³ady w Lubaczowie, Strzy¿owie, 
mleka w ci¹gu roku wynosi ponad 100 - dzone s¹ remonty na wszystkich obiek- Zaklikowie, Radomsku, Suchedniowie 
150 tysiêcy litrów. Prezes planuje wpro- tach. Planuje siê zmianê kot³owni z wêg- itd. Czy wystarczy si³ i zaanga¿owania? 
wadzenie nowej linii technologicznej do lowej na gazow¹, co nie obêdzie siê bez Zobaczymy, bo doœwiadczenie i wiedzê 
pakowania - nalewania mleka w bardziej dofinansowania z zewn¹trz. nowy Prezes ma. Przed nim nowe 
praktyczne opakowania, niezbêdna kwo- Wprowadzone zostan¹ nowe wyroby, wyzwanie a dla nas -  mieszkañców 
ta to 200-300 tysiêcy z³otych. W ci¹gu jogurty, serki czy te¿ zsiad³e mleko. Su- Janowa Lubelskiego -  oczekiwanie.  
kilku poprzednich dekad nie prowadzo- rowiec pozyskiwany na naszym terenie Tekst i foto: Jan Machulak

Pójdzie jak po maœle?
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Od pierwszego lipca br. o znacznym lub umiarko-
wesz³y w ¿ycie nowe prze- wanym stopniu niepe³no-
pisy dotycz¹ce kart parkin- sprawnoœci. Warto tu pod-
gowych dla osób z nie- kreœliæ, ¿e wed³ug prawa 
pe³nosprawnoœci¹. Jedn¹ o ruchu drogowym, za za-
z najwa¿niejszych zmian parkowanie samochodu na 
jest czasowoœæ nowych kart miejscu dla inwalidów, bez 
Przypomnijmy, ¿e do tej wa¿nej karty parkingowej, 
pory by³y one wydawane kierowcy grozi mandat 
bezterminowo. Nowa karta w wysokoœci 500 z³otych 
parkingowa jest wydawana oraz 5 punktów karnych.
tylko i wy³¹cznie osobie Dorota Kozdra

kultury - priorytet Infrastruktura zosta³ cyfrowy system nag³oœnie-
domów kultury. Ca³kowity koszt niowy  i multimedialny.

Bardzo siê cieszymy, bo powsta³a zadania wyniós³ 120 300 z³, Minister-
bardzo nowoczesna sala o powierz-stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
chni 115m2, w której poprowadzimy wego wspar³o nas kwot¹ 100 000z³.

Adaptacja i modernizacja tarasu czêœæ zajêæ muzycznych, próby 
plastycznego polega³a na wyelimino- zespo³ów i teatrów. Ze wzglêdu na 
waniu pog³osu poprzez po³o¿enie na œwietne warunki akustyczne, prze-
suficie p³yt dŸwiêkoch³onnych, a na prowadzaæ bêdziemy w niej kon-

Zadanie pod nazw¹ „Adaptacja pod³odze paneli drewnianych o du¿ej kursy recytatorskie, wieczory poe-
i modernizacja sali wielofunkcyjnej odpornoœci na œcieranie. Zamonto- tyckie seminaria i konferencje. 
w JOK-u” zosta³o zrealizowane £ukasz Drewniak – Dyrektor wana zosta³a wentylacja grawitacyj-
z programu: Rozwój infrastruktury Janowskiego Oœrodka Kulturyna i klimatyzacja. Na sta³e wykonany 

Powsta³a grupa inicja- Dobrowolnych wp³at do-
tywna budowy nowego na- konywaæ mo¿na w aptece 
grobka pani profesor WA- pañstwa Muchów przy 
LENTYNY KASZUB- ul. Zamoyskiego 25. 
SKIEJ. Wstêpna kalkulacja 

LICZYMY NA PAÑSTWA 
prac to kwota ponad 3 tys 

OFIARNOŒÆz³otych. Termin realizacji 
Muzeum Regionalne planujemy na dzieñ: 

w Janowie Lubelskim1 listopada 2015 roku. 

• umieszczanie reklam i szyldów na - szyldy (informacja o prowadzonej ksymalnej powierzchni 2 m2 przy-
terenach dróg publicznych (pasa dzia³alnoœci na danej nierucho- padaj¹cego na jedn¹ dzia³alnoœæ 
drogowego) oraz umieszczanych moœci) w formie wolnostoj¹cych gospodarcz¹, 
w polu widzenia u¿ytkowników urz¹dzeñ nie mog¹ mieæ wysokoœci - dopuszcza siê umieszczanie jednej 
drogi musi byæ zgodne z przepisami wiêkszej ni¿ po³owa wysokoœci reklamy i jednego szyldu o maksy-
odrêbnymi z zakresu dróg pub- dopuszczalnej zabudowy i powierz- malnych powierzchniach 1 m2 licznych, w szczególnoœci wymaga chnia ich ekspozycji nie mo¿e prze- w powi¹zaniu z ogrodzeniem jednej uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi,  kraczaæ 2 m2; 

dzia³ki budowlanej pod warunkiem • na terenach innych ni¿ drogi pu- - na elewacjach budynków mog¹ byæ 
bliczne, realizacja reklam i szyldów nie przekroczenia jego dopuszczal-umieszczane reklamy w formie tab-
wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych nej wysokoœci, lic i urz¹dzeñ reklamowych o ma-zasad: - na terenach poza terenem zabudo-ksymalnej powierzchni 2m2 lub - reklamy w formie wolnostoj¹cych wy dopuszcza siê umieszczanie innej, je¿eli miejsce na reklamê urz¹dzeñ nie mog¹ mieæ wysokoœci 

reklam i szyldów o maksymalnej zosta³o wyznaczone w projekcie bu-wiêkszej ni¿ wysokoœæ dopu-
powierzchni 20 m2. dowlanym budynku, szczalnej zabudowy i powierzchnia 

Referat Architektury - dopuszcza siê realizacjê na elewa-ich ekspozycji nie mo¿e przekraczaæ 
i Planowaniacji budynku jednego szyldu o ma-10 m2, 

Od 20 sierpnia obowi¹- nie o posiadanym prawie do 
zuj¹ nowe wzory wniosków dysponowania nieruchomo-
o pozwolenie na budowê œci¹ na cele budowlane. 
oraz rozbiórkê. Warto tu Przypomnijmy, ¿e wzory do-
zaznaczyæ, ¿e zmieni³ siê kumentów zosta³y zmienio-
tak¿e wniosek na zg³aszanie ne Rozporz¹dzeniem Mini-
budowy i przebudowy bu- stra Infrastruktury i Rozwoju 
dynku mieszkalnego jedno- z dnia 24 lipca 2015 roku. 
rodzinnego oraz oœwiadcze- Dorota Kozdra

Podjêto uchwa³ê w sprawie przyjêcia do 
realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Lubelski na lata 2015 - 2018,  o dnawialnych, redukcja zu¿ycia 
w Janowie Lubelskim odby³a siê zmian w bud¿ecie gminy na 2015 energii finalnej, co ma zostaæ zrea-

lizowane poprze podniesienie 28 sierpnia br.  Radni zgodnie rok, powo³ania zespo³u opi-
efektywnoœci energetycznej. z proponowanym porz¹dkiem niuj¹cego kandydatów na ³awni-

obrad podjêli szereg uchwa³, ków. Podczas sesji mia³y tak¿e Plan gospodarki niskoemisyjnej 
w przewa¿aj¹cej czêœci dotycz¹- miejsce rozmowy dotycz¹ce roz- Gminy Janów Lubelski do 2020 
cych kwestii gospodarczych wa¿enia udzielenia pomocy roku bêdzie stanowiæ istotny 
i finansowych. Podjêto m.in. finansowej dla Klubu Sporto- dokument, który umo¿liwi skute-
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia wego „Janowianka”. czne ubieganie siê o przyznanie 
zgody na zbycie nieruchomoœci œrodków finansowych z bud¿etu Zaznaczmy, ¿e Plan Gospodarki 
gruntowych w obrêbie Janów Lu- Unii Europejskiej w nowej Niskoemisyjnej ma przyczyniæ 
belski Czwarty, przyjêcia do rea- perspektywie finansowej na lata siê do osi¹gania celów strategicz-
lizacji Planu gospodarki nisko- 2014 - 2020, na dzia³ania koncer-nych okreœlonych w pakiecie 
emisyjnej, udzielenia pomocy fi- tuj¹ce siê na zwiêkszeniu efekty-klimatyczno - energetycznym do 
nansowej Powiatowi Janowskie- wnoœci energetycznej, wzroœcie 2020 roku, tj. redukcja emisji ga-
mu, zmian w wieloletniej prog- wykorzystania odnawialnych zów cieplarnianych, zwiêkszenie 
nozie finansowej Gminy Janów Ÿróde³ energii oraz redukcji emi-udzia³u zu¿ycia energii ze Ÿróde³ 

sji gazów cieplarnianych, dziêki 
czemu mo¿liwe bêdzie uzyskanie 
korzyœci ekonomicznych, spo-
³ecznych, a tak¿e w g³ównej mie-
rze œrodowiskowych. 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Janowski Oœrodek Kultury otrzyma³ 
dofinansowanie z programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zasady rozmieszczania reklam i szyldów 
obowi¹zuj¹ce na terenach objêtych planami 
STARE CENTRUM, NOWE CENTRUM, WSCHÓD: 

Nowe przepisy 
dotycz¹ce kart 
parkingowych

UWAGA starsi 
i m³odsi absolwenci 

Janowskiego Liceum 

Nowe wzory wniosków 
budowlanych

Ju¿ dziœ mo¿emy siê wybraæ w ró¿- ju Regionalnego w ramach Regional-
norodne zak¹tki naszego powiatu. Jak nego Programu Operacyjnego Woje-
to zrobiæ? Na stronie internetowej Ja- wództwa Lubelskiego na lata 2007 - 
nowa Lubelskiego, gdy klikniemy 2013. Projekt realizowany jest przez 
w blok tematyczny „DLA TURYS- Powiat Janowski w partnerstwie z gmi-
TÓW” po lewej stronie rozwinie siê nami: Batorz, Dzwola, Godziszów, Ja-
zak³adka, a tam w liœcie odnajdziemy nów Lubelskie, Modliborzyce i Potok 
„Wirtualny Spacer”. Wirtualny Spacer Wielki. Zdjêcia tzw. „panoramy” 
dostêpny jest tak¿e dla Pañstwa w ba- prezentuj¹ najciekawsze miejsca w Po-
nerze na tytu³owej stronie Urzêdu wiecie. Przy tworzeniu wirtualnego 
Miejskiego w Janowie Lubelskim. Wir- spaceru wziêto pod uwagê „te zak¹t-
tualny spacer po Ziemi Janowskiej - to ki”, które stanowi¹ szczególne zain-
multimedialna prezentacja zbudowa- teresowanie tak dla mieszkañca Ziemi 
na na bazie panoram, po³¹czona w lo- Janowskiej, jak i dla turysty odwiedza-
giczn¹ ca³oœæ, dziêki czemu osoby j¹cego nasz Powiat Janowski. To, co 
z najbardziej odleg³ych czêœci œwiata charakteryzuje ka¿d¹ tak¹ multime-
bêd¹ mog³y zobaczyæ i wirtualnie dialn¹ wêdrówkê to tzw. kalejdoskop 
zwiedziæ atrakcyjne miejsca w Po- zdjêæ, który zosta³ po³¹czony w jedn¹ 
wiecie Janowskim, w tym w gminie ca³oœæ. To pozwala nam zobaczyæ da-
Janów Lubelski. Przypomnijmy, ¿e ne miejsce w panoramie 360 stopni, 
wirtualna spacer to kolejny punkt czyli fotografie sferyczne pokazuj¹ 
projektu „Bogactwo czerpane z natury równie¿ wszystko to, co znajduje siê 
- wykorzystanie potencja³ów lokal- zarówno nad g³ow¹, jak i pod nogami 
nych i walorów turystycznych Ziemi osoby fotografuj¹cej. Wirtualny Spa-
Janowskiej w rozwoju przedsiêbior- cer Ziemi Janowskiej zawiera legendê, 
czoœci” wspó³finansowanego ze œrod- oraz mapê Powiatu Janowskiego. Za-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo- praszamy.

Panoramicznie 
po Ziemi Janowskiej

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków 
Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Œrodowisko
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Jak Ziemia Janowska 
cd. ze str. 1

„Ogromne mnie cieszy matkach. I ¿e one nadal s¹ podziêkowaæ i dlatego jes- z Pañstwem, na Pañstwa dzieñ, podczas tej¿e wizyty w swoj¹ pierwsz¹ podró¿ po 
fakt, ¿e ten festiwal promuje i staj¹ siê coraz popularniej- tem tutaj, bo na pocz¹tku piêknym festiwalu”. Krzysztof Ko³tyœ - Bur- zaprzysiê¿eniu wybra³ siê 
produkty tradycyjne, który sze. Bardzo dobrze, ¿e Ja- kampanii obieca³em, ¿e do Przypomnijmy, ¿e jest to ju¿ mistrz Janowa Lubelskiego i przyjecha³ do nas Prezy-
tym samym promuje nasz¹ nów staje siê takim symbo- tych gmin, do tych powia- druga wizyta Andrzeja Dudy zaznaczy³ „Dziœ odczuwamy dent RP dr Andrzej Duda”.
kulturê, kuchniê, te zwyk³e lem naszej tradycyjnej kuch- tów, gdzie bêdê mia³ najlep- w Janowie Lubelskim. Pod- niesamowite wyró¿nienie. W Chrzanowie ponad 95%, 
obyczaje, które mamy, prze- ni, naszej produkcji ¿ywno- sze wyniki przyjadê na pew- czas obecnej dziêkowa³ Odczuwamy splendor i pre- w Godziszowie ponad 94% 
jêliœmy je po swoich dziad- œci” - podkreœli³ podczas no, jako Prezydent Rzeczy- swoim wyborcom za rekor- sti¿, który sp³ywa na nas ze g³osów zosta³o oddanych na 
kach, po swoich ojcach, po wyst¹pienia Andrzej Duda - pospolitej. I dlatego jestem dowe poparcie na tym tere- wzglêdu na fakt, ¿e to do nas, Andrzeja Dudê, podczas te-
swoich babciach, po swoich dodaj¹c „Chcia³em bardzo dzisiaj tutaj w Janowie nie. By³ to historyczny do Janowa Lubelskiego gorocznych wyborów prezy-

denckich. Prezydent pod-
czas wyst¹pienia podkreœli³ 
„To niesamowite wyniki. 
Dziêkujê za poparcie i wspar-
cie, jakiego Pañstwo udzie-
laliœcie mi przez ca³¹ kam-
paniê”. Przypomnia³, ¿e na 
pocz¹tku kampanii prezy-
denckiej obieca³, i¿ do tych 
gmin i do tych powiatów, 
gdzie bêdzie mia³ najlepsze 
wyniki, przyjedzie na pewno 
jako Prezydent RP. Dnia 9 
sierpnia by³ w Janowie Lu-
belskim, na Festiwalu Kaszy 
Gryczaki. Olek Orkiestra 
zagra³ „Sto lat”, a zgroma-
dzeni, którzy przybyli na to 
spotkanie witali Prezydenta 
wykrzykuj¹c „Andrzej Du-
da, Andrzej Duda”. W t³umie 
powiewa³y flagi pañstwowe, 
tak¿e dostrzegliœmy czerwo-
ne ró¿e,

Foto: Jan Machulak
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i napis „Ziemia Janowska 
wita Prezydenta RP”. Sym-
boliczny uœcisk d³oni znak 
powitania. Pami¹tkowe fo-
tografie, krótkie rozmowy, 
s³yszymy s³owa „Witamy Pa-
na Prezydenta” i z rados-
nym spojrzeniem podaje 
d³oñ Prezydentowi dzie-
siêcioletnia dziewczynka, 
gdzieœ obok starsza Pani pro-
si o autograf. Na tym wêdró-
wka Andrzeja Dudy po za-
grodach Festiwalu Kaszy 
Gryczaki siê nie koñczy. 
W ka¿dej zagrodzie inne 
d³onie witaj¹ Prezydenta, 
dzieci, doroœli i starsi. Ci 
najm³odsi - to oni za „jakiœ 
czas” przypomn¹ sobie t¹ 
niecodzienn¹ wizytê g³owy 
Pañstwa w swym rodzinnym 
mieœcie. 
„Janów staje siê symbolem 
naszej tradycyjnej kuch-
ni…” - te s³owa Andrzeja 

rem z³o¿y³ kwiaty na grobie Powiatu Janowskiego, a tak- tyjskiej dr Waldemar Nie- RP, oraz Funkcjonariusze Krakowa, gdzie z³o¿y³ kwia-Dudy powracaj¹ jeszcze nie 
ostatniego prezydenta RP na ¿e pos³owie  - El¿bieta Kruk motko z ma³¿onk¹ Krystyn¹. Biura Ochrony Rz¹du. Przy- ty na sarkofagu Lecha i Ma-raz. Tym bardziej przy ka¿-
uchodŸstwie Ryszarda Ka-i senatorowie - Grzegorz Cze- Prezydentowi towarzyszy³a pomnijmy, ¿e w czwartek tj. rii Kaczyñskich oraz Józefa dej wizycie w zagrodzie 

lej, Radni Wojewódzcy: Jan czorowskiego w Œwi¹tyni Ma³gorzata Sadurska - Sze- 7 sierpnia 2015 roku, And- Pi³sudskiego w krypcie pod z produktami lokalnymi, 
Frania, Piotr Rzetelski, Rad- Opatrznoœci Bo¿ej w War-fowa Kancelarii Prezydenta rzej Duda obj¹³ urz¹d Prezy- wie¿¹ Srebrnych Dzwonów których w Janowie Lubel-
ni powiatowi i gminni oraz szawie. Dnia 9 sierpnia by³ RP, Adam Kwiatkowski - denta RP. W pi¹tek 8 sierpnia w Katedrze na Wawelu. skim nie brakujê. Prezy-
przedstawiciele polonii bry- w Janowie Lubelskim…Szef Gabinetu Prezydenta uda³ siê do rodzinnego Tego samego dnia, wieczo-denta witaj¹ mieszkañcy 

wita³a Prezydenta RP 

Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Plan zagospodarowania przestrzennego Starego Centrum wszed³ w ¿ycie

W planie wskazano podstawowe 
wymagania konserwatorskie dla 
obiektów i obszarów wpisanych do 
rejestru zabytków lub do gminnej 
ewidencji zabytków, w szczegól-
noœci dla obszaru chronionego Sta-
rego i Nowego Miasta - dla 
inwestycji w tych obiektach i ob-
szarach bêdzie potrzebne uzgod-
nienie konserwatora zabytków. 
Natomiast obiekty w obrêbie histo-
rycznego uk³adu urbanistycznego 
siêgaj¹cego do Wa³owej i Sienkie-
wicza s¹ objête jedynie ustaleniami 
planistycznymi i projekty nie bêd¹ 
wymaga³y ju¿ dodatkowych uzgo-
dnieñ konserwatorskich. 
W Rynku i przy g³ównych traktach 
handlowych, gdzie obowi¹zuje za-
budowa pierzejowa (zwarta) bê-
dzie mo¿liwoœæ nadbudowy trze-
ciej kondygnacji w formie podda-
sza u¿ytkowego.
W ca³ym planie wskazano zasady 
podzia³ów dzia³ek, dopuszczalne 
wysokoœci zabudowy, intensyw-Po planach WSCHÓD i NO- sta wykluczono realizacje wiel-
noœæ zabudowy, formê dachów, WE CENTRUM zosta³ uchwalony kopowierzchniowych obiektów 
w strefie historycznej tak¿e wyma-kolejny plan zagospodarowania handlowych powy¿ej 2000 m2 po-

przestrzennego -  MPZP STARE wierzchni sprzeda¿y, wskazuj¹c gania co do stolarki okiennej, mo-
CENTRUM. Plan obejmuje obszar podstawow¹ powierzchniê handlo- ¿liwych ró¿nic wysokoœci s¹sia-
historycznego œródmieœcia Janowa w¹ na nie wiêksz¹ ni¿ 400 m2. duj¹cej zabudowy. 
Lubelskiego wraz z przyleg³ymi Istniej¹ce wiêksze budynki hand- Plan nakazuje stonowan¹ kolory-
obszarami zabudowanymi do ulic lowe plan adaptuje, zaœ nowe wiê- stykê elewacji budynków i zaka-
Reymonta, Partyzantów, Ogrodo- ksze obiekty handlowe bêd¹ mog³y zuje stosowania kolorystyki jas-
wej, Kamiennej, Targowej oraz powstaæ nad rzek¹ na terenie ko- krawej, ustala te¿ wymagania 
dolinê rzeki Bia³ej. munalnym i terenie bazy Gminnej dotycz¹ce umieszczania reklam 

Spó³dzielni oraz na terenie dawnej Na terenie objêtym planem jest ju¿ i szyldów, które prezentujemy 
bursy przy ul. Zamoyskiego. u³atwiona procedura uzyskania w osobnym materiale. 

pozwolenia na budowê - wszelkie W zwi¹zku z istotnymi uwagami Wymagania okreœlone przez plan, 
inwestycje, rozbudowy istniej¹- wniesionymi w czasie wy³o¿enia, czy pewne ograniczenia dla w³a-
cych budynków, nadbudowy, ada- przez Gminn¹ Spó³dzielniê, z pla- œcicieli i inwestorów, wynikaj¹ 
ptacje, a tak¿e budowy nowych nu zosta³ wy³¹czony Dom Handlo- z koniecznoœci harmonizowania 
obiektów mog¹ byæ projektowane wy w Rynku. Dla tego obszaru zo- sprzecznych funkcji, godzenia 
na podstawie ustaleñ planu i nie stan¹ opracowane odpowiednie celów publicznych i oczekiwañ 
jest ju¿ potrzebna decyzja o warun- ustalenia i po usuniêciu kontrower- indywidualnych, co jest wszak 
kach zabudowy. sji plan bêdzie uchwalony w II eta-

istot¹ planowania przestrzennego. 
pie po ponownym wy³o¿eniu do Tereny zabudowy mieszkaniowej 

Plan zosta³ opracowany przede 
publicznego wgl¹du i dyskusji w œcis³ym centrum zosta³y wzbo-

wszystkim z myœl¹ o u³atwieniu  publicznej. gacone o funkcjê us³ugow¹, tzn. na 
procesów inwestycyjnych. Bior¹c dzia³kach budowlanych jest mo¿li- Kwestiê lokalizacji dworca auto-
pod uwagê doœæ wysok¹ partycy-wa budowa wolnostoj¹cych bu- busowego plan pozostawia jako 
pacjê spo³eczn¹, mo¿emy mieæ dynków us³ugowych. Nale¿y pod- otwart¹, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ 
nadziejê, ¿e bêdzie temu celowi kreœliæ, ¿e zgodnie z prawem budo- utrzymania i przebudowy obiektu 
dobrze s³u¿y³. wlanym oddzia³ywanie projekto- w po³udniowej czêœci Rynku, lub 
Dziêkujemy wszystkim osobom za wanego obiektu powinno ograni- realizacjê na terenie us³ugowym 
udzia³ i zainteresowanie planem na czaæ siê do dzia³ki inwestycyjnej, nad rzek¹ przy Lubelskiej.
wszystkich etapach procedury, za co oznacza, ¿e wyklucza siê tzw. Dla ka¿dego rodzaju zabudowy 
obywatelsk¹ nieobojêtnoœæ na us³ugi uci¹¿liwe. plan ustala wymagania realizacji 
kszta³t przestrzeni publicznych Wyznaczono w planie tereny no- miejsc parkingowych w odpowied-
i wizerunek naszego miasta.wych inwestycji us³ugowych, miê- niej iloœci do danej funkcji. Naj-
Dostêp do tekstu i rysunku planu dzy innymi przy ul. Lubelskiej oraz wiêksze wskaŸniki parkingowe 
jest mo¿liwy za poœrednictwem przy ul. Sienkiewicza w rejonie dotycz¹ nowych obiektów handlo-
Biuletynu Informacji Publicznej nowej „Biedronki”. Zaplanowano wych, natomiast z uwagi na pro-
Urzêdu Miejskiego.tam tak¿e nowy teren us³ugowy blemy przestrzenne w œcis³ym 

(w tym z us³ugami pogrzebowymi) œródmieœciu, przewidziano zmniej- Referat Architektury i Planowania 
przy cmentarzu z uwzglêdnieniem szenie tych wskaŸników przy mo- Urzêdu Miejskiego w Janowie 
parkingów. Na terenie ca³ego mia- dernizacji zabudowy istniej¹cej. Lubelskim
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1. Jak Pan ocenia znaczenie wizy- rykaj¹ siê z brakiem funduszy na z gminami przygotowujemy 
ty po zaprzysiê¿eniu Prezydenta zadania, których ci¹gle przybywa. projekty na modernizacjê ok. 26 km 
Andrzeja Dudy w³aœnie w Jano- 3. Proszê o informacjê i komen- dróg powiatowych, aby ubiegaæ siê 
wie Lubelskim, a nie w Brukseli tarz na temat inwestycji prowa- o dofinansowanie z Programu Od-
czy Waszyngtonie? Zapyta³em dzonych obecnie przez Starostwo nowy Wsi. W ramach tego progra-
Starostê Jerzego Bieleckiego. Powiatowe w bie¿¹cym roku. mu chcielibyœmy zmodernizowaæ 
Pan Redaktor raczy ¿artowaæ. Pan Powiat Janowski w bie¿¹cym roku min. drogê ze Szklarni do Momot, 
Prezydent RP Andrzej Duda po pro- realizuje inwestycje za ponad 9 mln z Potoczka do Stawek, z Stojeszyna 
stu spe³ni³ swoj¹ obietnicê, przyby³ z³. Czekaj¹c na uruchomienie do Felinowa, z Andrzejowa do Go-
do powiatu gdzie mia³ najwy¿sze nowych programów unijnych w per- dziszowa, z Branwi do Chrzanowa, 

z B³a¿ka do Aleksandrówki, z Dzwo-poparcie w kraju, aby osobiœcie spektywie 2014-2020, postanowi-
li do Kocudzy Drugiej, z Goraja do podziêkowaæ, za co nale¿y mu siê liœmy g³ównie skupiæ siê na 
Dzwoli.wielki szacunek. To bardzo mi³y modernizacji dróg powiatowych. 
5. Jakie zmiany w polityce Rz¹du gest dla mieszkañców naszego Wspólnie z gminami zmodernizu-
s¹ niezbêdne do przyœpieszenia powiatu. Wizyta w Janowie Lubel- jemy jeden most na rzece Sannie 
rozwoju tzw. Œciany Wschodniej, skim z pewnoœci¹ zapisze siê w hi- oraz oko³o 11,5 km dróg w nastêpu-
a w tym naszego powiatu?storii miasta i powiatu. Z ocenami j¹cych miejscowoœciach: Zarajec, 

trzeba chyba trochê poczekaæ, z pe- Kolonia Wolica, Huta Józefów, Po- Je¿eli mia³bym doradzaæ, to naj-
wnoœci¹ wybór Pana dr Andrzeja tok Stany Nowe, Andrzejów, Bra- wa¿niejsze jest tworzenie nowych nalnego Programu Operacyjnego cjê dróg powiatowych: w Godzi-
Dudy na Prezydenta Rzeczpos- new, Chrzanów, Janów Lub. - ul. miejsc pracy, zw³aszcza w mniej-Woj. Lubelskiego na lata 2014- szowie, z Chrzanowa do £ady 
politej Polskiej daje nam wszystkim Wojska Polskiego i Momoty Górne. szych oœrodkach takich jak Nasz, 2020, oraz Programu Odnowy Wsi. z mostem na Maliniu, z Janowa do 
nadziejê na dobr¹ zmianê. czyli wspieranie ma³ych i œrednich 4. Priorytetem w dzia³aniu Zarz¹- Nasz szpital ma przygotowane pro- Szklarni wraz ze œcie¿k¹ rowerow¹, 

przedsiêbiorstw, znalezienie pie-2. Czy wizyta mo¿e mieæ prze³o- du Powiatu w najbli¿szym czasie jekty na termomodernizacjê, rozbu- z D¹browicy do granicy powiatu 
niêdzy na drogi, zadbanie o wspar-¿enie na rozwój naszego powiatu? bêdzie… dowê Szpitalnego Oddzia³u Ratun- w gm. Potok Wielki, z Krzemienia 
cie dla rodzin. Trzeba zrobiæ wszyst-S¹dzê, ¿e nad rozwojem naszego Obecnie w naszym powiecie trwaj¹ kowego i budowê l¹dowiska. W po- Drugiego w kierunku Flisów w gm. 
ko, aby nasz m³odzie¿ nie ucieka³a powiatu musimy sami popracowaæ, prace nad przygotowaniem projek- wiecie mamy przygotowan¹ doku- Dzwola. Przygotowujemy wniosek 
z Polski.ale zmiana otoczenia w jakim tów i wniosków o ubieganie siê mentacjê do utworzenia inkubatora do RPO na przebudowê ul. Bials-

Dziêkujê za wypowiedŸ.dzia³amy by³aby wielce wskazana. o dofinansowanie z Programu Prze- przedsiêbiorczoœci. Trwaj¹ prace kiej, ul. Ks. Skorupki oraz drogi ze 
Obecnie wszystkie samorz¹dy bo- budowy Dróg Lokalnych, z Regio- Jan Machulaknad dokumentacjami na moderniza- Zdzi³owic do Batorza. Wspólnie 

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Janowie Lubelskim by³a niew¹tpliwie wydarzeniem historycznym. 
To wyró¿nienie dla mieszkañców Ziemi Janowskiej. W imieniu Ma³ej Ojczyzny Prezydenta RP witali 

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ i Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki. 

W tym miejscu dzisiaj zatrzy- ojca, o tym jak moja mama mia³a ku. Po przejœciu na emeryturê, Pan 
ma³ siê czas. W godzinach przedpo- byæ rozstrzelana, uratowali j¹ zna- Henryk kontynuuje pracê. Ma nowe 
³udniowych s³onecznego sierpnia, jomi ojca w Baranowiczach. Pamiê- pomys³y jak inaczej skonstruowaæ 
piêædziesi¹t lat temu Jan Paw³owski tam jak ojciec opowiada³, ¿e mia³a piec kaflowy. „Zauwa¿y³em, ¿e 
pracowa³ w swojej pracowni kaflar- byæ rozstrzelona w œrodê, ten dzieñ piec kaflowy mo¿na robiæ z seg-
skiej. Wiatr, który dzisiaj delikatnie dobrze zapamiêta³em, poniewa¿ mentów, tak jak kostki lego - opo-
ko³ysze ga³êzie drzew, pó³ wieku dzisiaj nie by³oby mnie na œwiecie”. wiada nasz rozmówca - dodaj¹c 
temu by³ œwiadkiem pracy wielu Po wojnie trzyletni Henryk Paw³ow- „proszê popatrzeæ kuchnia nie musi 
ludzi. „Mój tato, Jan Paw³owski, ski, wraz ze swoimi rodzicami mieæ popielnika, zamiast jego mo¿e 
mia³ trzy cegielnie. Pracowa³o u nie- jedzie do £¹¿ka Garncarskiego. Do byæ piekarnik, a tu pod spodem 
go wielu ludzi. Jedni wydobywali mo¿e byæ piec chlebowy, wszystko miejsca swojego urodzenia wraca 
glinê, drudzy pracowali przy wy- mo¿e byæ bardzo ma³e, wielkoœci po 63 latach. Jest 2005 rok, jak 
cince drzew, a jeszcze inni w cegiel- kuchni gazowej. Podobna kwestia zaznacza nasz rozmówca „jecha³em 
ni” - zaznacza Henryk Paw³owski - wygl¹da z kominkami. Kominek z Baranowicz do £¹¿ka 8 godzin, 
dodaj¹c „by³ u siebie mistrzem i dy- nie musi tylko ogrzewaæ, ale powi-w tamtym czasie w 1945 roku, 
rektorem zarazem. Jak wkroczyli nien te¿ kumulowaæ ciep³o, a na-z Baranowicz do £¹¿ka jechaliœmy 
Niemcy, pracowa³ dla nich, zrobili stêpnie oddawaæ”. W tej chwili 3 miesi¹ce poci¹giem, przez War-
go ca³ym Dyrektorem w Baranowi- w £¹¿ku Garncarskim jest dwóch szawê, Kutno, £ódŸ, Rozwadów”. 
czach. Jednak¿e by³a to niebezpie- kaflarzy: Pan Matysiak i Paw³ow-Po wojnie w £¹¿ku Garncarskim 
czna sytuacja, i dlatego uciek³ przez ski, czyli Ja. Jeszcze nie raz Jan Paw³owski kontynuowa³ dzia-
granicê. Pocz¹tkowo zatrzyma³ siê bre warunki pracy, zaczêli zama- studia ekonomiczne w Katowicach, powraca w pamiêci Pana Henryka ³alnoœæ. Henryk Paw³owski zazna-
w Medyni, póŸniej w Ulanowie, wiaæ kafle, piece. By³a to tak¿e warsztat kaflarski zawsze by³ mu obraz Baranowicz. Dziœ, gdy myœli cza, ¿e „od mojego ojca inni 
a nastêpnie tutaj w £¹¿ku Garncar- niebezpieczna sytuacja, poniewa¿, bliski. „Po studiach - mówi Henryk o swoim dzieciñstwie spêdzonym nauczyli siê robiæ kafle. W owym 
skim”. Przypominamy sobie okres w dzieñ przychodzili Niemcy, Paw³owski - pracowa³em w Hucie na Kresach, gdy patrzy na rzekê czasie by³o 17 kaflarni. PóŸniej jak 
okupacji, po raz kolejny widzimy a w nocy partyzanci, aby ogrzaæ siê Stalowa Wola w zespole analizy Niemen podkreœla „w pamiêci pamiêtamy, kiedy by³ tani wêgiel, 
Jana Paw³owskiego przy pracy, tym przy piecach. Jan Paw³owski stwier- wartoœci, póŸniej by³em kierowni- utkwi³ mi obraz powrotu mojego wszyscy zaczêli robiæ centralne 
razem w pracowni w £¹¿ku. Po- dzi³, ¿e nie bêdzie nara¿a³ swojej kiem Dzia³u Socjalnego Huty ojca w te ³¹¿kowskie strony. Zamy-ogrzewanie i kafle prze¿ywa³y 
cz¹tkowo za³o¿y³ warsztat garncar- rodziny, jego ¿ona spodziewa³a siê Stalowa Wola. Po 1980 roku, kiedy kam oczy widzê swoich rodziców zastój i znowu z tych garncarzy, co 
ski w opuszczonej pracowni u wdo- dziecka, postanowi³ wróciæ na ju¿ nie pracowa³em w Hucie, przy pracy. Ten dom, to mój robili kafle, czêœæ wróci³a do 
wy Drak. Jak wspomina nasz roz- Kresy Wschodnie do Baranowicz. rozpocz¹³em pracê tutaj w £¹¿ku, rodzinny dom, tu jest moje miejsce, lepienia garnków”. Pan Henryk 
mówca - „Robi³ kafle - w ten spo- Tam pracowa³ dla Niemców, a¿ do przy wyrobie kafli pracowa³em do tu pozosta³ œlad tamtych czasów. wspomina, o tym jak Jego ojciec 
sób, ¿e skonstruowa³ sobie tak¹ fo- 1945 roku. „Ja siê urodzi³em ju¿ 1989 roku. W 1990 roku, po zmia- Szkoda, ¿e w „tej historii” coraz wyprodukowa³ pierwsz¹ bia³¹ 
remkê z drzewa”. Historia siê w Baranowiczach, w 1942 roku” - nach ustrojowych zosta³em rad- mniej jest nas…”.kaflê, by³ to 1952 rok. W rozmowie 
powtórzy³a, Niemcy zobaczyli, ¿e zaznacza Henryk Paw³owski - nym, potem kierownikiem Urzêdu przypomina prace kaflarzy w £¹¿ku Dziêkujê za rozmowê.
Jan Paw³owski zna siê na warszta- dodaj¹c „pamiêtam pewn¹ historiê, Rejonowego w Janowie Lubelskim, Garncarskim w okresie tu¿ powo- Tekst i foto: Dorota Kozdra
cie garncarskim, stworzyli mu do- opowiedzian¹ mi przez swojego w którym pracowa³em do 2000 ro-jennym. Pomimo faktu, i¿ skoñczy³ 

„Gin¹ce zawody” – rozmowa z Henrykiem Paw³owskim

S³oneczne niebo, obok „spoj- Pomocy Spo³ecznej „BARKA”, nich byli tak¿e wychowankowie zaprzyjaŸnionych osób, wœród odby³a siê dziêki sponsorom.  
rzeñ” jesiennych liœci. Czy ju¿ dziœ podczas pikniku zorganizowanego Oœrodka Rewalidacyjno - Wy- nich Jerzy Bielecki - Starosta Ja- Piêkna, s³oneczna pogoda, dziœ 
mo¿na powiedzieæ, i¿ nadszed³ dnia 17 wrzeœnia br. pod has³em chowawczego w Janowie Lubel- nowski, up³ynê³o w iœcie radosnej niech pozostanie niezapomnian¹ 
czas po¿egnania wczorajszych „Po¿egnanie lata”. Jak mogliœmy skim, Stowarzyszenie Przyjació³ atmosferze. Impreza mia³a charak- chwil¹ dla mieszkañców „BAR-
letnich myœli? Zastanawiam siê, dostrzec na twarzach uczestników Domu Pomocy Spo³ecznej „Nasz ter plenerowy, w Parku Rekreacji KI”, nie tylko obecnego lata.
gdy patrzê na mieszkañców Domu spotkania, zaznaczmy, ¿e wœród Dom”, z w³asnymi s³aboœciami ZOOM NATURY, a dodamy, ¿e Tekst i foto: Dorota Kozdra

trzeba walczyæ. Najlepszy sposób - 
to aktywnoœæ i wspólna zabawa. 
Grillowanie i spotkanie w gronie 

Wspominamy piêkne chwile minionego lata
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Inwestycje 

Przebudowa drogi gmin- do km 0+054. Niniejsze lewa, wie w zakresie chodnika - boœci 6 cm. Firm¹ wy³onion¹ 
nej - ci¹gu komunikacyj- prace wchodz¹ w zakres  od km 0+00 do km  przypomnijmy, ¿e zakres w postêpowaniu przetargo-
nego odcinka od ul. Skorup- prac zwi¹zanych 0+504 strona prawa i od km  Przebudowa zamówienia niniejszej in- wym zosta³a firma „W.K.B.” 
ki do ul. Wiejskiej od 0+000 0+498 do km 0+512 strona drogi gminnej ul. Przyboro- westycji obejmowa³ m.in.; Wojciecha Kaziroda z Ksiê¿-

wykonanie chodnika z kost- pola. Wartoœæ ca³ej inwe-
ki brukowej betonowej o gru- stycji to suma rzêdu 288 066, 
boœci 6 cm z wykonaniem od 00 z³ brutto.
strony jezdni krawê¿nika Ju¿ nied³ugo kolejny etap 
15x30cm, wykonanie zjaz- prac zwi¹zanych 
dów na posesje z kostki z przebudow¹ drogi 
brukowej betonowej o gru- gminnej ulicy 
boœci 8 cm, wykonanie pod Przyborowie
zjazdami przepustów z rur Do 24 wrzeœnia przyjmowa-
karbowanych. Natomiast ne s¹ oferty o dopuszczenie 
przebudowa drogi gminnej do udzia³u firm na zadanie 
ul. Liliowej wraz ze skrzy- dotycz¹ce przebudowy dro-
¿owaniami ul. Ró¿anej i ul. gi gminnej ulicy Przyboro-
Ks. Skorupki w zakresie wie w zakresie chodnika od 
chodnika, obejmowa³y m.in.: km 0+472 do km 0+322. 
roboty rozbiórkowe, wyko- Przypomnijmy, ¿e jest to ko-
nanie chodnika z kostki lejny etap prac zwi¹zanych 
brukowej betonowej o gru- z tym odcinkiem drogi. 

borowie w zakresie chod- przebudowa drogi 
nika gminnej ul. Liliowej w zakre-

z przebu- sie chodnika.
dow¹ drogi gminnej ul. Przy-

Okres inwestycji drogowych w okresie wakacji ruszy³ pe³n¹ par¹. Gdy koñczy³y siê prace dotycz¹ce remontu ulicy Partyzantów, na ulicy Brzozowej montowano próg 
zwalniaj¹cy. Gdy na ulicy Podlipie dobiega³y koñca roboty zwi¹zane z budow¹ sieci kanalizacyjnej sanitarnej, na ulicy Liliowej rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z budow¹ 
chodnika. Warto tu tak¿e wspomnieæ o pracach na ulicy Wojska Polskiego, czy robotach zwi¹zanych z budow¹ chodnika przy ulicy Przyborowie.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i prace wykoñczeniowe w ulicy Polnej i w ulicy Podlipie
Przebudowa sieci kana- w Gminie Janów Lubelski –  nej, oraz monta¿u krawê¿ni-

lizacji sanitarnej w ulicy etap IV wspó³finansowa- ków. Podkreœlmy, ¿e wcze-
Polnej o d³ugoœci 0,37 km, nego w ramach Programu . œniejsze zadanie polega³o na 
kolejno odtworzenie na- Operacyjnego Infrastruktura Wykonawc¹ inwestycji jest wybudowaniu 
wierzchni drogowej w iloœci i Œrodowisko 2007 - 2013 oœ firma WOD - BUD Sp. 
1751 m2, to temat zadania priorytetowa I - gospodarka z o. o. z Kraœnika.  Przy-  o d³. 0,94 km o lic-
jakie jest realizowane od wodno - œciekowa”. Projekt pomnijmy, ¿e odtworzenie zbie pod³¹czeñ do sieci 
lipca br.  Przypomnijmy, ¿e obejmowa³ trzy zadania. nawierzchni drogowej w uli- w iloœci 44 sztuk, natomiast 
niniejsze zadanie wchodzi cy Podlipie dotyczy³o pod- w ulicy Polnej dotyczy³o 
w zakres projektu „Konty- budowy z kruszywa ³ama- przebudowy sieci kanali-
nuacja kompleksowej gos- nego, utwardzenia nawierz- zacji sanitarnej o d³.  0,37 
podarki wodno - œciekowej chni z mieszanki bitumicz- km.

w ulicy Podlipie, oraz prze-
budowê sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej w ulicy Polnej

sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej w ulicy 
Podlipie

Bu-
dowê kanalizacji sanitarnej 
i wodoci¹gowej w ulicy Za-
k¹tnej, oraz budowê sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej 

Kanalizacja w ulicy Polnej

Kanalizacja w ulicy Podlipie

Przebudowa dróg gminnych

Ruszy³ kolejny etap prac, który dotyczy³ zadania pn. Budowa budynku remizy OSP nowe poziome, œciany fundamentowe, suma rzêdu 81 484,40 z³ brutto. Przypom-
budowy budynku remizy OSP w Ujœciu. w Ujœciu wraz z obiektami towarzysz¹cymi - œciany konstrukcyjne, zasypanie wykopów nijmy, ¿e pod koniec grudnia 2014 roku 
Dnia 25 sierpnia br. zosta³a podpisana umo- etap II - œciany konstrukcyjne”, zostan¹ na zewn¹trz, nadpro¿a. Przewidywany ter- zosta³ zakoñczony I etap budowy budynku 
wa z wykonawc¹ - Tomaszem Zarzyckim - wykonane dodatkowe ³awy fundamentowe, min zakoñczenia prac up³ywa pod koniec remizy, który obejmowa³ wykonanie 
Us³ugi Budowlane z Jarocina. W ramach odkopanie istniej¹cych ³aw, izolacje pio- listopada 2015 roku. Koszt inwestycji to fundamentów budynku.

Kolejny etap prac zwi¹zanych z budow¹ budynku remizy OSP w Ujœciu - umowa zosta³a podpisana
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W ostatnim czasie zos-
ta³y zamontowane urz¹-
dzanie bezpieczeñstwa ru-
chu na ulicy Brzozowej 
i ulicy Przyborowie (os. 
Przyborowie)

przez co sk³ania do prze-
je¿d¿ania przez niego 
z ograniczon¹ prêdkoœci¹. 
Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e na 
terenie Janowa Lubelskie-

. Zamonto- go w przysz³oœci bêdzie 
wanie kolejnych progów zamontowany próg na 
zwalniaj¹cych na terenie ulicy Ogrodowej. 

Obecnie takie urz¹dzenia Janowa Lubelskiego, by³o 
bezpieczeñstwa ruchu konieczne. Coraz czêœciej 
znajduj¹ siê na ul. Tar-mamy przypadki nad-
gowej, ul. Ró¿anej, ul. u¿ywane prêdkoœci poja-
Œwierdzowej, ul. Brzozo-zdów. Taki sposób ogra-
wej, ul. Przyborowie oraz niczenia prêdkoœci powo-
progi wyspowe na ul. Tu-duje, ¿e poruszanie siê 
rystycznej, ul. Kopernika, przez próg z prêdkoœci¹ 
ul. Szewskiej, Ul. Œwier-wiêksz¹ ni¿ dopuszczalna 
dzowej i ul. Sowiakow-wp³ywa na dyskomfort dla 
skiego. kierowcy i pasa¿erów, 

W 2015 roku Spó³ka „Zalew” rozwinê³a 
swoj¹ dzia³alnoœæ rekreacyjn¹ oraz edu-
kacyjn¹. Do grona nielicznych centrów 
edukacji aktywnej takich jak: „Kopernik” 
w Warszawie, czy „Experyment” w Gdyni - 
13 czerwca br. do³¹czy³ Zoom Natury. 
W chwili obecnej otwarte s¹ cztery ekspo-
zycje: Laboratorium G³ówne Zoom Natury, 
Laboratorium Runo Leœne, Laboratorium 
Awifauny i Troposfery oraz Laboratorium 
Energii i Recyklingu. G³ównym celem 
ekspozycji jest inspirowanie i aktywizowa-
nie uczniów oraz zachêcanie do zg³êbiania 
wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Dziêki 
œrodkom unijnym uda³o nam siê zrealizowaæ 
projekt wyj¹tkowy w skali europejskiej.
Najwiêkszym zainteresowaniem zwiedza-
j¹cych w Laboratorium Zoom Natury ciesz¹ 
siê ¿ywe zwierzêta, takie jak: pyszczaki, 
aksolotle meksykañskie, boa têczowe czy 
kameleon jemeñski. W Laboratorium Runo 
Leœne mo¿emy wprawiæ w ruch interaktyw-
nego dziêcio³a - kiedy zastukamy w pieñ 
drzewa - on zastuka z tak¹ sam¹ czêstotliwo-
œci¹. W Laboratorium Energii i Recyklingu 
zobaczymy jak roz³o¿one jest ciep³o 
naszego cia³a. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest 
zrobienie sobie takiego nietypowego zdjê-
cia. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wys³ania go 
na swój adres mailowy. W Laboratorium 
Awifauny i Troposfery zwiedzaj¹cy ma 
mo¿liwoœæ stan¹æ naprzeciwko ptaka Ki-
nekt, który zacznie poruszaæ siê w taki sam 
sposób jak dana osoba.
Do koñca sierpnia br., ponad 7 tysiêcy osób 
odwiedzi³o Laboratoria Wiedzy - zarówno 
turystów indywidualnych, jak i grup zorga-
nizowanych. W dniach 3-5 sierpnia z nowo 
otwartych Laboratoriów Wiedzy mogli bez-
p³atnie skorzystaæ tak¿e mieszkañcy Gminy 
Janów Lubelski. Staramy siê, by Zoom Natu-
ry by³ atrakcj¹ dla osób w ka¿dym wieku. 
Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkol-
nego, liczymy na zainteresowanie odwiedzi-
nami ze strony wielu grup szkolnych.
W roku 2015 Spó³ka kontynuuje dzia³alnoœæ 
tak¿e na pozosta³ych centrach. Du¿ym 
powodzeniem cieszy siê Park Linowy, gdzie 
do koñca sierpnia br. z wybranych miejscu 
atrakcji skorzysta³o przesz³o 15 tysiêcy 
osób.  

W dalszym ci¹gu pracujemy nad rozwojem 
marki turystycznej. Prowadzimy dzia³aln-
oœæ promocyjn¹, edukacyjn¹, turystyczn¹, 
która zapewni nam w przysz³ym roku 
rozwój produktów stworzonych przede 
wszystkim pod potrzeby wypoczynku 
szkolnego dzieci i m³odzie¿y 
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy 
szko³y oraz biura podró¿y, a mieszkañców 
gminy zapraszamy nad Zalew Janowski. 
Beata Staszewska - Prezes Spó³ki „Zalew”

Park Rekreacji 
ZOOM NATURY 
po wakacjachi Remonty

Przypominamy, ¿e pod 
koniec lipca nast¹pi³ tech-
niczny odbiór prac zwi¹za-
nych z now¹ nawierzchni¹ 

.
Zaznaczmy, ¿e prace trwa³y 
niespe³na dwa tygodnie, 
a dotyczy³y odcinka drogi 
(od km 0+000 do km 0+420 
i od km 0+477 do km 
0+839). Wykonawc¹ inwe-
stycji by³a firma Przed-
siêbiorstwo Robót Drogowo 
- Mostowych Sp. z o.o. z To-
maszowa Lubelskiego. War-
to tu odnotowaæ, ¿e by³ to 
kolejny etap prac, jakie zo-
sta³y przeprowadzone w os-
tatnim czasie na tym odcin-
ku drogi gminnej. 

na ulicy Partyzantów

Ulica PartyzantówProgi zwalniaj¹ce

Wyremontowana ulica Wojska Polskiego
Pod koniec lipca zakoñczy³y nienie konstrukcji istniej¹cej strukcji nawierzchni chodników ników. Inwestycja zosta³a dofi-

siê prace dotycz¹ce kilometro- nawierzchni bitumicznej jezdni z p³yt betonowych oraz asfalto- nansowana w ramach Narodo-
wego odcinka oraz w³¹czenie ulic podporz¹d- wych, przebudowê nawierzchni wego Programu Przebudowy 

 o d³ugoœci 960 m. kowanych, wymiany istniej¹- oraz budowê nowych zatok par- Dróg Lokalnych Etap II Bez-
Zakres zamówienia niniejszej cych krawê¿ników na krawê¿ni- kingowych, wymianê wpustów pieczeñstwo - Dostêpnoœæ - 
inwestycji obejmowa³: wzmoc- ki betonowe, wymiany kon- deszczowych, odtworzenie traw- Rozwój, dziêki Wojciechowi 

Wilkowi - Wojewodzie Lubel-
skiemu. Wniosek na tzw. sche-
tynówkê zosta³ z³o¿ony przez 
Gminê Janów Lubelski i Powiat 
Janowski. Uzyskane dofinanso-
wanie to kwota 780 tys. z³, która 
stanowi 50% ca³kowitych kosz-
tów zadania. Wykonawc¹ inwe-
stycji by³a firma WOD-BUD 
Sp. z o.o z Kraœnika.

ulicy Wojska Pol-
skiego (etap I)

Remont pozosta³ej czêœci ulicy Wojska Polskiego 
do zakrêtu przed Przyborowiem - mowa o etapie III 
zosta³ ukoñczony 15 wrzeœnia.  Prace zwi¹zane 
by³y z dalszym remontem drogi w lokalizacji od km 
1+045 do km 1+504 wraz z remontem skrzy-
¿owania z drog¹ gminn¹ od km 1 + 504 do km 1+ 
535 przed Przyborowiem. Zakres zadania 
obejmowa³ remont istniej¹cej nawierzchni 
bitumicznej jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz 
w³¹czenia ulicy podporz¹dkowanej. Wykonawc¹ 
inwestycji by³o Komunalne Przedsiêbiorstwo 
Robót Drogowych Spó³ka z o.o. w Lublinie.

Natomiast 11 wrzeœ-
nia mia³ odbiór tech-
niczny kolejnego etapu 
prac na 

. Mowa o prze-
budowie drogi w lokali-
zacji od km 0+085,00 do 
km 1+045, 00. 
Prace obejmowa³y: robo-
ty rozbiórkowe, wykona-
nie nawierzchni chodni-
ków z kostki brukowej 
betonowej, ustawienie 
krawê¿ników betono-
wych, ustawienie obrze¿y 
betonowych.
Wykonawc¹ inwestycji 
by³a firma WKB Wojciech 
Kaziród z Ksiê¿pola. 

ulicy Wojska 
Polskiego - zadania zwi¹-
zanego z budow¹ chod-
nika wraz z podjazdami 
(etap II)

Og³oszono przetarg na modernizacjê Modernizacja drogi dotyczy odcinka od km nawierzchni z mieszanek mineralno - bitu-
drogi gminnej dojazdowej do gruntów 0+000 do km 0+550. Zakres zamówienia micznych - mechaniczne czyszczenie na-
rolnych w miejscowoœci £¹¿ek Garncarski. obejmuje w szczególnoœci: roboty pomia- wierzchni drogowej  skropienie nawierzchni 
Do 22 wrzeœnia 2015 roku, zainteresowani rowe - wyrównanie istniej¹cej podbudowy drogowej emulsj¹ asfaltow¹ - umocnienie 
mogli zg³aszaæ swoje wnioski o dopuszcze- t³uczeniem kamiennym - wykonanie podbu- poboczy kruszywem ³amanym.
nie do udzia³u w postêpowaniu. dowy z kruszywa ³amanego - wykonanie Tekst i foto: Dorota Kozdra

Modernizacja drogi gminnej w £¹¿ku Garncarskim
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W korowodzie do¿ynko-
wym sprzed budynku Urzê-
du Miejskiego przeszliœmy 
do Koœcio³a parafialnego œw. 
Jadwigi Królowej w Jano-
wie Lubelskim. Uroczystej 
Mszy Œw. dziêkczynnej 
przewodniczy³ ks. Dziekan 
dr Jacek Staszak, ks. Kano-
nik dr Jacek Beksiñski, ks. 
Jan Sobczak. W homilii wy-
g³oszonej przez ks. Dziekana 
us³yszeliœmy o trudnej pracy 
rolników, o wa¿noœci chleba 
w codziennym ¿yciu cz³o-
wieka, który w obecnych 
czasach jest nie tylko sym-
bolem dziedzictwa kultu-
rowego, ale w dalszym ci¹gu 
tak¿e owocem pracy ludz-
kich r¹k. Dostrzegliœmy 
wieñce do¿ynkowe, a tam 
ziarno przy ziarnie, jako 
wspomnienie tegorocznego 
lata. Dziœ te k³osy znalaz³y 
miejsce na do¿ynkowym 
wieñcu, wczeœniej ten „ok-
ruch œwiata” znalaz³ miejsce 
w d³oniach rolników. Za-
znaczmy, ¿e symbolicznym 
punktem uroczystoœci by³o 
z³o¿enie na rêce gospodarzy 
uroczystoœci Krzysztofa Ko³-
tysia - Burmistrza Janowa 
Lubelskiego i Jerzego Bie-
leckiego - Starosty Jano-
wskiego, bochenków chleba 
przez starostów do¿ynek 
z poszczególnych gmin. Pol-
ska tradycja nakazuje siê 
dzieliæ chlebem. Ten gest 
jest wyrazem dobroci i ¿y-
czliwoœci. Chleb z tegorocz-
nych zbiorów zosta³ pokro-
jony i podzielony na wszyst-
kich, którzy przybyli na do-
¿ynkow¹ uroczystoœæ.
„Szanowni Rolnicy, Wasza 
praca czêsto wystawiona jest 
na przeciwnoœci losu” - 
podkreœli³ podczas swego 
przemówienia Jerzy Biele-
cki - Starosta Janowski, 
„zmagacie siê z susz¹ lub 
ze zbyt obfitymi opadami. 
Tegoroczny rok wymaga³ od 
Pañstwa szczególnej pracy 
i wysi³ku ze wzglêdu na stan 
pogody, która pokaza³a jak 
bardzo cz³owiek jest zale¿ny 
od si³ natury. Dzisiaj pragnê 
Pañstwu serdecznie podziê-
kowaæ za przywi¹zanie do 
narodowej tradycji, do oj-
czystej ziemi. Z Waszego 
trudu korzystamy wszyscy. 
Jesteœmy Wam winni wdziê-
cznoœæ i szacunek”.
„Szanowni Pañstwo, s¹-
dzê, ¿e bêdê wyrazicie-
lem opinii moich kole-
gów Burmistrza i Wój-
tów, i¿ nasze wsie piê-
knieje z roku na rok. Zapraszaj¹c wszy- symbolem pomyœlnoœci. czystoœci g³os zabrali tak¿e Nale¿y tu odnotowaæ, ¿e 
Mieszkañcy dbaj¹  stkich zgromadzo- ¯yczê Wam, aby nadcho- przedstawiciele samorz¹du Starostami tegorocznych 
o swoje obejœcia, od- nych do uroczystego dz¹ce czasy by³y dobre dla województwa lubelskiego: Do¿ynek z Gminy Janów 
nawiaj¹ domy, zabudowania Janów œwiêtowania, Krzysztof polskiego rolnictwa i przy- Radni Sejmiku Wojewódz- Lubelski by³a: Dorota KuŸ-
gospodarcze, ogrodzenia, Lubelski rea- Ko³tyœ dziêkowa³ wszystkim nios³y nowe nadzieje, które twa Lubelskiego - Jan Frania nicka i Jan Tyra. Dorota 
pielêgnuj¹ swoje ogrody” - lizuje szereg inwe- pracuj¹cym na roli za bo- zostan¹ przez Was nale¿ycie i Piotr Rzetelski, Jacek KuŸnicka - zamieszka³a 
kontynuowa³ Krzysztof Ko³- stycji finansowanych ze chen chleba z tegorocznych wykorzystane. Szanowni Czerniak - Pose³ na Sejm RP, w Bia³ej Drugiej, mê¿atka - 
tyœ - Burmistrz Janowa œrodków unijnych, których zbiorów, mówi³: „Dziêkujê Rolnicy, ¿yczê Wam, Wa- oraz Marceli Niezgoda - m¹¿ Zbigniew, maj¹ dwoje 
Lubelskiego. Ponadto Bur- g³ównym celem jest po- za Wasz trud i pracê, ¿ycz¹c, szym Rodzinom i najbli¿- Podsekretarz Stanu w Mini- dzieci: córkê w wieku 16 lat mistrz zwróci³ szczególn¹ prawa, jakoœci ¿ycia miesz- aby ten do¿ynkowy chleb szym du¿o zdrowia i wszel- sterstwie Infrastruktury i syna w wieku 10 lat. uwagê, na fakt, i¿ gmina kañców”. sta³ siê dla nas wszystkich kiego dobra”. Podczas uro- i Rozwoju.

Podnoszê z ziemi
cd. ze str.1



Z gminy Chrzanów medal otrzy-
ma³ Romuald Bogdan Zdybel 
z Chrzanowa Trzeciego, oraz 
Krzysztof Zdybel z Chrzanowa 
Czwartego. Pan Romuald Zdybel 
wspólnie z ¿on¹ prowadzi gospo-
darstwo rolne o ³¹cznej pow. 25 ha 
gruntów ornych. Specjalizuje siê 
w uprawie zbó¿, rzepaku, buraków 
cukrowych oraz dodatkowo zaj-
muje siê opasem byd³a miêsnego 
oraz chowem trzody chlewnej. 
Natomiast Pan Krzysztof Zdybel 
z Chrzanowa Czwartego, wspólnie 
z ¿on¹ prowadzi gospodarstwo 
rolne o pow. 21 ha gruntów ornych. 
Specjalizuje siê w uprawie zbó¿, 
rzepaku, buraka cukrowego oraz 
malin. Ponadto zajmuje siê hodo-
wl¹ krów mlecznych i trzody 
chlewnej. Posiada w pe³ni zme-
chanizowane gospodarstw wypo-
sa¿one w niezbêdny sprzêt rolni-
czy. Z Gminy Dzwola odznaczenie 
otrzyma³ Daniel Mazur z Krze-
mienia Pierwszego. Wspólnie 
z zon¹ prowadzi gospodarstwo 
rolne o ³¹cznej pow. 30 ha gruntów 
ornych. Specjalizuje siê w uprawie 
zbó¿ kukurydzy na zielonkê, 
ziemniaków, rzepaku oraz posiada 
plantacjê porzeczki i maliny. 
Ponadto zajmuje siê opasem byd³a 
miêsnego oraz chowem krów 
mlecznych. Z gminy Potok Wielki, 
a dok³adnie z Potok Stany Kolonia 
odznakê „Zas³u¿ony dla rolnic-
twa” otrzyma³ Stanis³aw Spale-
niec, który wspólnie z ¿on¹ pro-
wadzi gospodarstwo rolne o ³¹-
cznej pow. 27 ha gruntów ornych. 
Posiada w pe³ni zmechanizowane 
gospodarstwo rolne, o profilu 
ogólno towarowym, specjalizuje 
siê w chowie trzody chlewnej. 
Korzystaj¹c z programów unijnych 
stale modernizuje swoje gospo-
darstwo rolne. Czynnie wspó³-
pracuje z ODR-em w Janowie Lu-
belskim oraz zak³adem przetwór-
stwa Miêsnego „MATTHIAS”.
Przypomnijmy, i¿ Zarz¹d Woje-
wództwa Lubelskiego podj¹³ uch-
wa³ê o uhonorowaniu odznak¹ 
honorow¹ „Zas³u¿ony dla Woje-
wództwa Lubelskiego” osób, które Pani Dorota KuŸnicka pracuje troje dzieci w wieku 24, 21 i 19 lat. dla Rolnictwa” przyznanym przez Mieczys³awa Wiechnika - z Alek-
przyczyni³y siê do rozwoju samo-w Domu Pomocy Spo³ecznej „Bar- Wspólnie z ¿on¹ prowadzi gospo- Marka Sawickiego - Ministra sandrówki, wspólnie z ¿on¹ pro-
rz¹du lokalnego. Podczas uroczy-ka” w Janowie Lubelskim. Wspól- darstwo rolnicze o powierzchni Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Medale wadzi gospodarstwo rolne o ³¹cz-
stoœci do¿ynkowych odznak¹ „Za-nie z mê¿em prowadz¹ gospo- 5ha, oraz hodowlê byd³a i trzody podczas do¿ynkowych uroczys- nej pow. 15,3 ha gruntów ornych. 
s³u¿ony dla Województwa Lubel-darstwo rolnicze o powierzchni 4ha chlewnej na potrzeby w³asne. Pan toœci zosta³y wrêczone przez Pan Mieczys³aw specjalizuje siê 
skiego” za wk³ad w rozwój samo-na potrzeby w³asne. Pani Dorota Jan interesujê siê mechanik¹ Marcelego Niezgodê  - Podsek- w uprawie zbó¿ oraz produkcji 
rz¹du terytorialnego na terenie chêtnie poœwiêca czas na pielêgno- i nowoczesnymi sprzêtami rolni- retarza Stanu w Ministerstwie owoców miêkkich. G³ównym jed-

wanie ogrodu i otoczeniu wokó³ czymi. Zaznaczmy, ¿e Pan Jan Tyra Infrastruktury i Rozwoju. Wœród nak kierunkiem produkcji jest Powiatu Janowskiego, odznaczony 
domu, uwielbia spacery po górach. podczas tegorocznych do¿ynek wyró¿nionych rolników z Powiatu prowadzenie pasieki pszczelej, zosta³ Krzysztof Ko³tyœ - Bur-
Jan Tyra zamieszka³y w Bia³ej powiatowych zosta³ odznaczony Janowskiego medali „Zas³u¿ony najwiêkszej na terenie gminy mistrz Janowa Lubelskiego. 
Pierwszej, ¿ona - Jadwiga, maj¹ honorowym medalem „Zas³u¿ony dla rolnictwa” odznaczono: Józefa Batorz, licz¹cej 150 uli. Tekst i foto: Dorota Kozdra

przez uszanowanie

Barbara Nazarewicz

Marceli Niezgoda

Jan Tyra

Jacek Czerniak

Jan Frania
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Dla jednych po raz pierwszy, Pomoc¹ s³u¿yli: ks. Krzysztof Lip-
ski - ojciec duchowny, ks. Mateusz dla innych by³ to kolejny ju¿ czas 
Kozie³, ks. Grzegorz Polak oraz ks. na… modlitwê w drodze, na zamy-
Jan Kania. Dyrektorem piel-œlenie nad tym, co bêdzie, mo¿e 
grzymki by³ ks. S³awomir Macho-bardziej na tym, co by³o. Jedni 
wski - wikariusz parafii w Wierz-trzymaj¹ w d³oniach swój los, 
chowiskach. drudzy ró¿aniec, jeszcze inni po-
Po drodze pielgrzymi nie raz spot-szukuj¹ odpowiedzi na pytanie - 
kali siê z ludzk¹ ¿yczliwoœci¹, nie-w któr¹ stronê mam iœæ? Id¹c 
jedne d³onie s³u¿y³y im pomoc¹. w kierunku Jasnej Góry, gdy 
A pokrojony chleb smakowa³ ina-z Janowskiego Sanktuarium ju¿ po 
czej ni¿ zwykle. Wœród pytañ raz 33. wyruszyli do „gór swojego 
dotycz¹cych swojego ¿ycia, pozo-¿ycia”, pozostawili niejedno pyta-
stawili przed tronem Jasnej Góry, nie. Czy na wszystkie uzyskali 
fragment siebie. Czy wrócili sil-odpowiedŸ? Jest chwila ciszy…
niejsi? Œwiadkiem Ich pielgrzymo-Tu¿ przed wyjœciem spotkali siê na 
wania by³y budynki, drzewa placu Maryjnym przy Janowskim 
i ludzie. Ludzie…? Przed niejed-

Sanktuarium. Uroczysta Msza 
nym z nich zatrzyma³eœ siê, czy za-

Œwiêta pod przewodnictwem Bis-
stanowi³aœ siê kim jest ten cz³o-

kupa Edwarda Frankowskiego wiek, który poda³ ci wodê, czy 
zgromadzi³a tych, którzy pragnêli poczêstowa³ pysznym ciastem, ten 
towarzyszyæ w drodze swoim blis- który usiad³ obok ciebie pod 
kim, ale tak¿e tych, którzy tego drzewem poszukuj¹c schronienia 
sierpniowego poranku zjednoczeni od promieni s³oñca. Mija³eœ tylu 
w modlitwie przyszli podziêkowaæ ludzi, a ka¿dy z nich nosi w sobie 
„za opiekê Bo¿¹ w swoim ¿yciu”. tajemnicê. To by³a skrzywdzona 
„B³ogos³awieni czystego serca” - kobieta, starszy schorowany Pan, 
to has³o tegorocznej pielgrzymki, niepe³nosprawne dziecko… mo¿-
dla 242 pielgrzymów, którzy na tak wyliczaæ, te troski, zmart-
w dwóch grupach wyruszyli 2 sier- wienia, smutki. To by³a tak¿e 
pnia z Janowskiego Sanktuarium. szczêœliwa dziewczyna, radosne 
Przypomnijmy, ¿e grupa œw. Jana dziecko i pe³na optymizmu starsza 
Chrzciciela prowadzona by³a przez Pani. To by³a ta krótka chwila, czy 
ks. Paw³a Dobrowolskiego - wika- ona wystarczy³a? „Pan kiedyœ 
riusza z Modliborzyc, natomiast stan¹³ nad brzegiem szuka³ ludzi 

gotowych pójœæ za nim…” - czy grupa œw. Jadwigi przez ks. Piotra 
by³eœ jednym z nich?Tylca - dyrektora Biblioteki Die-

Tekst i foto: Dorota Kozdracezjalnej w Sandomierzu. 

Najpiêkniejsze s¹ zawsze po- wiada Andrzej ciê¿kie do pokona-
wroty, z tych ma³ych, i tych wiêk- nia. Tak jak w ¿yciu, ale chodzi o to, 
szych podró¿y, z tych kolejnych ¿eby siê nie poddawaæ. Pamiêtam 
dróg w naszym ¿yciu. Andrzej £u- jak mia³em do przejechania ostatni 
kasik ju¿ po raz trzeci zdecydowa³ z odcinków, myœla³em, ¿e ju¿ nie 
siê wzi¹æ udzia³ w rowerowej wyci¹gnê, ¿e nie dam rady, ¿e to nie 
pielgrzymce. Tym razem do Sank- na moje si³y”. A jednak dojecha³eœ? 
tuarium La Salette. Zaznaczmy, ¿e „Tak - kontynuuje Andrzej - choæ 
od trzech lat pomys³odawc¹ piel- podkreœlê, ¿e wymaga³o to ode 
grzymki rowerowej jest o. Daniel mnie du¿ego wysi³ku”. Gdy ogl¹-
Szafarz  zakonnik z Zakonu Ojców dam zdjêcia z tegorocznej rowero-
Pasjonatów w £odzi.  Ta d³uga dro- wej pielgrzymki Andrzeja £ukasika 
ga wiod¹ca przez Czechy, Niemcy, do Sanktuarium La Salette, zwra-
Austriê, Szwajcariê, W³ochy w kie- cam uwagê na krête drogi i wysokie 
runku La Salette dobieg³a koñca. góry. Wydawa³oby siê, ¿e w ¿yciu 
Jak podkreœla nasz rozmówca „Pier- nie do zdobycia. A jednak przez 
wszy rok pielgrzymki by³ najtrud- Andrzeja do pokonania!!! 
niejszy do przejechania 1540 km. 
W ubieg³ym roku 1809 km do San 
Giovanni Rotundo, a w tym oko³o 
1500 km”. Ka¿da z tych podró¿y 
wnios³a nowe wspomnienia, nowe 
wra¿enie w ¿ycie Andrzeja, ale 
tak¿e wiele nauczy³a? „Nauczy³a 
mnie, ¿e w ¿yciu warto pod¹¿aæ za 
marzeniami” - podkreœla Andrzej 
£ukasik – dodaj¹c „nie ukrywam, 
¿e nie by³o ³atwo. Wiele razy nie 

Tekst: Dorota Kozdra, foto: mia³em ju¿ si³, najgorzej jest ruszyæ 
z miejsca”. A góry? „Góry” - odpo- archiwum A. £ukasika

Pod¹¿amy za marzeniami

Je¿eli zastanowimy siê nad lo- koñczy³em w dawnej „Trójce”. którego wysi³ek jak oceniam by³ trzy-
sem cz³owieka to mo¿na powie- Maturê uzyska³em w Liceum Ogól- krotnie wiêkszy ni¿ mój. Sam¹ orga-
dzieæ, ¿e od narodzenia jesteœmy nokszta³c¹cym w Janowie Lubel- nizacj¹ pielgrzymki, któr¹ zajmo-
pielgrzymem przez ca³e swoje ¿y- skim. Nastêpny etap nauki to studia wa³ siê o. Daniel Szafarz z Zakonu 
cie.  Nie wszystko w ¿yciu zale¿ne na Akademii Medycznej w Lublinie, Ojców Pasjonatów. Pielgrzymka 
jest od nas samych, czasem mo¿e- po ukoñczeniu farmacji podj¹³em by³a skomplikowana, logistycznie 
my pob³¹dziæ, innym razem osi¹ga- pracê w Stalowej Woli, gdzie obec- trzeba by³o wyznaczyæ trasy, zapew-
my cele, spe³niamy marzenia w³as- nie mieszkam. Odwiedzam rodzi- niæ noclegi, nawi¹zaæ kontakt z na-
ne, swoich najbli¿szych. Bardzo ców w Janowie Lubelskim, czujê siê szymi ambasadami na terenie ka¿-
wa¿ne jest, jaki mamy start ¿yciowy Janowianinem. Je¿d¿ê du¿o rowe- dego kraju, przez który przeje¿d¿a-
i nie chodzi tu tylko o stronê ma- rem górskim, a tak¿e kolark¹ szoso- liœmy. Mieliœmy tak¿e samochód 
terialn¹. Myœlê, ¿e wa¿niejsze jest w¹ - to moje hobby. Pierwszy kon- techniczny, zapewnion¹ doraŸn¹ 
wychowanie, jakie m³ody dzieciak takt z organizatorami pielgrzymki opiekê medyczn¹. Wróciliœmy sa-
otrzymuje od rodziców, w jakim nawi¹za³em dziêki Andrzejowi mochodem strudzeni, ale zadowole-
œrodowisku dorasta w wieku m³o- £ukasikowi, z którym znam siê od ni, pozosta³y wspomnienia i kolejne 
dzieñczym. O swoim wychowaniu kilku lat. I to by³a przygoda ¿ycia? plany, marzenia. Czy pojadê na ko-
w rodzinie i w Janowie z dum¹ Nie to by³a pielgrzymka, wioz³em lejna pielgrzymkê? Je¿eli bêdzie or-
opowiada Andrzej Czapla uczestnik w³asne intencje do La Salette, ganizowana i bêdê móg³ uzyskaæ ur-
tegorocznej rowerowej pielgrzymki uczestniczyliœmy przez te szesnaœcie lop w tym czasie pojadê na pewno.
do Sanktuarium La Salette. Tak dni we Mszy Œwiêtej, by³ czas na Krótki ¿yciorys m³odego skromne-
w skrócie opowiada historiê swo- modlitwê i na odpoczynek. Trudy go cz³owieka który opowiedzia³ 
jego ¿ycia: pielgrzymki znosi³em dobrze, tem- swój pierwszy etap  ziemskiej 
„Wychowa³em siê w katolickiej ro- peratury dochodz¹ce do 45 stopni pielgrzymki. Opowieœæ jak stresz-
dzinie na Rudzie w Janowie Lubel- Celsjusza nie by³y specjaln¹ prze- czenie, ale prze¿yæ nie da siê opisaæ 
skim. Przez jedenaœcie lat by³em szkod¹. Wyjazd z miejsca postoju s³owami, trzeba je po prostu prze¿yæ 
ministrantem, mia³em œwietnych odbywa³ siê w godzinach rannych, -  na zakoñczenie powiedzia³ Pan 
kap³anów w Janowskim Sanktu- aby zakoñczyæ dany etap przed Andrzej.
arium poczynaj¹c od ksiêdza Bogu- po³udniowym upa³em. Jestem pe³en Tekst: Jan Machulak, 
s³awa Pitucha. Szko³ê podstawow¹ podziwu dla Andrzeja £ukasika, foto: archiwum Andrzeja Czapli

Pielgrzym Andrzej Czapla

Gdzie jesteœ?
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To by³ bardzo ch³odny Ks. bp Boles³aw Pylak - 
dzieñ. Pamiêtam te t³umy, Ordynariusz Lubelski  od-
które przyby³y na uroczy- da³ w opiekê Matce Bo¿ej 
stoœæ, pamiêtam wypowie- Janowskiej zebranych 
dziane s³owa. Pozosta³y i ca³¹ diecezjê. Tegoroczne 
pami¹tkowe fotografie. uroczystoœci odby³y siê na 
Dziœ ju¿ archiwalne, prze- Placu Maryjnym. W uro-
mawiaj¹ce cisz¹ tamtej czystoœciach przewodni-
modlitwy i nadziej¹ na czy³ bp ordynariusz Krzy-
lepsze jutro. Pamiêtam sztof Nitkiewicz, kap³ani 
moment koronacji, kiedy dekanalni, duchowni, 
zgromadzony t³um uklêk- którzy przybyli z pielgrzy-
n¹³, a ka¿dy z nas by³ mami z parafii oœciennych 
œwiadkiem tego wyda- z Bi³goraja, Goraja, Fram-
rzenia. Mia³am wtedy trzy pola, a tak¿e z Dzwoli, Ko-
lata, mo¿e zbyt niewiele, cudzy, Momot i Modlibo-
aby do koñca zrozumieæ rzyc. Przypomnijmy, ¿e 
sens tej uroczystoœci. Dzi- tu¿ przed sum¹ odpustow¹ 
siaj minê³o 30 lat, dok³ad- mia³ miejsce korowód do-
nie 8 wrzeœnia 2015 roku ¿ynkowy. Podczas homilii 
odby³y siê uroczystoœci bp Nitkiewicz podkreœli³, 
zwi¹zane z 30. rocznic¹ i¿ „Ojciec Œwiêty Fran-
koronacji wizerunku Mat- ciszek przypomina, ¿e 
ki Bo¿ej £askawej i Ró- je¿eli urodzi³em siê, jeœli 
¿añcowej w Sanktuarium ¿yjê na œwiecie, to znaczy, 
w Janowie Lubelskim, i¿ mam jak¹œ misjê. Dla-
a tak¿e 370. rocznica obja- tego powinniœmy ceniæ so-
wieñ Maryjnych. Dzisiaj bie ¿ycie swoich i innych, 
tak ja trzydzieœci lat temu uwa¿aæ je za bezcenn¹ 
patrzymy na obraz Matki wartoœæ”. 
Bo¿ej. W jej wizerunku Cudowny wizerunek B³o-
dostrzegamy œlady swoje- gos³awionej z Nazaretu 
go ¿ycia, zapisane na jej zosta³ namalowany na 
twarzy. Œwiadkowie tam- p³ótnie i nastêpnie przy-
tego wydarzenia podkre- klejony na desce w kszta³-
œlaj¹, „kiedy mia³ miejsce cie prostok¹ta o miêkkich 
moment wk³adania z³o- barokowych liniach. Niez-
tych koron papieskich na nane jest nazwisko artysty, 
g³owê Matki Bo¿ej i Syna ani te¿ miejsce powstania 
Bo¿ego zaœwieci³o s³oñce”. tego dzie³a. Œlady hi-
Warto tu odnotowaæ, ¿e storyczne prowadz¹ do 
aktu koronacji Cudow- siedemnastowiecznego 
nego Obrazu Matki Bo¿ej warsztatu krakowskich 
za pozwoleniem Ojca Œw. dominikanów. Te œlady 
Jana Paw³a II dokona³ ks. dnia 8 wrzeœnia 2015 roku, 
kard. Franciszek Machar- tak jak trzydzieœci lat temu 
ski - Metropolita Krakow- zaprowadzi³y nas przed 
ski. Homiliê wyg³osi³ bp obraz Maryi…

Tekst i foto: Dorota KozdraIgnacy Tokarczuk. 

Byæ œwiadkiem tego wydarzenia

Podczas uroczystoœci od- Kapitu³ê stanowi¹: ks. Jacek wych zostali w³¹czeni: ks. Ed- charytatywnej, troska o po-
pustowych, zwi¹zanych z 30. Staszak - kanonik prepozyt, mund Markiewicz, ks. Jan wo³ania kap³añskie, zakonne, 

Sobczak, ks. Eugeniusz Ró¿añ-rocznic¹ Koronacji Wizerun- ks. Jacek £apiñski - kanonik o formacjê kap³añsk¹ i po-
ski, ks. Kazimierz Ziêba, ks. ku Matki Bo¿ej, dnia 8 wrzeœ- scholastyk, ks. Krzysztof ziom duszpasterstwa w rejo-
Leszek Wiech, ks. Marian nia br. zosta³ odczytany De- Krzemiñki - kanonik peniten- nie janowskim, wspieranie 
Nowak, ks. Andrzej Œwi¹tek. kret nadaj¹cy koœcio³owi cjarz, ks. Józef Krawczyk  dzia³alnoœci misyjnej Ko-
Zaznaczmy, ¿e do g³ównych parafialnemu p.w. œw. Jana kanonik kustosz. Kanonikami œcio³a. 
zadañ Kapitu³y Kolegiackiej Chrzciciela w Janowie Lubel- gremialnymi zostali: ks. Sta- Przypomnijmy, ¿e dekret zo-
nale¿y: sprawowanie uroczy-skim tytu³ kolegiaty oraz nis³aw Piasecki, ks. Antoni sta³ wydany przez Biskupa 
stych funkcji liturgicznych Dekret eryguj¹cy przy nim Sanecki, ks. Marian Wi¹cek, Sandomierskiego ks. Krzysz-
w kolegiacie, propagowanie Kapitu³ê Kolegiack¹ p.w. ks. Stanis³aw Szczerek, ks. tofa Nitkiewicz w dniu 24 
kultu Matki Bo¿ej Ró¿añco-Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, Stanis³aw Marek. Natomiast czerwca 2015 roku.          
wej, organizowanie pomocy Tekst i foto: Dorota Kozdrajako publiczn¹ osobê prawn¹. do grona kanoników honoro-

Podniesiony do rangi Kapitu³y
Nie œpieszê siê, ju¿ nie idê

Zatrzyma³am siê 

Wœród œladów Twoich stóp 

Wœród œladów myœli tych

Nie patrzê, lecz zerkam 

W g³êbie oczu wczorajszej nocy

W jej mroku cz³owiek cz³owieka poszukujê

W jej ciszy pozosta³ sen, który powraca

Nie mówiê, nawet nie próbuje

Milczeniem przysz³oœæ obdarowujê 

Na jeden moment jeszcze powrócê

Na ten ostatni czas

By, choæ na chwilê nauczyæ siê obojêtnoœci do 
„œwiata”

Dorota Kozdra

Spokojny sen

„Byæ mo¿e dziœ b³¹dzimy
Gdzieœ swoj¹ czêœæ ukrywszy
Byæ mo¿e jesteœmy
W otch³ani czasu i odleg³oœci 
Zagubieni
Byæ mo¿e te s³owa, które sta³y siê modlitw¹
Bêd¹ dziœ twoj¹ mi³oœci¹ najskrytsz¹ 
Byæ mo¿e to jeszcze nie ten dzieñ
Wschodem s³oñca w twoim ¿yciu siê zwie
Gdy Twoje d³onie kreœl¹ na piaszczystej drodze 
kierunek – lêk
Byæ mo¿e ju¿ jutro powiesz - to by³ tylko sen…”

Dorota Kozdra

Jesteœmy chwil¹
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Dnia 16 sierpnia w Parku Rekrea- korzystaæ do woli z dmuchanej prezentowa³y swoj¹ twórczoœæ, niku by³a mo¿liwa dziêki wsparciu Lubelskim, Restauracja Myœliwski 
cji ZOOM Natury w Janowie Lu- zje¿d¿alni, trampoliny i bungee. w któr¹ zaanga¿owani s¹ wszyscy wielu osób. Pomocy udzielili nam: PPUH EMES Stanis³aw Mazur, 
belskim, w ramach organizowania Ciekawym punktem Pikniku by³ cz³onkowie rodziny. Uczestnicy Powiat Janowski, Gmina Janów Lu- Restauracja i Cafe piwnica Stefania 
spo³ecznoœci lokalnej, zosta³ zorga- pokaz mody dzieciêcej, który wzbu- Pikniku otrzymali darmowy posi³ek belski, Pose³ do Parlamentu Euro- Iwan, Parma Stanis³aw Smarz, 
nizowany II Piknik Rodzinny „Ma- dzi³ ogromne zainteresowanie pu- i wodê. Dzieñ Pikniku wielu ro- pejskiego prof. Miros³aw Piotrow- Pizzeria Domino Piotr Kêdziora, 
ma, tata i ja”. Organizatorami Pikni- blicznoœci. Maluchy w przebraniu dzinom przyniós³ mnóstwo wra¿eñ. ski, Radny Sejmiku Województwa Genowefa Pomerañska - produkcja 
ku byli: Katolickie Centrum Pomo- wchodzi³y na scenê i w rytm muzyki Zmêczone dzieci i dumni rodzice Lubelskiego Jan Frania, Nadleœnic- waty cukrowej i sprzeda¿ s³odyczy 
cy Rodzinie w Janowie Lubelskim, stara³y siê pokazaæ swój strój. z rêkoma pe³nymi nagród w go- two Janów Lubelski, Restauracja Firma Zamoœæ, Sligo PUB i Resta-
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w  Ja- Elementem Pikniku by³y rodzinne dzinach wieczornych zakoñczyli Hetmañska PHU Wojan W. uracja Artur Kaproñ ,Zalew Spó³ka 
nowie Lubelskim oraz Gmina Ja- wystêpy, podczas których rodziny wspóln¹ zabawê. Organizacja Pik- Sulowski Cz. Sulowska w Janowie ZOO Janów Lubelski, Cukiernia 
nów Lubelski i Starostwo Powia- Tradycyjna Bo¿ena £ata w Modli-
towe. Celem Pikniku by³a integracja borzycach, Lody Bonano - Mariusz 
rodzin i pokazanie jak wa¿ne jest  Rz¹d, PHU CARGO Barbara 
spêdzanie czasu wolnego rodziców Kiszka Bart³omiej Sulowski w Ja-
z dzieæmi. Podczas pikniku odby³ nowie Lubelskim, Miejski Oœrodek 
siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy Sportu i Rekreacji w Janowie 
dru¿ynami z janowskich parafii. Dla Lubelskim, Centrum Szkoleniowo 
rodzin zorganizowano liczne atrak- wypoczynkowe DUO Iwona Pi³at-
cje, konkursy i zabawy z rodzinny- Rz¹d, Janowski Oœrodek Kultury, 
mi nagrodami. Mo¿na by³o obejrzeæ Piekarnia Marian Ma³ek,  Foto Ewa 
przedstawienie „Baœnie, bajki i ba- - Ewa Kusy, Lokalna Grupa 
jeczki” w wykonaniu Teatru Bajar- Dzia³ania „Leœny Kr¹g”.
ka z Lublina, pokaz karate oraz Tekst i foto: OPS w Janowie 
sprzêtu wojskowego. Dzieci mog³y Lubelskim

II Piknik Rodzinny „Mama, tata i ja”

Na pocz¹tku lata odby³a siê wy- po³o¿one na wzgórzu zachwyci³o 
cieczka na Maltê na warsztaty nas w¹skimi, cichymi uliczkami 
z jêzyka angielskiego, w której oraz piêknym widokiem roztaczaj¹-
wziê³o udzia³ 15 uczniów naszego cym siê na ca³¹ wyspê. Panowa³a w krystalicznie czystej, b³êkitnej liœmy film Hrabia Monte Christo, ulicznych grajków. Wieczorem jak 
gimnazjum i  LO im. Boh. Poryt. tam cicha, przyjemna atmosfera, wodzie. Dzieñ trzeci zapowiada³ siê gdzie kilka scen nagrywano w³aœnie zwykle nie omin¹³ nas spacer i drob-
Wzgórza w Janowie Lubelskim oraz a zabudowa stanowi³a niezwyk³¹ doœæ stresuj¹co - czeka³ na nas test na Malcie. Po kolacji wyruszyliœmy ne zakupy na Bay Street - w miej-
opiekunowie: organizator wyjazdu- mieszaninê architektury normañ-z jêzyka angielskiego sprawdzaj¹cy na wieczorny spacer po mieœcie scowym centrum handlowym. Na-
pani Maria Widz i pani Gra¿yna skiej i barokowej. Dowiedzieliœmy umiejêtnoœci jêzykowe, na pod- i odkryliœmy przez przypadek Pem- stêpnego dnia po lekcjach w Link 
Kras. Nasza podró¿ rozpoczê³a siê siê, ¿e w³aœnie w tym mieœcie krêco-stawie, którego przydzielono nas do broke Garden, gdzie, jak siê póŸniej School, od razu wybraliœmy siê na 
chwilê po pó³nocy, kiedy wyruszy- no sceny do serialu Gra o tron. poszczególnych grup reprezentuj¹- okaza³o, spêdzaliœmy prawie ka¿dy poblisk¹ pla¿ê, gdzie spêdziliœmy 
liœmy busem na lotnisko do Warsza- Poczuliœmy siê tak, jakbyœmy cof-cych okreœlony poziom. Nastêpnie wolny wieczór, rozmawiaj¹c, œmie- resztê dnia. Opalaliœmy siê, bawiliœ-
wy. Na miejsce dotarliœmy du¿o nêli siê w czasie. W Rabacie zaœ przyszed³ czas na zabawê. Podziele- j¹c siê i wyg³upiaj¹c. Nigdy nie my siê w wodzie, ale g³ówn¹ atrak-
przed planowanym wylotem. Po mieliœmy okazjê spróbowaæ specja-ni na mniejsze zespo³y wyruszyliœ- narzekaliœmy na brak pomys³ów, cj¹ by³y ³ódki, którymi p³ywaliœmy 
odprawie i kontroli bezpieczeñstwa ³u maltañskiego, czyli pasticci - my na Treasure Hunt, czyli Poszu- jak spêdzaæ te wolne wieczory. sobie po zatoce. By³o wiele œmie-
wsiedliœmy do samolotu. Lot prze- ciasta francuskiego z nadzieniem kiwanie Skarbów. Mieliœmy za za- We wtorek, po ciekawych zajêciach chu, zabawy i, mimo usilnych sta-
bieg³ bardzo spokojnie. Z wysoko- groszkowym.danie znaleŸæ ró¿ne drobne przed- w szkole, pojechaliœmy do stolicy rañ, nikt z tej wyprawy nie wróci³ 
œci ponad 10 000 m. obserwowaliœ- No i tak nadszed³ nasz przedostatni mioty, zrobiæ zdjêcia wybranym Malty - Valletty. Zobaczyliœmy og- suchy. W czwartek, po ostatnich 3 
my przepiêkne, wrêcz zapieraj¹ce dzieñ na tej uroczej wyspie. Spê-miejscom, a tak¿e u³o¿yæ z rozsy- rody Barrakka, sk¹d rozci¹ga³ siê godzinach spêdzonych w szkole, 
dech w piersiach widoki. Ju¿ po dziliœmy go od rana na pla¿y, znowu panki literowej s³owa, które doty- przepiêkny widok na Grand Har- przyszed³ czas na zwiedzanie 
nieca³ych 3 godzinach dolecieliœmy opalaj¹c siê, p³ywaj¹c ³ódkami czy³y znanych miejsc na wyspie. Po bour. Chodziliœmy równie¿ niezwy- dwóch miast: Mdiny i Rabatu. 
na miejsce. Zaraz po wyjœciu z sa- i dobrze siê bawi¹c. A wieczorem po po³udniu odby³a siê Film & Litera- kle malowniczymi ulicami miasta, Pierwsze z nich by³o dawn¹ stolic¹ 
molotu wszyscy odczuliœmy zmianê raz ostatni przeszliœmy siê po oko-ture session, podczas której ogl¹da- gdzie co chwilê natykaliœmy siê na wyspy. To œredniowieczne miasto 
klimatu, poniewa¿ na zewn¹trz by³o licy, staraj¹c siê jak najbardziej na-
bardzo gor¹co i wilgotno. Po odeb- cieszyæ siê wspania³ymi widokami 
raniu naszych baga¿y, wsiedliœmy i jak najwiêcej zapamiêtaæ. W so-
do busa, który porozwozi³ nas do ro- botê rano spakowani i zasmuceni, ¿e 
dzin, u których byliœmy zakwatero- wycieczka dobiega koñca, dotarliœ-
wani przez kolejny tydzieñ. Kiedy my na lotnisko. Po odprawie baga-
zapoznaliœmy siê z gospodarzami ¿owej prze¿yliœmy jeszcze jedno 
i zaaklimatyzowaliœmy siê w domu, zaskoczenie - okaza³o siê, ¿e w po-
udaliœmy siê na zwiedzanie okolicy, czekalni lotniska znajdowa³ siê 
po której mieliœmy siê poruszaæ fortepian i nasz kolega Micha³ 
ka¿dego dnia. Nastêpnie zmêczeni, zagra³ brawurowo kilka etiud Cho-
ale pe³ni wra¿eñ, wróciliœmy, ka¿dy pina, co wywo³a³o wielki podziw 
do swoich kwater. Kolejny dzieñ i aplauz ze strony wszystkich 
rozpocz¹³ siê od lekkiego œniadania, podró¿nych. Lot min¹³ nam bardzo 
po czym ruszyliœmy do jednego szybko i nawet nie poczuliœmy, ¿e 
z piêkniejszych miejsc na Malcie - przebyliœmy a¿ 1800km. Wra¿enia 
na wyspê Comino. Na miejsce z odbytej wycieczki pozostan¹ 
dostaliœmy siê motorówk¹, podzi- w naszej pamiêci  i, jeœli bêdziemy 
wiaj¹c po drodze przepiêkne wido- mieli tak¹ mo¿liwoœæ, chêtnie je-
ki. Ca³y dzieñ spêdziliœmy na Blue szcze raz odwiedzimy Maltê. 
Lagoon, wyleguj¹c siê na le¿akach, 

Beata Bartyzel, kl.IIIb
na piêknej skalistej pla¿y i p³ywaj¹c 

Park Rekreacji ZOOM NATURY Dzieci zosta³y obdarowane upo-
w Janowie Lubelskim, Oœrodek minkami przez w³adze Samo-
Edukacji Ekologicznej Nadleœnic- rz¹dowe. Wypoczynek letni na 
two Janów Lubelski, Muzeum terenie gminy Janów Lubelski 
Regionalne, £¹¿ek Garncarski oraz zosta³ zorganizowany przez Sto-
wycieczki po okolicznych lasach - 

warzyszenie samorz¹dowe Euro-tego typu atrakcje w naszej gminie 
pejskie Centrum Integracji i Wspó³-czeka³y 20 osobow¹ grupê dzieci 
pracy Samorz¹dowej „Dom Euro-z Ukrainy w wieku 6 -14 lat, z rodzin 
py”,  we wspó³pracy z Tarnopolsk¹ bior¹cych udzia³ w dzia³aniach 

antyterrorystycznych na wschodzie Obwodow¹ Administracj¹ Pañ-
Ukrainy. Towarzyszy³a im 10 oso- stwow¹ oraz pod patronatem 
bowa grupa ich polskich rówieœ- honorowym S³awomira Sosnow-
ników z powiatu janowskiego, pod skiego - Marsza³ka Województwa 
opiek¹ El¿biety Sobótka. Dnia 26 Lubelskiego.
sierpnia zwiedzili Laboratoria Wie-

Zaznaczmy, ¿e w ramach pobytu 
dzy w Parku Rekreacji ZOOM NA-

w Polsce, dzieci odwiedzi³y tak¿e TURY. W spotkaniu uczestniczy³ 
Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz 
Zamek Lubelski w Lublinie, Stare Janowa Lubelskiego, oraz Jerzy 
Miasto i Arenê Lublin.Bielecki - Starosta Janowski i Bar-

Tekst i foto: Dorota Kozdratosz Piech - Wicestarosta.

Ukraiñskie dzieci zwiedza³y Janów Lubelski
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Mówi Mariusz Tyra Prezes Zarz¹du Jak spó³dzielnia by³a zarz¹dzana przez o prawo spó³dzielcze, a przepisów ustawy 
poprzedniego prezesa, nie wiem, nie mnie to o w³asnoœci lokali (uwl) o zarz¹dzie Spó³dzielni Mieszkaniowej w Janowie 
oceniaæ, ja podj¹³em siê pokierowania nieruchomoœci¹ wspóln¹, poza pewnymi Lubelskim. Stanowisko prezesa pan Tyra 

wyj¹tkami nie stosuje siê. Nie maj¹ te¿ spó³dzielni¹ i wyprowadzenia finansów na obj¹³  5.08.2015 r., obecnie zapoznaje siê 
zastosowania przepisy ustawy o w³asnoœci prost¹. Oczywiœcie obecna sytuacja nie jest z sytuacj¹ ekonomiczn¹ spó³dzielni. 
lokali dotycz¹ce zebrania w³aœcicieli. tragiczna czy te¿ bez wyjœcia. Musimy Poprzedni zarz¹d spó³dzielni zosta³ 
W³aœciciele lokali w budynkach spó³dziel-obni¿yæ koszty, oczywiœcie nie dopuœciæ do odwo³any przez Walne Zgromadzenie 
czych nie podejmuj¹ uchwa³ poza jednym sytuacji, jaka mia³a miejsce podczas ostat-Cz³onków Spó³dzielni, w czerwcu bie¿¹ce-
wyj¹tkiem, jakim jest uchwa³a o od³¹czeniu niego sezonu grzewczego.go roku. G³ówn¹ przyczyn¹ zmiany w za-
siê od spó³dzielni, a zarz¹d nieruchomoœci¹ Niektórzy cz³onkowie spó³dzielni zastana-rz¹dzie by³y bulwersuj¹ce sumy dop³at do 
wspóln¹ jest wykonywany przez spó³dziel-wiaj¹ siê czy nie wyst¹piæ ze spó³dzielni ogrzewania za ubieg³y sezon oraz ciep³¹ 
niê, jako zarz¹d powierzony. Dopóki w³aœci-i stworzyæ w³asn¹ wspólnotê mieszkaniow¹. 

wodê, jakie maj¹ uiœciæ niektórzy cz³onko- ciele lokali nie od³¹cz¹ siê od spó³dzielni nie Jest taka mo¿liwoœæ, je¿eli wiêkszoœæ 
wie spó³dzielni. Suma wszystkich dop³at maj¹ mo¿liwoœci wybrania zarz¹du, jak mieszkañców danego bloku czy kilku 
znacznie przekracza sto tysiêcy z³otych. i dokonania zmiany zarz¹dcy w osobie bêd¹cych w³aœcicielami mieszkañ wyst¹pi¹ 
Wydawa³o siê, ¿e spó³dzielnia poradzi sobie spó³dzielni. Ponosz¹ te¿ koszty utrzymania z tak¹ propozycj¹, wtedy powinni uzyskaæ 
sama bez pomocy z zewn¹trz. Zmiana nie tylko w³asnego budynku. Szansa na w ustawie o w³asnoœci lokali, czyli z chwil¹ zgodê od Spó³dzielni w ci¹gu trzech mie-
Prezesa Zarz¹du nie mog³a uzdrowiæ od³¹czenie siê od spó³dzielni pojawia siê wyodrêbnienia ostatniego lokalu w nieru-siêcy. Nie s¹ to sprawy proste, przed tak¹ de-
sytuacji z automatu, jak wydawa³o siê dopiero, gdy w³aœcicielami w danej nieru- chomoœci powstaje wspólnota mieszkaniowa cyzj¹ trzeba zabezpieczyæ Ÿród³o central-
niektórym cz³onkom spó³dzielni. Po wybo- chomoœci staje siê wiêkszoœæ by³ych spó³- w rozumieniu uwl. Samo podjêcie uchwa³y nego ogrzewania oraz dostaw ciep³ej wody. 
rach Rada Nadzorcza zmieni³a siê nieznacz- dzielców, liczona wed³ug wielkoœci posiada- „o od³¹czeniu siê" od spó³dzielni mieszka-Budowa w³asnej kot³owni rozwi¹zuje 
nie, w sk³ad wesz³y trzy nowe osoby. Ludzie nych udzia³ów w nieruchomoœci. Wiêkszoœæ niowej spowoduje wyodrêbnienie wspólnoty problem. Jednak lokalizacja ju¿ nastrêcza 
pisz¹ odwo³ania, prosz¹ o wyjaœnienia, ta mo¿e bowiem podj¹æ uchwa³ê o od³¹- mieszkaniowej z zasobów spó³dzielni, ale k³opotów kot³ownia nie mo¿e byæ w piw-
nowy prezes jest obecnie na etapie analizy czeniu siê od spó³dzielni co oznacza, ¿e zarz¹d takiej wspólnoty nadal sprawowaæ nicach bloku mieszkalnego. Kilka lat temu 

w zakresie ich praw i obowi¹zków oraz bêdzie spó³dzielnia. Je¿eli w³aœciciele lokali dokumentów. Du¿o czasu poch³aniaj¹ przepisy dopuszcza³y tak¹ mo¿liwoœæ 
zarz¹du bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy chcieliby ten stan zmieniæ, musz¹ podj¹æ wizyty ludzi, którzy chcieliby natychmia- budowy kot³owni w suterynach.
ustawy o w³asnoœci lokali. Od tego momentu jeszcze uchwa³ê o odwo³aniu zarz¹du Jak podaje Ÿród³o: stowych wyjaœnieñ i odpowiedzi. Szanujê 
przestaj¹ ich dopiero obowi¹zywaæ prawa w osobie spó³dzielni i na przyk³ad o wyborze wszystkich cz³onków spó³dzielni i z ka¿dym „Od³¹czenie siê od spó³dzielni: Zatem 
spó³dzielcze. Zebranie w tej sprawie po- zarz¹du”.muszê porozmawiaæ, je¿eli nas odwiedzi, bo dopóki w³aœciciele, którzy nabyli w³asnoœæ 
winien zwo³aæ zarz¹d spó³dzielni. Aby Koszty budowy s¹ znaczne, niezbêdna jest to przecie¿ moi pracodawcy. swoich lokali w budynku spó³dzielni nie 
zmusiæ zarz¹d spó³dzielni do zwo³ania harmonia i zgoda mieszkañców wspólnoty Sk¹d wzi¹³ siê tak znaczny wzrost kosztów podejm¹ uchwa³y „o od³¹czeniu siê od 
zebrania nale¿y skierowaæ do zarz¹du oraz cz³owieka, który pokieruje takim spó³dzielni" bêd¹ uiszczaæ op³aty w okre-ogrzewania. Ostatnia zima by³a raczej 
wniosek z podpisami w³aœcicieli posiada- przedsiêwziêciem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e œlonym wy¿ej zakresie i zasadach. Wspólnoty ³agodna, czeœæ bloków mieszkalnych zosta³a 
j¹cymi ³¹cznie minimum 10% udzia³ów p³ace Prezesa takiej wspólnoty pokryj¹ mieszkaniowe w blokach spó³dzielczych ocieplona, wzrost op³at, a dlaczego nie 
w nieruchomoœci wspólnej. We wniosku tym wspó³mieszkañcy. Na terenie Janowa Lubel-nazywane s¹ czêsto „u³omnymi", gdy¿ - spadek? Mam przypuszczenia sk¹d powsta³a nale¿y te¿ okreœliæ realny termin w jakim skiego istnieje wspólnota, której Prezes mimo ¿e z chwil¹ ustanowienia odrêbnej taka sytuacja mówi Mariusz Tyra, jednak za zarz¹d ma zwo³aæ zebranie. Je¿eli w³aœci- dzia³aj¹cy od 1982 roku nie oczekiwa³ i nie w³asnoœci pierwszego lokalu nastêpuje wczeœnie na jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Bêdê ciele nie zdecyduj¹ siê na podjêcie wy¿ej oczekuje ¿adnej zap³aty do dziœ, ale myœlê, wyodrêbnienie nieruchomoœci wspólnej korzysta³ z pomocy specjalistów z zewn¹trz opisanej uchwa³y lub uchwa³a ta nie uzyska ¿e teraz ju¿ nie ma takich spo³eczników. i w³aœciciele lokali staj¹ siê wspó³w³aœci-i doœwiadczeñ innych spó³dzielni. Mam wiêkszoœci, wówczas dopiero z chwil¹ W wydaniu œwi¹tecznym mam nadziejê cielami tej nieruchomoœci - ich prawo nadziejê, ¿e w ci¹gu trzech miesiêcy upo- wyodrêbnienia w³asnoœci wszystkich lokali bêdziemy mogli napisaæ o poprawie sytuacji w³asnoœci podlega licznym ograniczeniom. ramy siê z problemem i znajdziemy jakieœ stosuje siê - wtedy ju¿ bez koniecznoœci w Janowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.Taka wspólnota dzia³a, bowiem w oparciu 

rozwi¹zanie. podejmowania uchwa³y - zasady okreœlone J.M.

www.administrator24.info:

Ja proszê o cierpliwoœæ…

Inwestycja pn.: „Wykonanie instalacji a) Zestawy 2/200 - 662 kpl. - z czego 484 kpl. 
w Janowie Lub., 178 kpl. na obszarach solarnych w budynkach prywatnych 
wiejskich,i budynkach u¿ytecznoœci publicznej na 
b) Zestawy 3/300 - 344 kpl - z czego 221 kpl. terenie gminy Janów Lubelski, w systemie 
w Janowie Lub., a 123 kpl. na obszarze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu 
wiejskim,pt. ECO - Energetyczny Janów Lubelski”.
c) Zestawy 4/400 - 29 kpl. - z czego 18 kpl. Projekt nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-
w Janowie Lub., 11 kpl. na obszarze wiejskim,052/12-00-0677, wspó³finansowany z Euro-
d) Zestawy 5/500 - 2 kpl. w Janowie pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Lubelskimw ramach Regionalnego Programu Opera-
3. Zainstalowanie wg opracowanych pro-cyjnego WL 2007 - 2013.
jektów 3 kpl instalacji solarnych w budyn-

Zamawiaj¹cy: Gmina Janów Lubelski
kach u¿ytecznoœci publicznej, wyposa¿o-

Wykonawca: Konsorcjum Firm nych w sterowniki umo¿liwiaj¹ce wizualiza-
- Lider Konsorcjum : cjê pracy instalacji solarnej w czasie 
P.P.H.U. PION-BUD Katarzyna Rej, 82-200 rzeczywistym poprzez sieæ Internet, tj.:
Malbork, ul. Jagie³³y 15 a) 60 sztuk paneli solarnych - Kryta 

P³ywalnia „Otylia”, ul. Ks. Skorupki 9, 23-- Uczestnik Konsorcjum: DOMOTERMIKA 
300 Janów LubelskiKrzysztof Majewski, 82-500 Kwidzyñ, ul. 
b) Zestaw 4/400 - Publiczne Samorz¹dowe Polna  1E/6  
Przedszkole Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjny-

Roboty wykonane zosta³y na podstawie mi, 23-300 Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 18
Umowy z Wykonawc¹ nr PI.272.2.2014.MJ1 c) Zestaw 4/400 - Przedszkole Publiczne nr 
z dnia 10.02.2014 r. w czasie od 12.02.2014 r. 3, Jana Paw³a II 49, 23-300 Janów Lubelski.
do 21.08.2015 r.

4. Próby, regulacje instalacji
£¹czna wartoœæ robót 7 970 296,24 PLN 5. Rozruch technologiczny instalacji solar-
(brutto), nych
Zakres robót obejmowa³:

6. Przeszkolenie u¿ytkowników co do zasad 
1. Wykonanie na podstawie Programu eksploatacji wykonanych instalacji solar-
funkcjonalnou¿ytkowego dokumentacji nych wraz z opracowaniem szczegó³owych 
projektowej dla monta¿u instrukcji obs³ugi i ich przekazaniem u¿yt-
a) 1037 instalacji solarnych dla budynków kownikom,
prywatnych Okres gwarancyjny na roboty budowlane 
b) 3 instalacji solarnych dla budynków trwa:
u¿ytecznoœci publicznej, wyposa¿onych - 10 lat na kolektory s³oneczne 
w sterowniki umo¿liwiaj¹ce wizualizacjê - 5 lat na zbiornik buforowy i zasobnik c.w.u. 
pracy instalacji solarnej w czasie rzeczywis- - 5 lat na pozosta³e roboty, materia³y i urz¹-
tym poprzez sieæ Internet, dzenia  od daty dokonania koñcowego od-

bioru tj. od dnia  21.08.2015 r. 2. Zainstalowanie wg opracowanych projek-
tów 1037 kpl. instalacji solarnych w budyn-
kach prywatnych, z czego:

Zakoñczenie projektu 
ECO – Energetyczny Janów Lubelski
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Z harcerstwem za pan brat

W tym roku podczas 
Festiwalu Kaszy Gryczaki, 
id¹c tropem zesz³orocznego 
pomys³u przygotowano 
ró¿norodne zabawy dla 
najm³odszych. Dwudniowe 
spotkanie z rekreacj¹ na 
œwie¿ym powietrzu umili³o 
czas w sposób twórczy 
i przyjemny. Dzieci mal-
owa³y wielkoformatowe 
obrazy, uczestniczy³y w ró¿-
norodnych konkursach 
sprawdzaj¹cych ich wiedzê 
z zakresu ekologii. Pomoc¹ 
s³u¿yli pracownicy Oœrod-
ka Edukacji Ekologicznej, 
Parku Krajobrazowego 
w Janowie Lubelski, Har-
cerze, Pracownicy Urzêdu 
Miejskiego w Janowie Lu-
belski. Zaznaczmy, ¿e do 
krainy Ekolandii zaprowa-
dzi³a nas magiczna szafa. 
Warto tu podkreœliæ, ¿e 
Ekolandiê prowadzi³a Anna 
Szyszkowska - Butryn 
z Centrum Innowacji Jêzy-
kowej w Janowie Lubel-
skim.
Tekst i foto: Dorota Kozdra

Ekolandia czyli jesteœmy blisko ekologii 

„Dziêkujê wszystkim za TVP Lublin i Fundacjê Roz- 2014 roku - kobieta, Spor-
nagrodzenie mnie jako „Oso- woju Sportu w Lublinie, któ- towiec z niepe³nosprawno-
bowoœæ Roku 2014”. Nie rego g³ównym celem jest œci¹ 204 roku - mê¿czyzna, 
ukrywam, ¿e jestem pod wy³onienie i nagrodzenie Mecenas sportu niepe³no-
wielkim wra¿eniem. Po- sportowców z niepe³nospra- sprawnych w 2014 roku - 
dziêkowania kierujê Znajo- wnoœci¹, a tak¿e trenerów, instytucja, Osobowoœæ roku 
mym, Kole¿ankom i Kole- mi³oœników i mecenasów 2014 i Trener roku 2014. 
gom - to wszystko dziêki dzia³aj¹cych w œrodowisku Andrzej £ukasik zosta³ lau-
Wam!!!” - zaznacza Andrzej osób z niepe³nosprawno- reatem konkursu „Pi¹tka na 
£ukasik, tu¿ po odebraniu œci¹. W tym roku Kapitu³a Pi¹tkê” w kategorii Osobo-
nagrody. Konkursu wy³oni³a najlep- woœæ Roku 2014. 
To ju¿ III edycja plebiscytu szych w 5 kategoriach. Przy- Tekst: Dorota Kozdra, 
„Pi¹tka na Pi¹tkê” - konkur- pomnijmy, ¿e by³ to Sporto- foto: archiwum Andrzeja 
su organizowanego przez wiec z niepe³nosprawnoœci¹ £ukasika

Byæ na piêæ

Zmiany kadrowe w szkolnictwie dotycz¹ 
Publicznej Szko³y Podstawowej z Oddzia-
³ami Interacyjnymi. Przypomnijmy, ¿e na 
okres 10 miesiêcy obowi¹zki Dyrektora na 
skutek nierozstrzygniêtego konkursu zosta³y 
powierzone Monice Leœniak - Skakuj. 
Dotychczasowa Dyrektor szko³y Krystyna 
Æwiek, funkcjê kierownika placówki pias-
towa³a 10 lat.  Pani Monika Leœniak - Skakuj 
jest dyplomowanym nauczycielem jêzyka 
angielskiego. Funkcjê Zastêpcy Dyrektora 
PSPzOI objê³a Katarzyna Ma³ek - dyplo-
mowany nauczyciel matematyki, oraz Grze-
gorz Boliñski - dyplomowany nauczyciel 
zajêæ komputerowych.  

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Zmiany Kadr Kierowniczych

niach promocyjnych, takich 
jak: Dni Janowa, Dzieñ 
Dziecka, Ekolandia podczas 
Gryczaków, Rajd Poryto-
wego Wzgórza. Dru¿yna 
wspó³pracuje ze szko³ami, 
z Urzêdem Miejskim w Ja-
nowie Lubelskim, z Parkiem 
Rekreacji ZOOM NATURY.
Jak podkreœla Krzysztof 
Krzysztoñ - dru¿ynowy 
opiekun starszej grupy- 
„zbiórki odbywaj¹ siê ka¿-
dego pi¹tku. Podczas ka¿dej 
zbiórki obecny jest pe³no-
letni opiekun”. W przypad-Od najm³odszych lat dru¿ynowy jest wœród nas. 
ku starszej grupy (gimna-uczeni obowi¹zku, sumien- Opowiada starodawne dzie-
zjum i szkó³ ponadgimnaz-noœci i oddania - harcerze. je, bohaterski wskrzesza 
jalnych) jest nim wspom-Jeszcze niektórzy pamiêtaj¹ czas. O rycerstwie spod 
niany Krzysztof Krzysztoñ, ten czas, kiedy byli uczniami kresowych stanic, o obroñ-
natomiast grupê m³odsz¹ szkó³ podstawowych. Zbiór- cach naszych polskich gra-
(szko³a podstawowa) pro-

ki, na których omawiano nic… A ponad nami wiatr 
wadzi Kinga Kufel.

wa¿niejsze kwestie, udzia³ szumi, wieje i dêbowy huczy 
Harcerze i harcerki stale 

w uroczystoœciach patrio- las”. polepszaj¹ swoje umiejêt-
tycznych. Misj¹ Zwi¹zku Harcerki i harcerze z Po- noœci oraz zdobywaj¹ now¹ 
Harcerstwa Polskiego jest wiatowego Zwi¹zku Dru¿yn wiedzê. Mówimy tu o 57 
wychowanie m³odego cz³o- w Janowie Lubelskim, bior¹ Ogólnopolskim Harcerskim 
wieka, wszechstronny roz- udzia³ w imprezach hufco- Rajdzie Œwiêtokrzyskim, 
wój i kszta³towanie charak- wych reprezentuj¹ tak¿e dru- jaki mia³ miejsce od 4 do 7 
teru przez stawianie wyz- ¿ynê oraz hufiec w uroczy- czerwca 2015 roku, w któ-
wañ. Dziœ niesiona przez stoœciach patriotycznych, rym uczestniczy³a dru¿yna 
wiatr pieœñ powraca „P³onie czy religijnych. S¹ obecni z Janowa Lubelskiego.
ognisko i szumi¹ knieje, i s³u¿¹ pomoc¹ w spotka- Tekst i foto: Dorota Kozdra
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Ostrzegamy, przypominamy !!!

Policja odnotowuje coraz wiê-
cej zdarzeñ zwi¹zanych z oszus-
twami dokonywanymi podczas 
transakcji internetowych. Coraz 
bardziej cenimy sobie wygodê 
i korzystaj¹c z dobrodziejstw 
Internetu zakupów dokonujemy 
zza komputerowego monitora. 
Pamiêtajmy jednak o oszustach, 
dla których sprzeda¿ fikcyjnych 

transakcji danego sprzedawcy - przedmiotów to sposób na szybki 
sprawdŸmy czy posiada jakieœ ne-zarobek.
gatywne opinie),Janowscy policjanci coraz czêœciej 
• Jeœli licytujemy w aukcji interne-otrzymuj¹ zg³oszenia o oszust-
towej, nale¿y poczekaæ do zakoñ-wach podczas internetowych 
czenia aukcji nim przelejemy pie-zakupów. Decyduj¹c siê na tak¹ 
ni¹dze sprzedawcy. SprawdŸmy, formê sprawunków pamiêtajmy, ¿e 
czy sprzedawca umo¿liwia op³atê podobnie jak w rzeczywistoœci 
przy odbiorze - to równie¿ wska-równie¿ w wirtualnym œwiecie 
zuje na jego wiarygodnoœæ,mo¿emy paœæ ofiar¹ z³odzieja czy 
• Korzystaj¹c z zagranicznych ser-oszusta. Dlatego te¿ sprawdzajmy 
wisów aukcyjnych nie dajmy siê sprzedawcê, u którego zamierza-
namówiæ na transakcjê poza auk-my kupiæ wybran¹ rzecz. Zweryfi-
cj¹,kujmy czy jest rzetelny. Zwróæmy 

uwagê na iloœæ komentarzy, spraw- • Jeœli dostaliœmy maila z informa-
dŸmy w karcie sprzedawcy komen- cj¹ o wygraniu aukcji, sprawdŸmy 
tarze. Nawet w przypadku, gdy dok³adnie czy wiadomoœæ pocho-
mieszkamy daleko zapytajmy czy dzi od rzeczywistego sprzedawcy, 
po towar mo¿na zg³osiæ siê osobiœ- zw³aszcza, gdy podany w niej jest 
cie. GromadŸmy ca³¹ korespon- nr konta, na który mamy przelaæ 
dencjê ze sprzedaj¹cym, w przy- nale¿noœæ. W razie w¹tpliwoœci na-
padku oszustwa bêdzie ona bez- wi¹¿my korespondencjê ze sprze-
cennym dowodem kontaktów. Za- daj¹cym,
chowanie zasad ostro¿noœci poz- • Pamiêtajmy, ¿e zawsze w razie 
wala na bezpieczne zakupy w sieci. jakichkolwiek w¹tpliwoœci mo¿e-
Jeœli jednak mimo tego padniemy my skontaktowaæ siê z obs³ug¹ 
ofiar¹ internetowego naci¹gacza portalu aukcyjnego.
i nie dostaniemy towaru za który Co robiæ, gdy padniemy ofiar¹ 
zap³aciliœmy natychmiast zg³oœmy oszustwa:
to na Policjê. • Poinformujmy jak najszybciej 
Pamiêtajmy o kilku podstawo- administratorów ds. bezpieczeñ-
wych zasadach: stwa danego serwisu,
• Chroñmy swoje dane osobowe • Zachowaj wszystkie dokumenty 
i has³a dostêpowe. Nie wysy³ajmy zwi¹zane z transakcj¹ tj. dowód 
nikomu kserokopii swoich doku- przelewu na konto bankowe, ko-
mentów oraz nie podawajmy hase³ respondencjê mailow¹, itp.,
np. po "klikniêciu" w linkach za- • Informacjê o zdarzeniu wraz z do-
wartych w wiadomoœciach mailo- kumentami przeka¿my do najbli¿-
wych, szej jednostki policji.
• W przypadku prowadzenia Zg³aszaj¹c siê na Policjê nale¿y 
korespondencji, upewnijmy siê, ¿e posiadaæ informacje jak:
nasz rozmówca to rzeczywiœcie • Datê i numer aukcji, jej przedmiot 
osoba za, któr¹ siê podaje, oraz wylicytowan¹ cenê,
• Uwa¿ajmy na tzw. ,,super oka- • Nazwê konta (nick) sprawcy 
zje". Nie zawsze to, co widoczne oszustwa oraz jego adres e-mailo-
jest na zdjêciu musi byæ takie samo wy,
w rzeczywistoœci, lub nabyte przez • Sposób kontaktu ze sprzeda-
sprzedawcê w sposób legalny. j¹cym: jego e-mail, nr telefonu, 
• Jeœli chcemy wzi¹æ udzia³ w auk- adres,
cji internetowej, nale¿y sprawdziæ • Sposób dokonania zap³aty: prze-
wiarygodnoœæ sprzedawcy, jego lew na konto bankowe, p³atnoœæ za 
poprzednie aukcje oraz opinie ku- pobraniem.
puj¹cych na jego temat (takie in-
formacje odnajdziemy w historii 

Uwaga na oszustów 
internetowychWarto pamiêtaæ, ¿e zwolniæ, wyhamowaæ 

pieszy na drodze nie ma i bezpiecznie omin¹æ 
takiej ochrony, jak¹ ma pieszego.
kieruj¹cy czy pasa¿er Policjanci po raz ko-
samochodu. Nie chroni¹ lejny przypominaj¹ 
go pasy bezpieczeñstwa o zmianie przepisów, 
czy poduszki powie- dotycz¹cych obowi¹zku 
trzne. Dlatego tak wa¿- noszenia elementów od-
na staje siê jego wido- blaskowych przez pie-
cznoœæ na drodze. Jak szych poza terenem za-
wynika z analiz, po 

budowanym.zmroku, pieszy ubrany 
Nasze bezpieczeñstwo w ciemny strój jest zau-
zale¿y od nas samych wa¿any przez kieruj¹-
a odblaski czêsto ratuj¹ cego pojazdem w ostat-
¿ycie.sobie elementy odblas- Kieruj¹cy pojazdem zy-niej chwili, kiedy nie ma 

kowe staje siê widoczna skuje w ten sposób czas praktycznie czasu na 
Faustyna £azur - KPP nawet z odleg³oœci 150 na wykonanie dowol-reakcjê. Natomiast oso-
w Janowie Lubelskimmetrów! nego manewru: mo¿e ba piesza, maj¹ca na 

Pamiêtajmy o odblaskach

W ostatnich dniach w kraju gotowa³o listê numerów telefonów 116 111 - Telefon Zaufania dla czycieli, którzy potrzebuj¹ wspar- 800 12 12 12 - Dzieciêcy Telefon 
odnotowano wiele przypadków pod którymi mo¿na szukaæ po- Dzieci i M³odzie¿y. S³u¿y on m³o- cia i informacji w zakresie przeciw- Zaufania Rzecznika Praw Dziec-

dzia³ania i pomocy dzieciom prze-zatrucia narkotykami, tzw. dopala- mocy. Lista zostanie tak¿e prze- dzie¿y i dzieciom potrzebuj¹cym ka. Osoby poszukuj¹ce pomocy 
¿ywaj¹cym k³opoty i trudnoœci wy-czami. Do szpitali trafi³y osoby kazana do wszystkich resortów, wsparcia, opieki i ochrony. Zapew- oraz informacji na temat dopalaczy 
nikaj¹ce z problemów i zachowañ z ostrym zatruciem organizmu. urzêdów wojewódzkich oraz po- nia dzwoni¹cym mo¿liwoœæ wyra- mog¹ korzystaæ tak¿e z telefonu 
ryzykownych takich jak: agresja Apelujemy i ostrzegamy, aby nie wiatów. ¿ania trosk, rozmawiania o spra- zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
i przemoc w szkole, cyberprzemoc kupowaæ i nie za¿ywaæ takich sub- wach dla nich wa¿nych oraz kon- Numer przeznaczony jest zarówno 800 060 800 - Bezp³atna, ca³o-
i zagro¿enia zwi¹zane z nowymi stancji. Producenci i sprzedawcy taktu w trudnych sytuacjach. Tele- dla dzieci, jak i doros³ych, którzy dobowa infolinia G³ównego Ins-
technologiami, wykorzystywanie dopalaczy kieruj¹ siê przede fon prowadzi Fundacja Dzieci chc¹ zg³osiæ problemy dzieci. Tele-pektora Sanitarnego. Pod tym 
seksualne, kontakt z substancjami wszystkim zyskiem, za nic maj¹c Niczyje. Linia jest dostêpna co- fon jest czynny od poniedzia³ku do numerem telefonu mo¿emy uzys- psychoaktywnymi, uzale¿nienia, ludzkie ¿ycie. Sprzedaj¹c dopala- dziennie w godzinach 12:00 - pi¹tku w godzinach od 8:15 do kaæ informacje na temat negatyw- depresja, myœli samobójcze, zabu-cze - sprzedaj¹ œmieræ! 22:00, pomoc online dostêpna na 20:00. Po godzinie 20:00 oraz 

nych skutków za¿ywania dopala- rzenia od¿ywiania. Telefon prowa-Masz w¹tpliwoœci czy Twoje dziec- www.116111.pl/napisz w dni wolne od pracy, ka¿dy mo¿e 
czy oraz o mo¿liwoœciach leczenia. dzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia ko za¿ywa dopalacze? Chcesz do- Tylko w 2014 roku specjaliœci przedstawiæ problem i zostawiæ 
Infolinia jest tak¿e przeznaczona dostêpna od poniedzia³ku do pi¹tku wiedzieæ siê wiêcej na temat mo¿- przeprowadzili 3205 rozmów numer kontaktowy. Pracownik te-
dla rodziców, którzy maj¹ w¹tpli- w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc liwoœci leczenia? Wiesz wszystko dotycz¹cych kontaktu dzieci z sub- lefonu zaufania oddzwoni nastê-
woœci czy ich dzieci za¿ywaj¹ online dostêpna pod adresem:o negatywnych skutkach tych stancjami psychoaktywnymi. pnego dnia.
dopalacze. Na infoliniê GIS mo¿na pomoc@800100100.pl. niebezpiecznych substancji? Masz 800 100 100 - Telefon dla rodzi- 112 - Jednolity numer alarmowy 

W pierwszym pó³roczu 2015 roku przekazywaæ tak¿e informacje, informacje o miejscach, w których ców i nauczycieli w sprawach obowi¹zuj¹cy na terenie ca³ej 
61 rozmów dotyczy³o problemów z które mog¹ u³atwiæ s³u¿bom dotar-handluje siê zakazanymi œrodka- bezpieczeñstwa dzieci. To bez- Unii Europejskiej. 
substancjami psychoaktywnymi cie do osób handluj¹cych tymi p³atna i anonimowa pomoc telefo- Departament Informacji i Promocjimi? Jesteœ uzale¿niony? Minister-

(www.800100100.pl).niczna i online dla rodziców i nau- Ministerstwo Edukacji Narodowejstwo Spraw Wewnêtrznych przy- nielegalnymi substancjami.

Dopalacze. Gdzie szukaæ pomocy? Najwa¿niejsze numery telefonów

W okresie jesiennym osoby kieruj¹ce rowera- trójk¹t i jedno czerwone Policjanci przypomina-
prowadzone bêd¹ dzia- mi. Pamiêtajmy, ¿e ro- œwiat³o pozycyjne (mo¿e j¹c o najwa¿niejszych 
³ania, których g³ównym werzyœci to niechronieni byæ migaj¹ce); co naj- zasadach bezpieczeñ-
celem bêdzie promo- uczestnicy ruchu drogo- mniej jeden skutecznie stwa dla rowerzystów 
wanie bezpieczeñstwa wego. Jest to grupa naj- dzia³aj¹cy hamulec; syg- apeluj¹ o zachowanie 
rowerzystów. Dzia³ania bardziej nara¿ona na na³ dŸwiêkowy. Dobrze szczególnej ostro¿noœci, 
te bêd¹ zmierza³y do udzia³ i tragiczne kon- równie¿ stosowaæ ele- wyposa¿enie roweru 
zwrócenie uwagi rowe- sekwencje wypadków menty odblaskowe - mo- w wymagane oœwiet-
rzystom, ¿e ich bezpie- drogowych. g¹ byæ na sta³e przymo- lenie oraz u¿ywanie ele-

Zgodnie z przepisami czeñstwo w du¿ej mierze cowane do rowerów lub mentów odblaskowych. 
rower powinien byæ wy-zale¿y od nich samych. umieszczane na odzie¿y W zderzeniu z samo-
posa¿ony: z przodu w je-Policjanci podczas pro- rowerzystów (kamizelki, chodem rowerzysta nie 
dno bia³e œwiat³o pozy-wadzonych kontroli bê- opaski odblaskowe) - od- ma praktycznie ¿adnych 
cyjne; z ty³u - jedno czer-d¹ egzekwowali prze- blaski powoduj¹, ¿e jes- szans. 
wone œwiat³o odblasko- Faustyna £azur - KPP strzeganie przepisów ru- teœmy widoczni, przez co 
we o kszta³cie innym ni¿ w Janowie Lubelskimchu drogowego przez oczywiœcie bezpieczni. 

W trosce o bezpieczeñstwo rowerzystów

Miejski Oœrodek Sportu 
i Rekreacji w Janowie 

Lubelskim zawiadamia, ¿e 
na p³ywalni "Otylia" 

zakoñczy³a siê przerwa 
technologiczna. 

Pracujemy od soboty 
19 wrzeœnia - od godz. 6.30. 

Wszystkich serdecznie 
zapraszamy!!!

Dzieñ Otwartych 
Drzwi w ARiMR
Zapraszamy Pañstwa z rodzin¹ 

i najm³odszymi cz³onkami rodzin 
w dniu 27 wrzeœnia 2015 r. w godzi-
nach 11.00 - 14.00 do naszych biur 
powiatowych, gdzie nasi pracownicy - 
eksperci bêd¹ do Pañstwa dyspozycji.

Dyrektor Lubelskiego 
Oddzia³u Regionalnego ARiMR 

Andrzej Bieñko
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Województwo Lubelskie, SPA &  Wellness. Rezyden- Niepowtarzalna dwupozio- pokoi i niepowtarzalnym nia w³asnych potrzeb i ocze- lowych, restauracyjnych, 
Janów Lubelski z Komp- cja SOSNOWA - Luxury mowa, spe³niaj¹ca wszelkie klimacie, jest równie¿ przy- kiwañ. Czekaj¹ na Nich, kor- kongresowo - konferencyjno 
leksem Rekreacyjno - Wy- Restaurant Hotel, to coœ wiê- standardy jakoœciowe i ocze- stosowany pod potrzeby ty tenisowe, SPA & Well- - szkoleniowych.   Rezyden-
poczynkowym nad Zale- cej ni¿ hotelowa inwestycja, kiwania organizacyjne  sala osób niepe³nosprawnych, ness, sprzêt wodny i inne cja SOSNOWA Luxury 
wem Janowskim, doczeka³ to przede wszystkim nowo- balowa, o kszta³cie rotundy zapewnia b³ogi i spokojny atrakcje, które s¹ oferowane Restaurant Hotel, nie tylko 
siê wreszcie pere³ki o stan- czesny, wielofunkcyjny kom- oferuje wszystkie „barwy sen. Otoczenie Rezydencji w zale¿noœci od potrzeb wspaniale wkomponowa³a 

pleks, kongresowo - restau-dardzie i klasie miêdzyna- smaku”. Nowoczesne, prze- SOSNOWEJ, daje mo¿li- i upodobañ Goœci. Rezy- siê w otoczenie, ale jest jego 
racyjno - hotelowy. Archi- dencja SOSNOWA, jest gwa-rodowej.Mówimy tu, o „Re- strzenne, (klimatyzowane, woœci pe³nego i swobodnego wspania³ym, wysokiej klasy, 
tekt stworzy³ bajkowy, no- rantem spe³nienia wszelkich zydencji SOSNOWEJ” Lu- tak jak ca³y obiekt), wielo- niczym nie zm¹conego wy- tak pod wzglêdem architek-
woczesny, piêknie wkompo- standardów jakoœciowych xury Restaurant Hotel. Jest funkcyjne, sale konferen- poczynku i relaksu. W³a- tonicznym jak i jakoœcio-
nowany w naturalne oto- i organizacyjnych oraz ró¿-to kontynuacja, udanych cyjne, mog¹ pomieœciæ jed- œciciele Rezydencji, zadbali wym uzupe³nieniem.
czenie lasów i wody kom- norodnych oczekiwañ w ka¿-i trafionych inwestycji, jakie norazowo do 700 osób. Ho- te¿ o to, aby ka¿dy ich Goœæ, Serdecznie zapraszamy.
pleks. dej dziedzinie us³ug, hote-prowadzi Hotel DUO**** tel o wyszukanym wystroju mia³ mo¿liwoœci zaspokoje- (W³aœciciele.)

Niezapomniane chwile w Rezydencji Sosnowej

„Rezydencja Sosnowa to kli- kim i urokliwym otoczeniem, gdzie Zauwa¿my, ¿e wspania³a architek-
mat ciep³ych spotkañ, w elegan- w sposób harmonijny ³¹cz¹ siê tura budynku, jak otaczaj¹cego go 

terenu, stanowi niepowtarzaln¹ sce-ckim, przytulnym wnêtrzu. Budy- barwy pór roku z nostalgi¹ towa-
neriê dla pami¹tkowych zdjêæ oraz nek wychodzi na taras lasów rzysz¹cej chwili. Tutaj do uroczy-
sesji fotograficznych. Rezydencja janowskich, obsypanych sosnami, stej kolacji oprócz wykwintnej 
¿egna zapachem sosnowego lasu, wrzosami, otoczony zalewem ja- kuchni w towarzystwie bliskich 
zachodz¹cym s³oñcem odbijaj¹cym nowskim. Rezydencja oferuje mo- nam osób, zasi¹d¹ kolory tego-
siê od wody zalewu janowskiego, ment odprê¿enia na ³onie natury, rocznej jesieni. W ciep³e dni Goœ-
a przede wszystkim niezapom-wœród drzewostanu i szumu fon- cie mog¹ korzystaæ z przylegaj¹cej 
nianym wspomnieniem… by wróciæ tann, w zacisznej oran¿erii. Rezy- do Rezydencji tarasów, czy te¿ spa-
tu jeszcze raz”.dencja wita swoich Goœci eleganc- cerowaæ po urokliwych alejkach. 

Foto: Archiwum Rezydencji Sosnowej

Foto: Jan Machulak
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Ju¿ po raz trzynasty nymi dodatkami, I miejsce wrêczone Lokalnej Grupie szard Wasilewski - przed-
uczestniczyliœmy w Festi- przyznano Marii Portka za Dzia³ania Leœny Kr¹g za stawiciel zagrody z Rudy, 
walu Kaszy Gryczaki.  Jak „Gryczak z leœnymi grzy- Nalewkê z agrestu. Waldemar Sulisz - Dziennik 
wiemy Festiwal daje mo¿li- bami i orzechami w³oski- Wschodni ( Przewodnicz¹cy Szczególnym wyró¿nieniem 
woœæ uczestnictwa w ró¿- mi”, a kategorii Potrawy na Komisji), oraz Barbara Na-cieszy³a siê nagroda „SU-
nych konkursach przewi- bazie kasz - I miejsce zajê³a zarewicz - Dyrektor Muze-PER GRYCZAK 2015”, 
dzianych dla wszystkich Barbara Kapusta za „Roladê um Regionalnego w Janowie któr¹ przyznano Agnieszce 
grup wiekowych. Jak co ro- serow¹ z piersi kurczaka Lubelskim (sekretarz Ko-Chmiel. Zaznaczmy, ¿e na-
ku, smakosze mogli zapre- i z kaszy”. W kategorii misji). Dwudniowa impreza groda zosta³a ufundowana 
zentowaæ swoje kulinarne desery na bazie kasz - Festiwal Kaszy Gryczaki, przez Przedsiêbiorstwo Wie-
przysmaki. Degustacji pod- I miejsce - Dorota Kaproñ za odbywaj¹ca siê w dniach 8 - lobran¿owe ESKA Ma³-
dano 76 potraw. W tym w ka- „Z³ot¹ rosê na jaglanym 9 sierpnia 2015 roku pod gorzats i Stanis³aw Kozyra.
tegorii gryczak z ró¿nymi spodzie”, w kategorii sery - przewodnictwem Króla Nadmieñmy, ¿e wœród komi-
dodatkami - 6, potrawy na I miejsce Jolanta Momot. i Królowej Gryczaków, sji oceniaj¹cej konkursy za-
bazie kasz - 13, desery na I miejsce i tytu³ Janowskiej pozosta³a uwieczniona na siedli: Janina Bañka - spec-
bazie kasz - 7, sery - 8 oraz ¯urawinówki przyznano licznych fotografiach.jalista ds. produktu regional-
42 wina i nalewki regionalne Agnieszce Bunek. Zapraszamy do wspom-nego, Jolanta Bary³a - Agen-
oprócz ¿urawiniówki. I tak Wina i nalewki regionalne nieñ…cja Rynku Rolnego Oddzia³ 
w kategorii Gryczak z ró¿- oprócz ¿urawinówki zosta³o terenowy w Lublinie, Ry- Tekst i foto: Dorota Kozdra

Gryczakowe zmagania z tradycj¹ 

Janowskie Gryczaki s¹ Tadeusz Czy¿ewski. Gratu-
nie lada gratk¹ nie tylko dla lujemy „kaszowym super-
smakoszy regionalnych ka- menom“ i ¿ycz¹c dalszych 
szaków, ale równie¿ dla sukcesów wyra¿amy na-
okolicznych strongmanów. dziejê, ¿e w przysz³ym roku 
Rokrocznie podczas Festi- równie¿ zawalcz¹ o tytu³ 
walu Kaszy maj¹ miejsce Kaszowego Mocarza, w tym 
Zawody Kaszowych Moca- samym, albo i wiêkszym 
rzy polegaj¹ce na przeno- gronie.
szeniu worków wype³nio- Tekst; Monika Ro¿ek, foto; 
nych kasz¹. W tym roku tytu³ Dorota Kozdra
Kaszowego Mocarza zdoby³ 
Krzysztof Go³êbiowski 
z Che³ma. Na drugim miej-
scu uplasowa³ siê miesz-
kaniec Momot Górnych- 
Damian Podpora, a na trze-
cim Lucjan Zarembski - sta-
³y uczestnik konkursu z Ja-
nowa Lubelskiego. Czwarte 
i pi¹te miejsce nale¿a³o rów-
nie¿ do Janowiaków. Domi-
nik Butryn znalaz³ siê tu¿ za 
podium, a listê zamkn¹³ naj-
starszy uczestnik zawodów, 

Kasza im nie straszna! 
Kaszowi Mocarze 2015

Tegoroczne wakacje dla nowskim Nadleœnictwie. Pracy i Polityki Spo³ecznej, rza Miasta Janowa Lubel- zapewniæ dzieciom i ich ro- w okresie szkolnym profe-
wychowanków œwietlicy Zaznaczmy, i¿ nowym roku Marsza³ka Województwa skiego. Realizowane przez dzicom, nie tylko w okresie sjonalne wsparcie i opiekê“. 
œrodowiskowej „Stokrotka” szkolnym 2015/2016 dla Lubelskiego oraz Burmist- nas projekty pozwol¹ nam wakacyjnym, ale i równie¿ Tekst i foto: Dorota Kozdra
prowadzonej przez Janow- dzieci uczestnicz¹cych w za-
skie Stowarzyszenie Niesie- jêciach œwietlicowych zosta-
nia Pomocy HUMANUS ³y zaplanowane dodatkowe 
up³ynê³o w mi³ej, s³onecznej zajêcia maj¹ce na celu 
atmosferze. Tego roku dzieci pomoc w nauce oraz zajêcia 
uczêszczaj¹cy do œwietlicy rozwijaj¹ce zainteresowania 
mia³y okazjê skorzystaæ m.in.; zajêcia z j. polskiego, 
z ró¿nego rodzaju atrakcji, j. angielskiego, matematyki, 
m.in. uczestniczyli w wypo- historii, informatyki oraz 
czynku w Rabce, w Festiwa- muzyki.
lu Filmu Artystów i Telewi- Jak zaznacza Maria Wójcik - 
zji FART, odwiedzili teatr Kierownik Œwietlicy Œrodo-
muzyczny w Lublinie. Pod- wiskowej „Stokrotka” - 
sumowaniem wakacji by³o „Œwietlica relizuje trzy pro-
ognisko integracyjne, które jekty, które s¹ dofinanso-
odby³o siê 31 sierpnia w Ja- wane zosta³y przez Ministra 

Na ognisku z wychowankami œwietlicy œrodowiskowej „Stokrotka”

Gdy mówimy „kleszcze” gitary elektrycznej, saksofo- roku „Kleszcze” zosta³y licznymi wyró¿nieniami 
niekoniecznie mamy mi³e nu i keyboardu, „Kleszcze” wyró¿nione Antkiem Roku. w konkursie pod t¹ sam¹ 
skojarzenia. Ma³e, czarne poszerzaj¹ nie tylko swoje Podobny zaszczyt spotka³ nazw¹, gdzie nie tylko 
robaczki atakuj¹ce nas w g¹- umiejêtnoœci, ale i repertuar. twórcê i instruktora zespo³u, zespo³owo pokazuj¹ swoje 
szczach wcale nie s¹ przez Zespó³ ubogaca swoj¹ mu- pana Jacka Dubiela, który umiejêtnoœci, ale i prezen-
nas po¿¹dane. Jednak¿e zyk¹ wiele okolicznych imp- „Antka” otrzyma³ w kate- tuj¹ siê jako soliœci. 
janowskie „Kleszcze” to rez, szkolnych - Andrzejki, gorii „Wolontariusz Roku”. Zespó³ jest doceniany nie 
bardzo mi³e „stworzenia”. akcjê Pomó¿ Dzieciom Zgodnie z has³em: „œpiewaæ tylko na arenie janowskiej. 
„Kleszcze” to instrumental- Przetrwaæ Zimê czy uroczy- ka¿dy mo¿e”, „Kleszcze” Podczas trwania akcji Po-
no-wokalny zespó³ dzia³aj¹- stoœci koœcielne. W 2013 mog¹ pochwaliæ siê równie¿ mó¿ Dzieciom Przetrwaæ 
cy od 2009 roku przy Szkole Zimê, 23 listopada 2014 
Podstawowej im. Jana roku, na zaproszenie pomy-
Zamoyskiego w Janowie s³odawczyni akcji - pani 
Lubelskim, w którego sk³ad Ewy Dados, Julka Fija³kow-
wchodz¹ uczniowie podsta- ska oraz zespó³ „Kleszcze” 
wówki. Zosta³ za³o¿ony wyst¹pili w wielkim kon-
w celu pobudzania rozwoju 

cercie galowym w Sali 
twórczego uczniów, ich 

Koncertowej Radia Lublin muzykalnoœci, umiejêtnoœci 
przy ul. Obroñców Pokoju 2. refleksyjnego s³uchania 
Ciesz¹c siê z sukcesów tych i wprowadzenia aktywnego 
„ma³ych artystów”, ¿yczy-uczestnictwa zarówno w tej 
my im dalszej pomyœlnoœci, ma³ej, jak i trochê wiêkszej 
kolejnych pomys³ów arty-kulturze. Zaczynaj¹c od 
stycznych i mo¿liwoœci roz-prostych fletów, poprzez 
woju.  Powodzenia!wprowadzenie gitary i jam-

Monika Ro¿ekby, a koñcz¹c na do³o¿eniu 

Jakie s¹ nasze „Kleszcze”
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Rodzice uczniów klas pierwszych Gimnazjum 
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Radnym Rady 
Miejskiej w Janowie Lubelskim, w tym szcze-
gólnie Wice Przewodnicz¹cemu Rady Panu Roma-
nowi Kaproniowi, za podjêcie skutecznych dzia³añ 
zmierzaj¹cych do utworzenia dodatkowej klasy 
pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.

Traktujemy to jako wyraz Pañstwa zaanga¿owania 
w sprawy lokalnej spo³ecznoœci! Dziêkujemy za 
zauwa¿enie naszego problemu, zrozumienie 
i okazan¹ pomoc.

Dziêkujemy ponadto Panu Burmistrzowi Krzysz-
tofowi Ko³tysiowi i Dyrektorowi Zak³adu Obs³ugi 
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych Panu Zbigniewowi 
Flisowi oraz Dyrektorowi Szko³y Panu Andrzejowi 
Tomczykowi za podjête starania i dodatkowy trud 
organizacyjny.

Mamy nadziejê, ¿e zarówno uczniowie jak i nau-
czyciele skorzystaj¹ ze stworzonych im warunków 
nauki i pracy. Zdajemy sobie sprawê, ¿e na efekty 
tej pracy trzeba bêdzie czekaæ d³ugo i cierpliwie, 
ale przyjdzie czas, kiedy stanie siê ona widoczna.

Rodzice uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. 
Jana Paw³a II w Janowie Lubelskim

Podziêkowania 
dla Radnych 

Janowa Lubelskiego

W dniu 23 sierpnia 2015 r. na Wyœcig dru¿ynowy na ³odzi niczym przez cz³onków MDP ców/. Miejsce I - dru¿yna MDP Na zakoñczenie zawodów pad³o 
przystani Klubu ¯eglarskiego wios³owej MACZEK /jedynki/. a tak¿e integracja wœród m³o- w Osinkach gm. Potok Wielki. wiele ciep³ych s³ów pod adresem 

Wyœcig za³ogowy (max 4 osoby) dzie¿y z ró¿nych jednostek OSP. Miejsce II - dru¿yna MDP uczestników i organizatorów oraz „ZEFIR” w Janowie Lubelskim 
na ³odzi wios³owej KOLIBRI Organizatorem zawodów by³ Za- w Stojeszynie gm. Modliborzyce. zapewnienie, ¿e organizacja tego przeprowadzono III powiatowe 
(pagaje), Rzut rzutk¹ ratownicz¹  rz¹d Oddzia³u Powiatowego Miejsce III - dru¿yna MDP typu przedsiêwziêæ powinna od-zawody w sportach wodnych 
z pomostu do ko³a ratowniczego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y  w Janowie Lubelskim Miejsce IV bywaæ siê cyklicznie i wejœæ i po¿arniczych w oparciu o regu-
w odleg³oœci 10 m - na celnoœæ, Po¿arnych w Janowie Lubelskim, - dru¿yna MDP w Potoku Wiel- w coroczny program szkolenia dla lamin CTiF dla cz³onków M³o-
Wykonanie czterech wêz³ów stra- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ja- kim. Klasyfikacja koñcowa za- m³odzie¿y z dru¿yn po¿arni-dzie¿owych Dru¿yn Po¿arni-
¿ackich na stanowisku wêz³o- nowie Lubelskim, Klub ¯eglarski wodów: /grupa dziewcz¹t/. czych. Wrêczenia pami¹tkowych czych z terenu powiatu janow-
wym, Nape³nienie zbiornika wo- „Zefir’ w Janowie Lubelskim.  Miejsce I - dru¿yna MDP w  Sto- dyplomów i pucharów z ramienia skiego. Zawody poprzedzone 
d¹ z wykorzystaniem hydronetek Œrodki finansowe na nagrody, jeszynie Gm. Modliborzyce. Miej- Zarz¹du Powiatowego dokona³ by³y szkoleniami „Wiatr i woda - 
i tarcz nalewowych ustawionych poczêstunek i puchary dla dzieci sce II - dru¿yna MDP w  Janowie Przewodnicz¹cy Komisji ds. Pierwsze spotkanie” oraz  „Szko-
na pomoœcie. Celem zawodów przeznaczy³ Prezes ZOPZOSP  Lubelskim. Klasyfikacja koñ- m³odzie¿y Dh Grzegorz Kwiecieñ lenie cz³onków MDP wed³ug 
by³o doskonalenie sprawnoœci fi- Dh Henryk Dyguœ oraz V-ce sta- cowa zawodów: /grupa KDP/. V-ce Starosta Powiatu Bartosz regulaminu CTiF”. Rozpoczêcia 
zycznej oraz umiejêtnoœci pos³u- rosta Powiatu Janowskiego Bar- Miejsce I – Kobieca Dru¿yna Piech i komandor Klubu ¯eglar-zawodów dokona³ Komandor klu-
giwania siê sprzêtem p³ywa- tosz Piech. Klasyfikacja koñ- Po¿arnicza w Krzemieniu II Gm. skiego „ZEFIR” Antoni Sydor. bu Pan Antoni Sydor, zapoznaj¹c 
j¹cym, ratowniczym i po¿ar- cowa zawodów: /grupa ch³op- Dzwola. S³owa podziêkowania organizator uczestników z regulaminem. Za-

kieruje do ratowników WOPR sady przeprowadzenia poszcze-
dru¿yna 10 w Janowie Lubelskim, gólnych konkurencji przedstawi³ 
za czuwanie nad bezpieczeñ-Dh Krzysztof Kurasiewicz jako 
stwem m³odzie¿y podczas zma-sêdzia g³ówny zawodów. Komisjê 
gañ na wodzie.Dalsza czêœæ spot-sêdziowsk¹ stanowili druhowie 
kania odby³a siê przy ognisku. poszczególnych jednostek OSP. 
Projekt dofinansowany przez Do rywalizacji przyst¹pi³o ogó-
Urz¹d Miejski w Janowie Lu-³em 7 dru¿yn / 4 ch³opiêce, 2 
belskim oraz przez Lokaln¹ dziewczêce oraz 1 Kobieca Dru-
Grupê Dzia³ania „ Leœny Kr¹g” ¿yna Po¿arnicza. Zawody prze-
w Janowie Lubelskim w ‘Kon-prowadzono w konkurencjach: 
kursie Grantowym 2015.Wyœcig dru¿ynowy na kajaku 
Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewiczdwuosobowym KUBA/ jedynki/.

III Zawody w sportach wodnych dla M³odzie¿owych Dru¿yn 
Po¿arniczych z terenu powiatu janowskiego

Piêkny program s³owno - nowskim Sanktuarium. Tego dnia W uroczystej Mszy Œw. której tu Janowskiego, ale tak¿e piel- by³o wydarzeniem wpisuj¹cym 
muzyczny w wykonaniu dzieci w godzinach popo³udniowych przewodniczy³ ks. abp Stanis³aw grzymi, którzy tego dnia przybyli siê w cykl obchodów 30 Rocznicy 
pod kierownictwem siostry £ucji, goœciliœmy Telewizjê Trwam i Ra- Wielgus - Arcybiskup senior archi- z Bi³goraja, Niska, Jaœlan, Kraœ- Koronacji Wizerunku Matki 
rozpocz¹³ modlitewne rozwa- dio Maryja z Ojcem Taduszem diecezji warszawskiej, uczestni- nika. Spotkanie Rodziny Radia Bo¿ej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra¿ania  dnia  31  sierpnia  br.  w  Ja- Rydzykiem. czyli nie tylko mieszkañcy Powia- Maryja w Janowie Lubelskim 

Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Janowie Lubelskim

Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor 
Radia Maryja i Telewizji Trwam

Ksi¹dz Arcybiskup 
Stanis³aw Wielgus
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Œwiat wirtualnej rzeczy- runku na tzw. tablicach. ¿e dla grup nie posiada-
wistoœci to w³aœnie œwiat Wiêkszoœæ posiadaczy kont j¹cych w³asnego adresu 
Facebooka. To têtni¹ce ¿y- spo³ecznych na Facebooku internetowego, Facebook 
ciem centrum organizacji reaguje szybciej nie tylko wychodzi na przeciw i ofe-
spotkañ i rozrywki co raz to jeœli chodzi o informowanie ruje pomoc w przekazy-
wiêkszej spo³ecznoœci inter- potencjalnego klienta o za- waniu informacji szerszemu 
netowej. Jednak czy na tym letach swojej instytucji, ale krêgowi odbiorców. Jest tym 
funkcje tego portalu siê koñ- s¹ tym samym otwarci na samym swego rodzaju po-
cz¹? Bynajmniej! Facebook rozmowy o swoich s³abych mostem ³¹cz¹cym nadawcê 
pomaga ma³ym i tym trochê stronach. Równie¿ janow- z odbiorc¹.  „Lajkuj¹c“  ich 
wiêkszym firmom, przedsiê- skie przedsiêbiorstwa, firmy profile i dodaj¹c ich do 
biorstwom i instytucjom we i zak³ady, takie jak Zoom obserwowanych mo¿na byæ 
wspinaniu siê na kolejne Natury, Janowski Oœrodek pewnym, ¿e jest siê na bie-
szczeble wielkiej drabiny Kultury czy Lokalna Grupa ¿¹co ze wszystkimi wyda-
biznesowego sukcesu. Dziê- Dzia³ania Leœny Kr¹g po- rzeniami kulturalnymi i tu-
ki tej stronie maj¹ one mo¿li- siadaj¹ swoje facebookowe rystyczno - rekreacyjnymi w 
woœæ szybkiego komuniko- konta. Niektóre instytucje okolicy. Z wyprzedzeniem 
wania siê z odbiorcami nie traktuj¹ swoje konta face- informuj¹ one o zbli¿aj¹-
tylko przez reklamy, ale bookowe jedynie jako swe- cych siê imprezach i wydaj¹ 
g³ównie przez pozytywne go rodzaju dope³nienie do stosowne komunikaty. 
kreowanie swojego wize- stron internetowych, jednak- Monika Ro¿ek

Corocznie w ramach imprezy Festiwal Jaworski, Krzysztof Waldemar Ko³tyœ. 
Kaszy „Gryczaki” Gmina Janów Lubelski Pierwsze miejsce „ex aequo” w kategorii: 
organizuje konkurs na naj³adniejsz¹ zagrodê „Posesja”, komisja przyzna³a Czes³awowi 
i posesjê w gminie Janów Lubelski.  W tym £ukasikowi zam. przy ulicy Gen. Bema 
roku oglêdzin w terenie, oceny posesji w Janowie Lubelskimi i Marzenie Kusy z ul. 
i wy³onienia zwyciêzców na podstawie kart Konwaliowej. Na 2 miejscu znalaz³y siê a¿ 
ocen dokona³a komisja powo³ana przez 4 posesje: Zofii Zezuliñskiej z ul. Wiejskiej, 
Burmistrza w sk³adzie: Anna Szkup, Jolanta Ma³gorzaty Flis z ul. Liliowej, Dariusza 
Zezuliñska, El¿bieta Michalska, Tomasz Wo³oszyna z ul. Targowej oraz Urszuli 

i Rados³awa Czubów z ul. Ulanowskiej. Naj-
ni¿szy stopieñ podium nale¿a³ do Marty 
Chmiel z ul. Przyborowie oraz Agnieszki 
i Dariusza Rz¹dów z ul. Turystycznej.  
Wyró¿nienia w kategorii „Posesja” otrzyma-
³a mieszkanka Bia³ej Pierwszej -  Gra¿yna 
Wieleba oraz Zofia i Józef Str¹k zam. przy 
ul. Okopowej w Janowie Lubelskim. W ka-
tegorii „Zagroda” na pierwszym miejscu 
podium uplasowa³ siê Czes³aw Drzazga 
z Bia³ej Pierwszej. Drugie miejsce zajê³a 
zamieszka³a w miejscowoœci Kiszki - Maria 
Tarka.  Nagrody, tj. komplety wiklinowych 
mebli ogrodowych oraz kosze z kompozyc-
jami roœlinnymi, zakupione zosta³y ze 
œrodków finansowych pochodz¹cych z bud-
¿etu Gminy Janów Lubelski oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Tekst: Monika Ro¿ek, foto: Dorota Kozdra

Ju¿ po raz drugi miesz- szych arii operetkowych 
kañcy powiatu janowskiego i pieœni neapolitañskich 
mieli okazjê spotkaæ siê na w wykonaniu solistów: so-
Pikniku Zdrowotnym orga- pranistek - Ma³gorzaty Ku-
nizowanym w ramach pro- liñskiej i Kamili Cholewiñ-
jektu pt. ,,WeŸ sobie zdrowie skiej Lendzion oraz tenorów 
do serca - program profi- Marcina Adama Ruty i Pa-
laktyki i promocji zdrowia w³a Œwiêtoreckego, który 
w zakresie chorób uk³adu równie¿ prowadzi³ koncert. 
kr¹¿enia w powiecie ja- Bardzo du¿ym zaintereso-
nowskim”, finansowanego waniem cieszy³ siê pokaz 
ze œrodków Norweskiego dietetycznego gotowania 
Mechanizmu Finansowego w wykonaniu Mariusza Gwiazd¹ wieczoru by³ Zbig-
2009 - 2014 w ramach Pro- Szweda - finalisty programu niew Wodecki, którego kon-
gramu PL 13 ,,Ograniczanie MasterChef. Pan Mariusz certu wys³ucha³o kilka tysiê-
spo³ecznych nierównoœci ugotowa³ barszcz czerwony cy osób. ¯ywy aplauz pub-
w zdrowiu” i bud¿etu pañ- z soku z owoców granatu licznoœci i gremialne proœby 
stwa. Impreza odby³a siê z ciecierzyc¹ i serkiem mas- o bisy, potwierdzi³y wielk¹ 
w dniu 30 sierpnia na terenie carpone. Druga potrawa to klasê artysty, jego wystêp 
Parku Misztalec w Janowie by³o car-paccio z pieczo- bêdzie d³ugo w naszej pa-
Lubelskim. Piknik rozpo- nych buraków z rukol¹, ko- miêci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e 
cz¹³ siê o godzinie 16.30 zim serem, pra¿onymi orze- w ramach Pikniku odby³y siê 
konkursami o tematyce zwi¹- chami i oliw¹. Musia³o sma- równie¿ biegi dla kobiet 
zanej ze zdrowym stylem kowaæ, poniewa¿ wszystkie i mê¿czyzn w dniu 28 sier-
¿ycia i profilaktyk¹ chorób porcje b³yskawicznie znik³y, pnia 2015 r. w Parku Rekre-
uk³adu kr¹¿enia. Uczestnicy a chêtnych do poczêstunku acji Zoom Natury.
otrzymali nagrody ksi¹¿ko- nie brakowa³o. Za to przez Natomiast w dniu Pikniku 
we i akcesoria sportowe, ca³y czas mo¿na by³o kosz- o godz. 11.00 z parku Misz-
m.in.: pi³ki, koszulki, kijki towaæ dietetycznych potraw talec ruszy³ rajd rowerowy. 
nordic walking. Nastêpny wydawanych w stoisku nie- Oko³o 30 uczestników poko-
punkt programu to uk³on daleko sceny. Dwa tysi¹ce na³o trasê o d³ugoœci 55 km, 
w stronê m³odszej publicz- porcji m.in. sa³atek, kana- wykonuj¹c pêtlê Janów 
noœci, dla której zagra³ rock- pek, roladek, koktajli wa- Lubelski, Krzemieñ, W³ady-
owy zespó³ „Dziadek”. Nie rzywnych i owocowych oraz s³awów, Porytowe Wzgórze, 
lada gratkê mieli mi³oœnicy innych bardzo smacznych, Kruczek, park Misztalec 
operetki, Straussa i innych zdrowych i dietetycznych w Janowie Lubelskim. 
kompozytorów, którzy wy- potraw zdoby³o uznanie W czasie Pikniku zaprezen-
s³uchali ponad godzinnego uczestników pikniku, którzy towa³o siê równie¿ kilka 
koncertu „Od Straussa do ustawiali siê w d³ugiej kolej- organizacji pozarz¹dowych 
Presleya” - najpiêkniej- ce po poczêstunek. propaguj¹cych zdrowy styl 

¿ycia. W czasie Pikniku dzia-
³a³ Mobilny Punkt Porad, 
który cieszy³ siê ogromnym 
powodzeniem. Zosta³o przy-
jêtych i przebadanych kilka-
dziesi¹t osób w kierunku 
chorób uk³adu kr¹¿enia.
Wspania³a pogoda i liczne 
atrakcje przyci¹gnê³y w os-
tatni¹ niedzielê wakacji na 
Piknik, kilka tysiêcy uczest-
ników, którzy miejmy na-
dziejê, ¿e wezm¹ sobie 
zdrowie do serca. 

Gra¿yna £ysiak - 
koordynator dzia³añ 

informacyjno - promocyjnych; 
foto: Dorota Kozdra

Piknik Zdrowotny z udzia³em 
Zbigniewa Wodeckiego

Janowscy "fejsbukowicze”

Nasze zagrody i posesje
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