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Gazeta Janowska

Jesteœmy najlepsi w Polsce...

...A dok³adnie gmina Janów Lubelski, która zajê³a I miejsce w rankingu podsumowuj¹cym 
wydatki samorz¹dów ze œrodków unijnych w latach 2004-2009, w kategorii miasta 
powiatowe. Ranking zosta³ og³oszony przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego Wspólnota.
Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ dnia 13 paŸdziernika 2010 roku w 
Warszawie  za zajêcie I miejsca odebra³ dyplom z r¹k Redaktora Naczelnego “Wspólnoty” - 
Janusza Króla.

Red.

Œwiêto samorz¹dowców

2O - lecie Samorz¹du Gminnego stanowi³o motyw przewodni Uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej, która odby³a siê 21 paŸdziernika 2010 roku w sali widowiskowej Janowskiego 
Oœrodka Kultury. Gospodarzami byli: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Marek Tomczyk i 
Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ. 

...c.d. str 2

„...niespokojne dni odmierza³ czas”

Idê przez park. Jesieñ, jej melancholia, spadaj¹ce z drzew z³ociste liœcie przypominaj¹ mi o 
tym, ¿e zbli¿a siê jedno z najwa¿niejszych dla nas Polaków œwi¹t - listopadowe Œwiêto 
Odzyskania Niepodleg³oœci. Wieje wiatr, ws³uchujê siê w szmer liœci. Przed oczami staj¹ mi 
obrazy z dzieciñstwa: d³ugie jesienne wieczory spêdzane na rozmowach z moim nie¿yj¹cym 
ju¿ dziadkiem. Jak nikt inny potrafi³ opowiadaæ historiê naszego kraju, historiê, któr¹ zna³, nie 
tak jak wiêkszoœæ z nas - z podrêczników szkolnych, a z opowieœci przekazywanych przez 
swoich przodków z pokolenia na pokolenie.
Kiedyœ, jako kilkunastoletnia dziewczynka wróci³am ze szko³y. By³am smutna, bo zbli¿a³ siê 
apel z okazji Odzyskania Niepodleg³oœci, a ja za nic na œwiecie nie mog³am zrozumieæ sensu 
tego œwiêta. I wtedy z pomoc¹ przyszed³ mi mój dziadek. Usiedliœmy przy piecu, dziadek 
zapali³ swoj¹ fajkê (do dziœ pamiêtam zapach tytoniu) i zacz¹³ snuæ opowieœæ, która pomog³a 
mi zrozumieæ historiê naszej niepodleg³oœci. Od tego wieczoru up³ynê³o ju¿ kilkanaœcie 
³adnych lat, ale s³owa wypowiedziane wtedy przez dziadka na zawsze zosta³y w mojej 
pamiêci.

...c.d. str. 14

Nasza pamiêæ... 

L i s t o p a d o w a  a u r a  s p r z y j a  
przemyœleniom nad kolejami losu, 
zadumie nad wartoœciami, które 
wyznaczaj¹ drogê ¿ycia, emocjami i 
uczuciami kierowanymi do bliŸnich. 
Dwa pierwsze dni listopada, zdawa³oby 
siê tak niewiele znacz¹ce w skali ca³ego 
d³ugiego roku, wyj¹tkowo mocno 
uœwiadamiaj¹ nam wszystkim kruchoœæ i 
delikatnoœæ ludzkiego ¿ycia, k³ad¹c 
nacisk na niesamowite wartoœci, jakie 
niesie istnienie ka¿dego cz³owieka, 
niezale¿nie od wyznawanej przez niego 
wiary b¹dŸ jej braku.

 ...c.d. Str.5
 foto: Internet

PROMOCJA GOSPODARCZA JANOWA 
LUBELSKIEGO

W dniach 27-28 paŸdziernika 2010 r. w Hotelu DUO*** SPA, w malowniczej scenerii 
zalewu w Janowie Lubelskim, odby³a siê konferencja poœwiêcona promocji 
gospodarczej i atrakcyjnoœci inwestycyjnej Janowskiej Strefy Inwestycyjnej 
„Borownica” (w tym gruntów objêtych statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK WIS£OSAN), Lubelszczyzny oraz Polski Wschodniej. 
Konferencja zorganizowana zosta³a w ramach partnerskiego projektu gmin: Janów 
Lubelski, Tomaszów Lubelski i £uków pn. „Stworzenie systemu wspierania i 
promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”. 
Zaproszeni goœcie dopisali i przy pe³nej sali konferencjê rozpocz¹³ Burmistrz Janowa 
Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ. Goœciem honorowym by³ Pan Krzysztof Hetman, 
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który w swoim wyst¹pieniu 
podkreœla³ rolê samorz¹dów lokalnych w budowaniu proinwestycyjnego wizerunku Polski 
Wschodniej. Mówi³ o szansie podnoszenia atrakcyjnoœci inwestycyjnej poprzez 
korzystanie ze œrodków Unii Europejskiej, mówi³ o Janowie Lubelskim, który tê szansê 
wykorzysta³ i w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej uzbroi³ ponad 50 ha terenów 
inwestycyjnych. 

...c.d. str. 4



2. Gazeta Janowska

WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Uroczystoœci rozpoczê³y siê od mszy œwiêtej w Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej Ró¿añcowej, w 
której wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych ubieg³ych i obecnej kadencji oraz 
pracownicy Urzêdu Miejskiego. Nastêpnie uczestnicy mszy przeszli ulicami Janowa w asyœcie Olek 
Orkiestra do zmodernizowanego i rozbudowanego Janowskiego Oœrodka Kultury, bêd¹cego jedn¹ z 
najnowszych inwestycji w naszym mieœcie. Przed wejœciem g³ównym nast¹pi³o symboliczne 
przeciêcie wstêgi oraz poœwiêcenie budynku, a tym samym oficjalne otwarcie nowoczesnego obiektu. 

Na pocz¹tku sesji Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przywita³ wszystkich przyby³ych goœci i zapozna³ z 
histori¹ samorz¹du terytorialnego w Polsce oraz janowskiego samorz¹du gminnego. Kolejnym Nastêpnie odby³a siê ceremonia wrêczenia odznaczeñ pañstwowych. Odznaczenia te w imieniu 
punktem sesji by³o wrêczenie tytu³ów: „Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski” i „Zas³u¿ony Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Bronis³awa Komorowskiego wrêczy³ Jaros³aw Szymczyk - 
dla Gminy Janów Lubelski”. Honorowym obywatelem zosta³ ks. prof. dr. hab. Marian Rusecki. Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Za wzorowe i sumienne wykonywanie 
Laudacjê na czeœæ honorowego obywatela, przybli¿aj¹c¹ Jego osobê i dorobek naukowy wyg³osi³ ks. obowi¹zków s³u¿bowych medalem z³otym zostali odznaczeni: Marianna Bia³y, Czes³awa Ciupak, 
dr. hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL. Henryk Golik. Janusz Grzegrzuliñski, Marianna Kulpa, Bronis³awa £ukasik, Stanis³aw £ukasik, 

El¿bieta Michalska, Józefa Miœ, Janina Skakuj, Czes³aw Sokal, Bo¿ena Stelmach, Bogumi³a Szewc, 
Izabela Wydra, medalem srebrnym - Bo¿ena Czajkowska.

Tytu³em zas³u¿onego dla gminy zostali odznaczeni: W³adys³aw Anasiewicz, Augustyn Zezuliñski, 
Bogumi³a Szewc i Krzysztof Ko³tyœ.

Za szczególne zas³ugi dla rozwoju województwa medal pami¹tkowy z r¹k Jana Frani - Radnego 
Sejmiku Województwa Lubelskiego otrzyma³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie 
Lubelskim. Przybyli goœcie obejrzeli multimedialn¹ prezentacjê zatytu³owan¹ „20 lat Janowskiego 
Samorz¹du Gminnego”. PóŸniej swoimi refleksjami na temat sukcesów i pora¿ek samorz¹du podzielili 
siê: Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ, Starosta janowski - Zenon Sydor, Burmistrz I 
kadencji - Ryszard Karwatowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej IV kadencji - Piotr Góra. W 
dalszej kolejnoœci Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Janowie 
Lubelskim - Zbigniew Witomski na rêce burmistrza Krzysztofa Ko³tysia przekaza³ ¿yczenia i 
gratulacje dla samorz¹dowców w dniu ich œwiêta.

Œ w i ê t o  s a m o r z ¹ d o w c ó w  c . d .  z e str. 1... 

Odznaczeni tytu³em ,  okolicznoœciowe przemówienie W³adys³awa Anasiewicza„Zas³u¿ony dla Gminy Janów Lubelski”

Odznaczeni medalami w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Bronis³awa Komorowskiego
 przez Jaros³awa Szymczyka

Wrêczenie tytu³u „Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski” ks. prof. dr. hab. Marianowi Ruseckiemu

Zaproszeni goœcie w nowo otwartym Janowskim Oœrodku Kultury

Wrêczenie tytu³u  Krzysztofowi Ko³tysiowi „Zas³u¿ony dla Gminy Janów Lubelski”

Odznaczenie Sekretarz Gminy - Bo¿eny Czajkowskiej srebrnym medalem



W imieniu Wojewody Lubelskiego - Genowefy Tokarskiej, list gratulacyjny, podkreœlaj¹cy 
osi¹gniêcia janowskiego samorz¹du odczyta³ Jaros³aw Szymczyk. Kolejnym elementem uroczystej 
sesji by³o wrêczenie pami¹tkowych grawertonów, bêd¹cych podziêkowaniem za wieloletni¹ i owocn¹ 
wspó³pracê dla osób, które przyczyni³y siê do rozwoju miasta, a tak¿e okolicznoœciowych listów 
gratulacyjnych dla radnych wszystkich V kadencji. 

Obrady 50 - tej sesji Rady Miejskiej zakoñczy³y siê wystêpem artystycznym uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
Po zakoñczeniu sesji, zainteresowani mogli obejrzeæ wystawê okolicznoœciow¹.

tekst: B.Baran
foto: A.Marianowska
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WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Rada Miejska II kadencji

Wrêczenie pami¹tkowych grawertonów

Rada Miejska III kadencji

Rada Miejska IV kadencji

Rada Miejska V kadencji

Wystêp artystyczny uczniów Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Przyjêcie ¿yczeñ i gratulacji dla samorz¹dowców przez Burmistrza Janowa Lubelskiego -  Krzysztofa Ko³tysia 

Rada Miejska I kadencji



Gminê Janów Lubelski, Parafiê Rzymsko - Katolick¹ Œw. Jana Chrzciciela oraz Janowsk¹ Kiliñskiego i Konopnickiej; termomodernizacja przedszkoli przy ul. Ogrodowej i Jana Paw³a II oraz 
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ po³¹czy³o wspólne przedsiêwziêcie, a mianowicie projekt nosz¹cy nazwê zagospodarowanie placów przedszkolnych. Przysz³y kszta³t Parku Miejskiego konsultowany by³ we 
„Kontynuacja rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod k¹tem wprowadzenia wrzeœniu b.r. z mieszkañcami Janowa Lubelskiego. Do realizacji zosta³a skierowana uproszczona 
nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacj¹ przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego”. koncepcja projektu parku bez odtwarzania historycznego rysunku owalnych alejek, która uzyska³a 
Twórcami projektu s¹: jego koordynatorka, Architekt Miejski - Jolanta Zezuliñska oraz pracownicy wiêksze poparcie spo³eczne. Pani Jolanta Zezuliñska podkreœla i bardzo pozytywnie ocenia du¿e 
Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji: Ma³gorzata Jasiñska i Bernard Zakoœcielny. £¹czny zainteresowanie mieszkañców konsultacjami, a co za tym idzie równie¿ wygl¹dem miasta. Projekt 
koszt projektu stanowi kwota ok. 13, 5 mln. z³., z czego dofinansowanie ze œrodków europejskich obejmuje tak¿e zagospodarowanie placu wokó³ Urzêdu Miejskiego, kanalizacjê deszczow¹ na 
wyniesie 10 mln. Zosta³ on przygotowany na bazie lokalnego projektu rewiatalizacj, opracowanego odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ogrodowej i termomodernizacjê bloków spó³dzielczych. Jednym z 
wczeœniej przez Beatê Staszewsk¹ - Inspektora do Spraw Promocji w Urzêdzie Miejskim. za³o¿eñ projektu jest urz¹dzenie wirydarza oraz adaptacja sal na bibliotekê i miejsce spotkañ w 
Oficjalnym przypieczêtowaniem wspólnego przedsiêwziêcia by³o podpisanie umowy, które mia³o zabytkowym klasztorze. Projekt zosta³ z³o¿ony dnia 29 paŸdziernika bie¿¹cego roku do Urzêdu 
miejsce dnia 27 paŸdziernika bie¿¹cego roku w Urzêdzie Miejskim. Lidera przedsiêwziêcia, czyli Marsza³kowskiego w Lublinie i bêdzie walczy³ w konkursie o dofinansowanie ze œrodków Unii 
gminê Janów Lubelski reprezentowa³ Burmistrz - Krzysztof Ko³tyœ, Parafiê Œw. Jana Chrzciciela  Europejskiej. Rozstrzygniêcie konkursu ma nast¹piæ w ci¹gu najbli¿szych trzech miesiêcy. Nale¿y 
proboszcz ks. dr Jacek Staszak, natomiast w imieniu Spó³dzielni Mieszkaniowej umowê podpisali: podkreœliæ, ¿e jest to pierwszy tego typu projekt realizowany na terenie naszej gminy, daj¹cy miastu 
Prezes Zarz¹du - Jan Dzikowiec oraz cz³onek Zarz¹du - Ryszard Œwi¹tek. W ramach projektu szansê na o¿ywienie, a tak¿e poprawê funkcjonalnoœci, estetyki, wygody u¿ytkowania i jakoœci ¿ycia.
przewidziana jest: modernizacja: Parku Miejskiego, ci¹gów pieszych i pieszo - rowerowych na 
osiedlach bloków wielorodzinnych, ulic: Weso³ej, Krzywej, Sukienniczej, Krótkiej, Nieca³ej, 

tekst: B.Baran; foto: A.Marianowska

4. Gazeta Janowska

WIEŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

Podczas konferencji swoje wyst¹pienia mieli równie¿: Pani Dorota organizowana jest konferencja, Pan Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Adresatami konferencji byli polsko-ukraiñscy przedsiêbiorcy, 
Bienias - Kierownik Wydzia³u Programów Europejskich DRR Janowa Lubelskiego i Pani Katarzyna Dzadz z Punktu Obs³ugi instytucje, stowarzyszenia, izby gospodarcze, handlowe oraz 
PAIiIZ, Pan Janusz Miœ - Kierownik Biura Promocji i Obs³ugi Inwestora przy Referacie Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego w ambasady. 
Inwestora Tarnobrzeskiego Oddzia³u Agencji Rozwoju Przemys³u Janowie Lubelskim. Konferencja by³a wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego 
S.A. w Warszawie, zarz¹dzaj¹cej Tarnobrzesk¹ Specjaln¹ Stref¹ Pierwszego dnia uczestnicy konferencji udali siê w autokarowy Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Ekonomiczn¹ EURO-PARK WIS£OSAN, Pan Ireneusz Maleszyk spacer po Janowie Lubelskim, odwiedzaj¹c m.in. Janowsk¹ Strefê Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
z Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzêdu Marsza³kowskiego Inwestycyjn¹  „Borownica”,  który poprzedzi³y wyst¹p ienia 2013.
w Lublinie, Panowie Zdzis³aw Wojtasik i Krzysztof Raducki - janowskich inwestorów: Pana W³odzimierza Fludera, prezesa 
koordynatorzy projektu „Lokalne Centra Obs³ugi Inwestorów  firmy Wytwórnia Pasz PIAST, Pana Waldemara Jakubaszka, Katarzyna Dzadz, Punkt Obs³ugi Inwestora, Urz¹d Miejski 
Eastern European Gateway”, Pan Waldemar Miller z Gminy Prezesa firmy VF-Concept i Pana Zbigniewa Wosia, Prezesa firmy w Janowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski, lider projektu, w ramach którego Derpal Bis.

   PROMOCJA GOSPODARCZA JANOWA LUBELSKIEGO

Na sali konferencyjnej w DUO Krzysztof Hetman, Wiceminister Rozwoju Regionalnego

Janusz Miœ, Kierownik Biura Promocji i Obs³ugi Inwestora TSSE Z wizyt¹ w Strefie Inwestycyjnej "Borownica” foto: A.Marianowska

Razem mo¿na wiêcej
Kolejny wa¿ny krok w kierunku dalszej rewitalizacji miasta
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Groby zapomniane

Œmieræ nie wybiera miejsca ani czasu. Nie pozwala nam 
zadecydowaæ w jaki sposób i w jakich  okolicznoœciach 
chcemy odejœæ z tego œwiata. Je¿eli dotknie nas swoim palcem, 
gdy otoczeni bêdziemy bliskimi naszemu sercu, ukochanymi 
ludŸmi, mo¿emy uwa¿aæ siê za szczêœciarzy. Nie ka¿dy mia³ 
mo¿liwoœæ odbyæ tê ostatni¹ drogê, czuj¹c ciep³o i wsparcie 
najbli¿szych. Historia wiele razy kpi³a z wielkich i tych 
ca³kiem nieznanych tego œwiata. Umierali na obczyŸnie, w 
samotnoœci, wœród wrogów i nienawiœci. Ich groby 
zapomniane, zaros³y mchem. Niekiedy nawet ostatni symbol 
ich pochówku, ma³y drewniany, pochylony krzy¿, rozsypuje 
siê w proch, b¹dŸ gnije, ulegaj¹c nieub³aganemu up³ywowi 
czasu. 
Nasi przodkowie ginêli w ró¿nych zak¹tkach œwiata. Groby 

dalekie zak¹tki œwiata. Teraz spoczywaj¹ 
zbiorowe, b¹dŸ samotne mogi³y znajduj¹ siê na dalekiej 

gdzieœ, gdzie nie odwiedza ich nikt. 
Syberii, poœród gor¹cych piasków pustyni, w górskich 

Zapomnieliœmy o nich, o ich losie. Skazani na 
dolinach, g³êbokich w¹wozach... Wymieniaæ mo¿na jeszcze 

wieczn¹ samotnoœæ, zagubieni wœród echa 
d³ugo, jednak¿e nie to jest najwa¿niejsze. Najsmutniejszy jest 

historii. W tych szczególnych dnia listopada 
fakt zapomnienia, zatarcia wspomnieñ o ich czynach i 

poœwiêæmy kilka minut na modlitwê w³aœnie 
walecznoœci, cierpieniach jakich przysz³o im doznaæ. Nie 

za tych ludzi, którzy spoczywaj¹ w ró¿nych 
zawsze nasi rodacy dzielnie walczyli za wolnoœæ nasz¹ i 

zak¹tkach œwiata, daleko od swojej Ojczyzny.
Wasz¹. Wielokrotnie umierali przez nieludzkie dzia³ania 

tekst: K.Pada³a; foto: K.Zakoœcielny
innych narodów, oprawców, zsy³ani do obozów, gu³agów w 

temu jednemu celowi. Tylko 2 dni, a znacz¹ tak Nasza pamiêæ... 
wiele. Szkoda jednak, ¿e szacunek okazany 
zmar³ym przez wielu jest okazywany tylko 

1 listopada Dzieñ Wszystkich Œwiêtych, a przez ten krótki czas. Czêsto na co dzieñ 
tak¿e 2 listopada Dzieñ Zaduszny stanowi¹ dla niektórzy nie potrafi¹ poszanowaæ innych 
absolutnie wszystkich Katolików okres ludzi - ¿yj¹cych tu i teraz, nie wspominaj¹c ju¿ 
zadumy i  wspominek  na jb l i ¿ szych  o zmar³ych i miejscach ich pochówku. O tych, 
ukochanych osób, które odesz³y do drugiego, którzy odeszli, przypominaj¹ sobie tylko raz do 
miejmy nadziejê, lepszego œwiata. Janów mo¿e roku, staraj¹c siê "nadrobiæ zaleg³oœci" i 
poszczyciæ siê wyj¹tkowo piêknymi zag³uszyæ wyrzuty sumienia, kupuj¹c coraz to 
celebracjami uroczystoœci odprawianych wiêksze, kosztowniejsze i bardziej okaza³e 
zarówno w Sanktuarium Matki Bo¿ej wieñce oraz znicze. A przecie¿ rzeczy 
£askawej, Koœciele pod wezwaniem Œw. materialne s¹ dla zmar³ych nieistotne. To nasza 
Jadwigi, a tak¿e na spowitym wyj¹tkow¹ pamiêæ, mi³oœæ i modlitwa okazywana ca³y 
atmosfer¹ cmentarzu parafialnym. W tych czas, a nie tylko raz do roku w listopadowym 
dniach wiele siê mówi o zmar³ych, ich ¿yciu, okresie, jest wyrazem pamiêci i cieszy 
osi¹gniêciach, pasjach, o tym ile dla nas zarówno zmar³ych bliskich, jak i wszystkich 
znaczyli i jak bardzo nam ich brakuje. œwiêtych w niebie. W te dwa dni, warto 
Wnuczek zadaje pytanie: “Dlaczego dziadziuœ zastanowiæ siê nad naszym ¿yciem i czekaj¹c¹ 
umar³”, zaœ matka p³acze nad strat¹ dziecka. nas œmierci¹, zrobiæ szczery rachunek 
Mnogoœæ uczuæ i wyrazów mi³oœci, straty, ¿alu, sumienia, przemyœleæ dotychczasowe 
niekiedy nawet z³oœci jest odczuwana na zachowanie i zastanowiæ siê, czy aby wszyscy 
ka¿dym kroku. Cmentarz skrzy siê tysi¹cami ci, którzy obserwuj¹ nas z góry, mog¹ byæ z nas 
zapalonych zniczy, na groby bliskich zmierzaj¹ bezgranicznie dumni. 
rodziny, przyjaciele, znajomi, niekiedy tekst: K.Pada³a;
przemierzaj¹c setki kilometrów specjalne ku 

c.d. ze str.1

Wybory samorz¹dowe zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami. Ju¿ 21 listopada wszyscy doroœli obywatele ¿yciu wybory. Czy pójd¹ do urn?
uprawnieni do g³osowania wybior¹ nowych radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Wa¿ne jest, aby w procesie edukacji szko³a zwraca³a uwagê na przygotowanie m³odych ludzi do 
Dziêki wrzuconej do urny kartce, wyborcy maj¹ realny wp³yw na to, kto bêdzie decydowa³ o ich œwiadomego uczestnictwa w akcie wyborczym. Tak te¿ siê dzieje! Organizuj¹c w swojej szkole 
przysz³oœci, a to oznacza, ¿e warto zag³osowaæ. Dla uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkó³ wybory do samorz¹du uczniowskiego, uczniowie poznaj¹ w praktyce ich zasady i znaczenie, a tak¿e 
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych 18 lat i nabywaj¹cych prawa wyborcze bêd¹ to pierwsze w doros³ym podejmuj¹, czêsto po raz pierwszy, wa¿n¹ aktywnoœæ obywatelsk¹.

Tegoroczne wybory do Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. 
Bohaterów Porytowego Wzgórza odby³y siê pod has³em „Licealiœci g³osuj¹”.  Zgodnie z za³o¿eniami 
nowego Regulaminu Samorz¹du Uczniowskiego w sk³ad Samorz¹du Uczniowskiego weszli 
przedstawiciele klas I i II, ³¹cznie 17 osób. Z grupy tej w dniu 11.10.2010r. uczniowie naszej szko³y 
wy³onili w demokratycznych wyborach nowych cz³onków Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego. 
Wybory odby³y siê zgodnie z za³o¿eniami nowego regulaminu i poprzedzone by³y kilkudniow¹ 
kampani¹ wyborcz¹. Uczniowie chêtnie wziêli w nich udzia³, o czym œwiadczy wysoka frekwencja, 
która wynios³a 86%, a wiêc znacznie przewy¿szy³a tê z wyborów prezydenckich i parlamentarnych. 
Byæ mo¿e bêdzie to równie¿ motywacja dla doros³ych wyborców w najbli¿szych wyborach. Po 
zakoñczonym g³osowaniu Komisja Wyborcza w sk³adzie : Adrianna Kêdra (Ie), Ewelina Piotrowska 
(Ie), Magdalena Chmiel (Ie), Mariusz Bielak (IIIf) podliczy³a g³osy i spisa³a protokó³, który by³ 
podany do wiadomoœci ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Najwiêkszym poparciem cieszy³y siê nastêpuj¹ce 
osoby: Daniel Ciupak (IIf) -350, Grzegorz Pachuta ( IIh)-282, Patrycja Flis (IIa)-259, Edyta Górecka 
(Id)-244, Renata Trancygier (IIi)-223, Paulina Czarny (Ib)-199. Organizatorami wyborów by³y mgr 
Luiza Jonak - opiekun SU oraz klasa Ie z wychowawczyni¹ mgr Agnieszk¹ Jednac.
Pierwsze spotkanie nowego Samorz¹du Uczniowskiego odby³o siê w dniu 19.10.2010. Ustalono na 
nim funkcje poszczególnych cz³onków Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego. Pozosta³e osoby zosta³y 
przydzielone do poszczególnych sekcji. Nowi cz³onkowie Zarz¹du Samorz¹du Uczniowskiego ju¿ 
przyst¹pili do pracy - opracowuj¹ plan pracy na bie¿¹cy rok szkolny 2010/2011.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów! Byæ mo¿e bêdzie to wstêp do kariery 
politycznej w przysz³oœci. Czas poka¿e.

L. Jonak, 
A. Jednac

Zdecydowa³em siê kandydowaæ na radnego, poniewa¿ chcia³bym nadal czynnie 
wspieraæ rozwój gminy i kontynuowaæ pracê na rzecz poprawy warunków ¿ycia jej 
mieszkañców.
Jako radny zaanga¿ujê siê w sprawy zdrowia i bezpieczeñstwa. Do³o¿ê wszelkich 
starañ, aby poprawiæ stan infrastruktury drogowej (nawierzchni, chodników, 
oœwietlenia osiedli).
Bêdê d¹¿y³ do powstania sygnalizacji œwietlnej na newralgicznych 
skrzy¿owaniach ulic z ulic¹ Zamoyskiego. Zapewniam, ¿e bêdê wspó³pracowa³ z 
mieszkañcami i w³adzami gminy dla dobra naszej miejscowoœci.
Proszê o Pañstwa zaufanie i poparcie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku: 
Roman Kaproñ
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P³atny materia³ wyborczy KWW  Ochrona i Bezpieczeñstwo Zdrowotne

MASZ G£OS, MASZ WYBÓR!



W TROSCE O ZDROWIE 
PSYCHICZNE

W dzisiejszych czasach - w dobie postêpu cywilizacyjnego coraz 
wiêcej uwagi poœwiêca siê ochronie zdrowia psychicznego 
cz³owieka. Zagadnieniom tym zosta³a w ca³oœci poœwiêcona 
konferencja ”Jesteœmy… Nie przechodŸ obojêtnie…” Edycja II, 
która odby³a siê dnia 7 paŸdziernika bie¿¹cego roku w sali 
konferencyjnej Hotelu DUO w Janowie Lubelskim. 
Organizatorami konferencji byli: starosta janowski - Zenon Sydor 
oraz Kierownik Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie 
Lubelskim - Renata Ciupak.
Zorganizowanie konferencji by³o mo¿liwe dziêki œrodkom 
pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach 
programu z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia 
spo³ecznego. 
Przyby³ych goœci, gospodarzy Ziemi Janowskiej: starostê - Zenona 
Sydora, wicestarostê - Piotra Górê, w³adze miasta w osobach 
burmistrza - Krzysztofa Ko³tysia oraz sekretarz - Bo¿eny 
Czajkowskiej, a tak¿e zaproszonych na konferencjê 
przedstawicieli poszczególnych instytucji powita³a pani Renata 

model kobiety. Celem zorganizowanej konferencji by³a promocja wynika, ¿e co pi¹ty Polak ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Ciupak, a nastêpnie oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ 
zdrowia psychicznego wœród mieszkañców Ziemi Janowskiej. Zatrwa¿aj¹ce jest to, ¿e zaburzenia psychiczne dotykaj¹ nie tylko starosta janowski.
Kon fer enc ji tow arz ysz y³a  wys taw a pra c pod opi ecz nyc h doros³ych, ale w coraz wiêkszym stopniu równie¿ dzieci. Dlatego W dalszej kolejnoœci swoje wyk³ady wyg³osili: lek. med.  
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim. tak wa¿ne jest, aby odpowiednio szybko zareagowaæ w momencie, specjalista psychiatrii Dorota Chmielewska - Bardat, 
Prace te mo¿na by³o kupiæ, a dochód z ich sprzeda¿y zostanie gdy zetkniemy siê z przypadkiem osoby maj¹cej problemy ze oligofrenopedagog: Anna Szalast oraz pedagog: Justyna Kula - Lic. 
przeznaczony na zakup materia³ów terapeutycznych. zdrowiem psychicznym i wiedzieæ, gdzie szukaæ pomocy. W tym Tematami poruszonym przez prelegentów by³y m.in.: zaburzenia 
Poruszone na konferencji problemy zwi¹zane ze zdrowiem celu pomocna mo¿e okazaæ siê wiedza zdobyta na konferencji.psychiczne u dzieci i m³odzie¿y, niepe³nosprawnoœæ intelektualna 
psychicznym w mniejszym lub wiêkszym stopniu dotykaj¹ wielu z w okresie dorastania i wczesnej doros³oœci, problem samobójstw 
nas lub œrodowisko, w którym ¿yjemy. Z przeprowadzonych badañ tekst: B.Baran; foto: A.Marianowskawœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e anoreksja i kreowany w mediach 
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sposób, wtr¹caj¹ zazwyczaj trochê wiêcej ni¿ 3 grosze w Czego nam brakuje?
¿ycie m³odego ma³¿eñstwa, które z braku mo¿liwoœci 
zmuszone jest jeszcze przez d³ugi czas mieszkaæ pod 

Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Okres ten 
ochronnymi skrzyd³ami swoich b¹dŸ przyszywanych 

charakteryzuje siê wzmo¿on¹ aktywnoœci¹ mieszkañców 
rodziców. Zapewne wielu by³oby w stanie natychmiast z 

miast i wsi. Aktywnoœci¹ przejawiaj¹c¹ siê dyskusjami na 
owej opieki zrezygnowaæ, o ile mia³oby gdzie zamieszkaæ. 

tematy spo³eczne, polityczne, ekonomiczne, nawet 
A w Janowie s¹ z tym spore problemy. Dzia³ki na sprzeda¿ 

kulturalne. Pod lupê idzie dotychczasowa dzia³alnoœæ w³adz 
oczywiœcie istniej¹. Mo¿na prawie bezproblemowo 

samorz¹dowych. Ich dokonania albo brak (ró¿nie bywa) s¹ 
zakupiæ sobie kilka arów i wybudowaæ dom marzeñ. 

wyj¹tkowo surowo oceniane zarówno przez sympatyków, 
Dlaczego u¿yte zosta³o s³owo „prawie”? Cenê, jak¹ 

jak i wszelkiego rodzaju oponentów. Rozmowy prywatne, 
przyjdzie zap³aciæ m³odemu cz³owiekowi za kupno 

wypowiedzi publiczne, jawne b¹dŸ anonimowe, 
dzia³ki, mo¿na okreœliæ mianem kosmicznej. W³aœciciele 

przepe³nione s¹ albo zachwytami, albo jadem. Brakuje 
chc¹ podczas sprzeda¿y zarobiæ i nie trzeba siê temu 

opinii wywa¿onych, realnie odnosz¹cych siê do faktycznie 
dziwiæ. Czy istnieje jakieœ rozwi¹zanie? Oczywiœcie. Z 

zaistnia³ej sytuacji przede wszystkim w naszym mieœcie i 
pomoc¹ mo¿e przyjœæ inicjatywa samorz¹du naszego 

gminie. Spróbujemy obiektywnie przedstawiæ oczekiwania 
miasta, która to polegaæ mo¿e na wydzieleniu z terenów 

mieszkañców (skupiaj¹c siê na m³odych powracaj¹cych do 
gminy dzia³ek o wielkoœci ok 7-11 arów pod budownictwo 

naszego miasta po ukoñczeniu studiów) wobec przysz³ych 
jednorodzinne. Rozwi¹zanie przyjête zosta³o w innych 

w³adz samorz¹dowych Janowa Lubelskiego.
rozwijaj¹cych siê miastach w Polsce. Polega mniej wiêcej 

Pierwszym i najwa¿niejszym problemem dla mieszkañców 
na wydzier¿awieniu dzia³ki (oczywiœcie po ni¿szej cenie) 

gminy Janów Lubelski jest brak miejsc pracy przede 
pod tak zwan¹ wieczyst¹ dzier¿awê. Op³ata mog³aby byæ 

wszystkim w wyuczonym zawodzie. I w tej chwili sprawa 
wnoszona corocznie b¹dŸ w innych odstêpach czasu (w 

bardzo siê komplikuje. Nale¿y spojrzeæ na ni¹ z ró¿nych 
zale¿noœci od indywidualnych ustaleñ gminy). Od dnia 

punktów widzenia: œwie¿o upieczonych magistrów i 
wydzier¿awienia dzia³ki nabywca musi w ci¹gu 2 lat 

in¿ynierów oraz w³adz samorz¹dowych. Rynek pracy ma to 
rozpocz¹æ budowê domu, a zakoñczyæ w ci¹gu 3. Pozwoli 

do siebie, ¿e w nim, tak jak na innych rynkach, mo¿e 
to unikn¹æ wykorzystywania gruntów w celach 

wyst¹piæ przesyt oraz niedobór okreœlonych fachowców. 
biznesowych (np. inwestycja w ziemiê zamiast sk³adanie 

Je¿eli w gminie Janów Lubelski pracy bêdzie poszukiwa³o 
œrodków pieniê¿nych na lokatê, b¹dŸ odsprzeda¿ po 

300 np. socjologów ,podczas gdy zapotrzebowanie wyst¹pi 
wygórowanej cenie). Mo¿liwoœci istniej¹, pozostaje nam 

akurat na automatyków i robotyków, to oka¿e siê, ¿e 
tylko poczekaæ na decyzjê w³adz.

pomimo legitymowania siê stopniem magistra socjologii 
Ostatnia kwestia poruszana wœród mieszkañców dotyczy 

absolwenci tego kierunku zmuszeni bêd¹ do zasilenia 
tzw. „wielkomiejskiej” rozrywki. Wynik ten mo¿na 

szeregów osób bezrobotnych. W tym momencie nasuwa siê 
t³umaczyæ licznymi i dosyæ wyrazistymi g³osami m³odych 

pytanie odnoœnie m¹drego wyboru kierunku studiów 
mieszkañców powracaj¹cych zazwyczaj po 5 latach 

pozwalaj¹cych w przysz³oœci na podjêcie dobrej pracy. 
studiów dziennych z wiêkszych „studenckich” 

Kwestia ta zosta³a omówiona w artykule „Dylematy 
aglomeracji. Przyzwyczajeni do dzia³alnoœci licznych 

studentów-nauka czy studiowanie”. Sytuacja dotyczyæ 
pubów, klubów, dyskotek, kin, teatrów (wœród braci 

mo¿e oczywiœcie nie tylko osób, które ukoñczy³y studia. W 
studenckiej zdarzaj¹ siê mi³oœnicy tego rodzaju 

ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ tendencjê wzrostu 
wypoczynku. Rzadko ale zawsze:) ) mocno odczuwaj¹ 

zatrudnienia wszelkiego rodzaju specjalistów zajmuj¹cych 
braki w.w. oœrodków tzw. bran¿y rozrywkowej. Imprezy 

siê wykañczaniem wnêtrz mieszkañ. Widaæ wyraŸnie, i¿ nie 
rokrocznie organizowane przez w³adze miasta- gryczaki, 

ka¿dy wykszta³cony bêdzie mia³ mo¿liwoœæ podjêcia 
zawody konne, dni karpiowe itd. nie s¹ w stanie tak do 

interesuj¹cej go pracy. Zatem warto dobrze zastanowiæ siê 
koñca zaspokoiæ gusta m³odych, tak znacznie ró¿ni¹cych 

nad wyborem kierunku, jaki mamy zamiar zacz¹æ 
siê od zainteresowañ pokolenia ich rodziców i dziadków. 

studiowaæ, aby unikn¹æ problemów w przysz³oœci. 
Problem ze spêdzeniem wolnego czasu i odstresowaniem 

Wiêkszoœæ bezrobotnych za brak miejsc pracy obwinia 
pojawia siê zw³aszcza w mroŸne zimowe wieczory. Nie 

samorz¹dowców i prowadzon¹ przez nich politykê. Czy 
ma gdzie wyjœæ, nie odbywaj¹ siê koncerty, imprezy. 

s³usznie? Spójrzmy na problem bezrobocia z drugiej strony. 
Wieczory spêdzane s¹ zazwyczaj przed komputerem albo 

Czy w³adze maj¹ obowi¹zek zapewniæ miejsca pracy dla 
przed telewizorem. Jedynym takim miejscem w Janowie, 

ka¿dego mieszkañca? Wydaje siê, ¿e tak, jednak¿e sytuacja 
gdzie mo¿na np. potañczyæ albo bawiæ siê na koncercie 

ma siê trochê inaczej. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 
jest Awangarda. Ale to ci¹gle za ma³o. Kilka lat temu 

wyraŸnie okreœla, i¿ samorz¹dy gminne, czy powiatowe 
podczas wakacji odbywa³y siê dyskoteki nad Zalewem 

maj¹ stworzyæ warunki dogodne dla rozwoju inwestycji, 
Janowskim. Z pewnych przyczyn zaniechano ich dalszej 

zachêcaj¹ce inwestorów do prowadzenia wszelkich 
organizacji, co spowodowa³o falê krytyki. Taki krok mia³ 

dzia³alnoœci akurat w tym konkretnym miejscu, a nie 
oczywiœcie uzasadnienie, lecz powsta³a pustka nie zosta³a 

tworzyæ ju¿ gotowe zak³ady czy wszelkiego rodzaju inne 
zape³niona niczym innym. Wiele mo¿na siê rozwodziæ nad 

dzia³alnoœci, w których mo¿na by zatrudniæ niepracuj¹cych 
doskwieraj¹ca nud¹, ale nie jest to jedyny problem, na 

mieszkañców, tym samym rozwi¹zuj¹c kwestiê bezrobocia. 
który zwraca siê szczególn¹ uwagê. Drodzy mieszkañcy, 

Brzmi to niewiarygodnie? Proszê przeanalizowaæ Ustawê o 
mo¿e warto zwróciæ siê do w³adz z proœb¹ o uwzglêdnienie 

Samorz¹dzie Terytorialnym. Nie próbujê nikogo broniæ, a 
gustów i zainteresowañ m³odszych mieszkañców miasta 

ju¿ tym bardziej obwiniaæ. Samorz¹dowcy wiele robi¹ aby 
podczas organizacji kalendarza imprez na rok 2011? 

zainteresowaæ potencjalnych biznesmenów Janowem 
Zachêcamy tak¿e do aktywnego przedstawiania w³asnych 

Lubelskim (min. strefa ekonomiczna, planowana 
propozycji-oczywiœcie w granicach rozs¹dku. 

rozbudowa infrastruktury Zalewu Janowskiego, czy 
W niniejszym artykule, przedstawione zosta³y 3 problemy 

remonty miasta, na które tak bardzo narzekamy). Cytuj¹c 
najbardziej nurtuj¹ce m³odych mieszkañców miasta i 

wiersz Jana Brzechwy „Lokomotywa” napiszê: „I choæby 
gminy Janów Lubelski. Liczymy na to, ¿e w³adze nie 

nie wiem jak siê wytê¿a³, to nie udŸwignie taki to ciê¿ar”.
pozostan¹ obojêtne na oczekiwania mieszkañców i ju¿ 

Kolejna kwestia, jak¹ nale¿y przedstawiæ, dotyczy 
nied³ugo zauwa¿ymy istotne zmiany zachodz¹ce w naszej 

mo¿liwoœci usamodzielnienia siê i niezale¿nego ¿ycia na 
Ma³ej OjczyŸnie.

tzw. „swoim”. Któ¿ z nas nie chcia³by mieszkaæ 
tekst: K.Pada³a

samodzielnie bez rodziców b¹dŸ teœciów, którzy „ze 
szczerej troski o nasz los”, niekiedy w dosyæ drastyczny 

“Mo¿na tak jak za m³odoœci cieszyæ siê...”

Dnia 25 paŸdziernika 2010r. w Domu 
Nauczyciela przy ul. Ogrodowej w 
Janowie Lubelskim odby³y siê 
uroczyste obchody Dnia Seniora. Przy 
jednym stole zasiedli cz³onkowie 
Klubu Seniora "Wrzos",  oraz 
"RELAX", seniorzy ze Zwi¹zku 
Emerytów i Rencistów, a tak¿e 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. 
Obchody rozpoczê³y siê powitaniem 
zaproszonych goœci, m.in. Burmistrza 
Janowa Lubelskiego - Krzysztofa 
Ko³tysia wraz z Bo¿en¹ Czjkowsk¹ - 
Sekretarz Gminy, kierownictwa OPS 
o r a z  D P S ,  a  t a k ¿ e  i c h  
okolicznoœciowymi wyst¹pieniami. 
Fenomenalne wystêpy artystyczne 
zaprezentowa³y dzieci z Przedszkola 
Samorz¹dowego nr 3. Dwie grupy 
Misiów i Kotków z niezwyk³ym 
z a p a ³ e m  i  z a a n g a ¿ o w a n i e m  
przedstawi³y swoje programy, tym 
samym wywo³uj¹c na twarzach 
Seniorów i zaproszonych goœci 
szerokie uœmiechy. Równie¿ Jubilaci specjalnie na tê okazjê przygotowali wystêp “z 
przymru¿eniem oka" przedstawiaj¹cy problemy ¿ycia codziennego starszej osoby. 
Koordynatork¹ Klubu Seniora jest Pani Ma³gorzata Gajewska.

tekst: Karolina Pada³a; foto: K.Zakoœcielny
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P³atny materia³ wyborczy KW Prawa i Sprawiedliwoœci

Szanowni Pañstwo, kadencja Rady Powiatu Janowskiego 
przypadaj¹ca na lata 2006 - 2010 dobiega koñca.

Kandydat do Rady Powiatu
By³a to kadencja trudna, wymagaj¹ca odpowiedzialnych decyzji, 

ale i zarazem okresem wielkich szans rozwoju gospodarczego, 
mo¿liwoœci tworzenia lepszych warunków ¿ycia dla mieszkañców 
powiatu.ZENON SYDOR

Mo¿liwoœæ pe³nienia obowi¹zków Starosty a zarazem 
Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu by³o dla mnie wielkim 
wyró¿nieniem i zobowi¹zaniem do odpowiedzialnej s³u¿by i wspó³pracy 
na rzecz naszego spo³eczeñstwa - naszej ma³ej Ojczyzny.Lista nr 5 Pozycja nr 12

W poszukiwaniu dobrych kierunków rozwi¹zañ zawsze by³em 
otwarty na dialog, wspó³pracê i kompromis z samorz¹dami, 
organizacjami pozarz¹dowymi, przedsiêbiorcami, ludŸmi maj¹cymi 
wp³yw na rozwój gospodarczy, spo³eczny oraz kulturowy naszego 
powiatu.

Kieruj¹c siê mottem: ”Wspólnie budujemy lepsze jutro”, stara³em 
siê podejmowaæ decyzje wspólnie przemyœlane, korzystaj¹c z m¹droœci 
opinii spo³ecznej, Radnych Powiatu Janowskiego, kierowników 
jednostek organizacyjnych i pracowników, czego wynikiem by³y w - ̄ onaty, dwóch synów
wiêkszoœci jednog³oœne decyzje Rady Powiatu.- Absolwent Studium Budowlanego w Lublinie

- Pracownik sektora komunalnego w latach 1973 - 2002 W statutowych kierunkach dzia³añ: ochronie zdrowia, pomocy 
- Z-ca Burmistrza Janowa Lub. w latach 2002 - 2006 rodzinie i osobom niepe³nosprawnym, oœwiacie, infrastrukturze 
- Starosta Janowski w latach 2006 - 2010 drogowej, przeciwdzia³aniu bezrobociu i ³agodzeniu jego skutków, 

poprawie bezpieczeñstwa publicznego i socjalnego, lepszego dostêpu do 
informacji, poprzez informatyzacjê jednostek samorz¹dowych zosta³a Moje atuty to:
wykonana dobra praca, s³u¿¹ca naszemu spo³eczeñstwu, za któr¹ -Wra¿liwoœæ na ludzk¹ krzywdê
wszystkim zaanga¿owanym sk³adam serdeczne podziêkowania.

-Znajomoœæ potrzeb miasta i gmin
-Doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej Dziêkujê wyborcom, którzy uwa¿aj¹, ¿e ich nie zawiodê i popr¹ 

moj¹ kandydaturê.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci publikujê w “Panoramie Powiatu 
Janowskiego”. Zachêcam do czytania.

P³atny materia³ wyborczy KW Prawa i SprawiedliwoœciMateria³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

,



Jest taki dzieñ

Wœród wielu znacz¹cych i szczególnych dni 
w ci¹gu ca³ego roku jest równie¿ i ten dzieñ - 
dzieñ 16 paŸdziernika, w którym to przed 
laty na stolicê Piotrow¹ zosta³ powo³any 
biskup krakowski Karol Wojty³a.
Dlatego uczniowie z Publicznej Szko³y 
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnym 
w Janowie Lubelskim w dniu 21 
paŸdziernika 2010 r. w uroczystej akademii 
œpiewem i piêknymi wierszami wyrazili 
swoj¹ mi³oœæ i szacunek dla polskiego 

Polaków œwiêtoœæ naszego Papie¿a jest oczywista. papie¿a.
Wierzymy, ¿e za przyczyn¹ naszej modlitwy, Zaprezentowali równie¿ wystawê plakatów na 
s³owa „Santo Subito” stan¹ siê rzeczywistoœci¹.szkolnym korytarzu o ¿yciu i dzia³alnoœci papie¿a 
I min¹³ ten dzieñ, prze¿yty radoœnie, owocnie na Jana Paw³a II, maj¹c nadziejê, ¿e rych³o czciæ Go 
modlitwie z nadziej¹ szybkiego wyniesienia bêd¹ jako œwiêtego.
Papie¿a Polaka na o³tarze.Uroczyst¹ akademiê zakoñczy³a wspólna 

modlitwa beatyfikacyjna za Jana Paw³a II. Dla 

8. Gazeta Janowska

KULTURA I NAUKA

WOJEWÓDZKIE 
OBCHODY DNIA 

EDUKACJI 
NARODOWEJ

14 paŸdziernika 2010 roku odby³y 
siê w Sali B³êkitnej LUW w Lublinie 
wojewódzkie  obchody Dnia  
E d u k a c j i  N a r o d o w e j .  N a  
zaproszenie Pana Krzysztofa 
Babisza, Lubelskiego Kuratora 
Oœwiaty, w uroczystoœciach udzia³ 
wziêli m. in. Jego Ekscelencja 
Ksi¹dz Arcybiskup prof. dr hab. przekaza³ zebranym ¿yczenia Pani Minister 
Józef ¯yciñski, Metropolita Lubelski, Pani Katarzyny Hall wyra¿one w skierowanym na jego 
Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, Pan rêce liœcie do nauczycieli. Podziêkowa³ równie¿ 
Krzysztof Grabczuk -Marsza³ek Województwa z a  p a m i ê æ  i  ¿ y c z e n i a  p r z e s ³ a n e  o d  
Lubelskiego, Pani Henryka Strojnowska - parlamentarzystów, w³adz samorz¹dowych, 
Wicewojewoda Lubelski, Pan Jacek Czerniak - przedstawicieli instytucji i dyrektorów szkó³.
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Odznaczenia resortowe oraz nagrody wrêczali 
Lubelskiego, Pan Stanis³aw Gogacz - Senator RP, kolejno; Pani Wojewoda Genowefa Tokarska, 
Pos³owie na Sejm RP, przedstawiciele œrodowisk Pani Wojewoda Henryka Strojnowska oraz Pan 
koœcielnych, pañstwowych s³u¿b zespolonych Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oœwiaty. 
Lubelszczyzny, œrodowisk akademickich i Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali 
zwi¹zków zawodowych, a przede wszystkim - odznaczeni Pani Bo¿ena Czapla, Alicja G¹bka i 
wyró¿nieni odznaczeniami i nagrodami Pan Zbigniew Czajkowski, Medalem Srebrnym za 
nauczyciele. D³ugoletni¹ S³u¿bê Pani Joanna Czaja i Jolanta 
Gor¹ce ¿yczenia i gratulacje wszystkim Hys, Pan Józef Bañka Medalem Br¹zowym. Pan 
pracownikom oœwiaty skierowali w swoich Andrzej Tomczyk otrzyma³ nagrodê Lubelskiego 
wyst¹pieniach Ksi¹dz Arcybiskup Józef ̄ yciñski, Kuratora Oœwiaty.
Pani Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski, Uroczystoœci towarzyszy³y dwie czêœci 
P a n  K r z y s z t o f  G r a b c z u k ,  M a r s z a ³ e k  artystyczne - pierwsza w wykonaniu zespo³u 
Województwa Lubelskiego, Pan Stanis³aw gitarowego "Milonga" z M³odzie¿owego Domu 
Gogacz, Senator RP, Pan W³odzimierz Karpiñski Kultury "Pod Akacj¹", druga - uczniów Szko³y 
Pose³ na Sejm oraz prof. dr hab. Andrzej Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w 
D¹browski - Rektor UMCS w Lublinie. Lublinie.
Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oœwiaty, Red.

Laurka dla nauczyciela

W zwi¹zku ze œwiêtowanym 14 paŸdziernika 
2010 roku Dniem Edukacji Narodowej, 
popularnie zwanym Dniem Nauczyciela 
og³osiliœmy konkurs dla uczniów szkó³ 
podstawowych naszej gminy na najpiêkniejsz¹, 
w ³a sno rêczn i e  wykonan¹  l au rkê  d l a  
wychowawców i nauczycieli. Konkurs nasz 
spotka³ siê z ogromnym odzewem ze strony 
uczniów – dostaliœmy 194 laurki, z których 
wybraliœmy te, naszym zdaniem, najpiêkniejsze. 
Wyniki konkursu oraz wszystkie przyniesione 
przez dzieci laurki zosta³y opublikowane na 
stronie Janowa Lubelskiego. Wszyscy ci, którzy 
wziêli udzia³ w konkursie otrzymali drobne 
upominki, natomiast autorzy najciekawszych i 
najpiêkniejszych prac, otrzymali nagrody. 
Uczniom ze Szko³y Podstawowej w Janowie 
nagrody wrêczy³ zastêpca burmistrza – Czes³aw 
Krzysztoñ, podczas uroczystego apelu z okazji 
Dnia Nauczyciela.
Wyniki konkursu s¹ nastêpuj¹ce:
Publiczna Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami 
Integracyjnymi w Janowie Lubelskim VI KLASY
I KLASY 1 MIEJSCE – ALEKSANDRA TUREK KL. 6 
1 MIEJSCE – BARTEK WIELEBA KL. 1 „D” „E”
2 MIEJSCE – KLAUDIA JACH KL. 1 „E” NAGRODA SPECJALNA 
II KLASY MICHA£ MAKUCH KL. 1 „E”
1 MIEJSCE – KASIA BRODOWSKA KL. 2 Publiczna Szko³a Podstawowa w £¹¿ku 
„E” Ordynackim
2 MIEJSCE - DAMIAN BIERNAT KL. 2 „E” 1 MIEJSCE – MICHA£ POWÊSKA KL. 1
III KLASY 2 MIEJSCE – MATEUSZ POWÊSKA KL. 3
1 MIEJSCE – NATALIA MOSKAL KL. 3 „D” Dziêkujemy uczniom Szko³y Podstawowej z 
2 MIEJSCE – PAULINA WIELGUS KL. 3 „E” Oddzia³ami Integracyjnymi w Janowie 
V KLASY Lubelskim i Publicznej Szko³y Podstawowej w 
1 MIEJSCE – KEWIN £EBKO KL. 5 „A” £¹¿ku Ordynackim za aktywny udzia³ oraz 
2 MIEJSCE – MAGDA PIECH KL. 5 „F” Dyrekcji szkó³ za umo¿liwienie  zorganizowania 

konkursu.
Red.

Drzwi Muzeum 
Sanktuaryjnego otwarte!

Ks. Dziekan Jacek Staszak - proboszcz parafii 
p.w. œw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim 
od d³u¿szego ju¿ czasu nosi³ siê z pomys³em 
utworzenia Muzeum Sanktuaryjnego - miejsca, 
w którym mog³yby zostaæ  nale¿ycie  
wyeksponowane przedmioty, kryj¹ce w sobie 
historiê janowskiego sanktuarium, a do tej pory 
zalegaj¹ce w zakamarkach strychu starej plebani. 
Pomys³ ks. proboszcza po d³ugim oczekiwaniu 
doczeka³ siê realizacji. Uroczyste otwarcie i 
poœwiêcenie Muzeum Sanktuaryjnego nast¹pi³o 
14 wrzeœnia 2010 roku i zbieg³o siê z obchodami 
25 rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bo¿ej. Kompletowanie eksponatów oraz 
zagospodarowanie pomieszczeñ klasztornych 
pod muzeum zajê³o cztery lata. W ostatniej fazie 
jego formu³owania nieocenion¹ pomoc okazali 
pracownicy Muzeum Regionalnego w Janowie 
Lubelskim na czele z Dyrektor  Barbar¹ 
Nazarewicz, których rola sprowadzi³a siê do 
zaprojektowania i utworzenia ekspozycji 

tej pory nikt z nas nie wiedzia³ jak wygl¹da kustodia - muzealnej. Nowo powsta³e muzeum cieszy siê 
naczynie do przechowywania hostii, czy lavabo - sporym zainteresowaniem. Wstêp jest wolny, 
specjalne naczynie do obrzêdu liturgicznego dlatego ka¿dy, kto chce je zwiedziæ, po 
obmycia r¹k. Kolejnymi znajduj¹cym siê tu wczeœniejszym zg³oszeniu siê grup osób 
eksponatami s¹: szaty liturgiczne - ornaty zdobione zainteresowanych, ma tak¹ mo¿liwoœæ. O 
srebrn¹ lub z³ot¹ nitk¹, ksiêgi liturgiczne z okresu znajduj¹cych siê tu eksponatach opowiadaj¹ 
XVII - XX w., a wœród nich pochodz¹ca z 1688r. miejscowi duszpasterze. 
Ksiêga Msza³u, piêknie ilustrowane XIX - sto My mieliœmy to szczêœcie, ¿e naszym 
wieczne msza³y w skórzanych oprawach z przewodnikiem by³ sam pomys³odawca muzeum  
metalowymi okuciami, modlitwy za zmar³ych ks. proboszcz, który tak jak nikt inny zna historiê 
(najstarsza z których pochodzi z 1848r.) oraz wyeksponowanych tu przedmiotów. Do muzeum 
rêkopisy kazañ (XVIII - XIX w.) spisanych i wchodzimy stromymi schodami, ³udz¹co 
g³oszonych przez ksiê¿y z Bia³ej. Nasz¹ ciekawoœæ przypominaj¹cymi te, które trzeba pokonaæ, aby 
budz¹ pokryte sukienk¹ z blachy mosiê¿nej dwa wejœæ na Jasnogórsk¹ wie¿ê w Czêstochowie. Ks. 
odnowione feretrony Matki Bo¿ej i Pana Jezusa. proboszcz otwiera drzwi. Na pierwszy rzut oka 
Spogl¹damy na œciany, a tam portrety wszystkich uwagê przykuwa oœwietlenie muzeum: ciep³e, 
ksiê¿y proboszczów od 1835 r. pracuj¹cych w parafii przyt³umione œwiat³o, potêguj¹ce sakralnoœæ i 
i stare fotografie Koœcio³ów Parafialnych z Bia³ej - tajemniczoœæ miejsca, w którym siê znajdujemy. 
pierwszego spalonego w 1915 roku, drugiego we Przed nami trzy sale, a w ka¿dej z nich 
wrzeœniu 1939r. Idziemy dalej, przed nami gablota wydzielone gabloty. Podchodzimy i na d³u¿sz¹ 
„Owoc pracy pszczelego roju”, skrywaj¹ca min. chwilê zatrzymujemy siê przy ka¿dej z nich, by 
wykonane z wosku gromnice, figurki œwiêtych i móc dok³adnie przyjrzeæ siê ka¿demu 
popiersie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Ks. przedmiotowi i pos³uchaæ jego historii. Jedna z 
proboszcz pokazuje nam pochodz¹ce z wrzeœnia i gablot prezentuje XVIII - sto wieczne naczynia 
paŸdziernika 1917 r. kartki ¿ywnoœciowe na chleb, liturgiczne: relikwiarze, monstrancje, kielichy 
znalezione podczas renowacji jednego z o³tarzy. W mszalne, pateny, lichtarze, krzy¿e o³tarzowe. Do 
dalszej kolejnoœci nasza uwaga zostaje zwrócona w 
stronê bardzo zniszczonej, czekaj¹cej na renowacjê, 
unikatowej (w Polsce jest ich tylko 4) procesyjnej 
chor¹gwi dominikañskiej. Przy kolejnej z gablot, za 
spraw¹ znajduj¹cego siê w niej ¿elazka do rêcznego 
wypiekania komunii i hostii oraz przyrz¹du do ich 
wycinania, dowiadujemy siê, jak przebiega³ ten 
proces i ¿e dawniej do wypieku op³atków u¿ywano 
tylko m¹ki pszennej i przaœnej, o czym wczeœniej 
niewielu z nas wiedzia³o. W korytarzu, 
prowadz¹cym do muzeum mo¿na zobaczyæ 
zabytkowe XVIII - sto wieczne drzwi prowadz¹ce do 
zakrystii z oryginalnym oœwietleniem w postaci 
lampy naftowej. Jak informuje nas ks. proboszcz, w 
niedalekiej przysz³oœci wchodz¹cych do muzeum 
bêdz ie  wi ta ³  manekin ,  p rzeds tawia j¹cy  
dominikanina. Postaæ ta bêdzie nawi¹zaniem do o.o. 
Dominikanów, którzy przez dwieœcie lat byli 
gospodarzami parafii. Muzeum Sanktuaryjne 
stanowi urozmaicenie programu zwiedzania, 
proponowanego przybywaj¹cym licznie do 
Janowskiego Sanktuarium pielgrzymom. Jest to 
bardzo ciekawe miejsce (o czym zreszt¹ sami 
przekonaliœmy siê), w którym mo¿na spêdzaæ ca³e 
godziny, a po wyjœciu z niego i tak cz³owiek odczuwa 
ma³y niedosyt. Nie sposób wymieniæ wszystkie 
znajduj¹ce siê tu eksponaty, dlatego wszystkich tych, 
którzy chcieliby zg³êbiæ historiê janowskiego 
sanktuarium zapraszamy do zwiedzenia muzeum! 

tekst: Bo¿ena Baran; foto: A.Marianowska

„Koniec Œwiata” w Awangardzie

W klubie Awangarda odby³ siê kolejny koncert 
ogólnopolskiej gwiazdy sceny rockowej oraz ska „Koniec 
Œwiata”. Zespó³ zagra³ w ramach trasy koncertowej 
Oran¿ada Tour promuj¹cej najnowszy dorobek muzyczny 
kapeli - tegoroczn¹ p³ytê „Oran¿ada”. Kilka dni wczeœniej 
ukaza³ siê nowy singiel zespo³u „Por¹bana noc”. Nie 
zabrak³o oczywiœcie „starych” kawa³ków, na które z 
najwiêksz¹ niecierpliwoœci¹ czekali fani. Przed wystêpem 
gwiazdy wieczoru swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³ 
m³ody zespó³ z Kraœnika - „Projekt 81”. Niespodziewanie 
drugim supportem okaza³ siê zespó³ ze Stalowej Woli - 
„Clockword Mind”. Powoli tradycj¹ siê staje, i¿ janowiacy 
nie musz¹ wyje¿d¿aæ poza granice swojego miasta, aby 
dobrze siê bawiæ na koncertach swoich ulubionych 
zespo³ów. W najbli¿szej przysz³oœci planowane s¹ kolejne 
imprezy: wystêpy „Grubsona” oraz „Maleo Reggae 
Rockers”.

tekst i foto: K.Pada³a



W okresie okupacji powstawa³y nowe oœrodki nauczania w Tajne nauczanie w powiecie janowskim miejscowoœciach, gdzie nie by³o dot¹d szkó³ jak np. w 
W ho³dzie nauczycielom tajnego nauczania Ziemi Janowskiej Kawêczynie. Z mapy tajnego zorganizowanego nauczania na 

LubelszczyŸnie (opracowanej przez W³adys³awa Sak³awskiego) 
wynika, ¿e by³y to szko³y powszechne [W³adys³aw Sak³awski, Tajne 

W koñcu paŸdziernika 1939 r. dzia³acze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zorganizowane nauczanie na LubelszczyŸnie w latach 1939-1944, w: Z 
zapocz¹tkowali dzia³alnoœæ Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. G³ównym dzia³alnoœci nauczycieli tajnego nauczania na LubelszczyŸnie, s. 8-9].
zadaniem TON-u by³o inspirowanie i prowadzenie tajnego nauczania na Uda³o mi siê dotrzeæ do dwóch wykazów osób bior¹cych udzia³ w 
terenie Generalnej Guberni przy wspó³dzia³aniu z podziemnymi tajnym nauczaniu. Pierwszy opracowany przez Komisjê 
organizacjami wojskowymi i ruchem spó³dzielczym „Spo³em” [Ocaliæ od Historyczn¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Okrêgu 
zapomnienia. Tajna oœwiata w Lubelskiem 1939-1944, red. Piotr Pruss, Lublin 2002, s. Lubelskiego, wydany zosta³ nak³adem ZNP w Warszawie w 1989 
16]. roku. Drugi zosta³ sporz¹dzony prawdopodobnie przez 
Szczególnie na terenie by³ej ,,Kongresówki'' starsi pedagodzy ju¿ w Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Lublinie na 
pierwszych miesi¹cach okupacji zaczêli siêgaæ do bogatej przecie¿ tradycji prze³omie lat 40-tych i 50-tych. Jest to luŸna, pojedyncza kartka 
tajnego nauczania. Wielu z nich w okresie zaborów zaanga¿owanych by³o w w³o¿ona w materia³y dotycz¹ce organizacji rozpracowywanych 
tajne nauczanie, b¹dŸ jako nauczyciele, b¹dŸ te¿ jako uczniowie [J. Krasuski, przez UB. Do 1956 roku organizatorom tajnego nauczania 
Szkolnictwo i oœwiata w Polsce w latach 1939-1945, Kielce 1975]. zarzucano, ¿e w okresie okupacji pozostawali na us³ugach rz¹du 
W powiecie janowskim tajne nauczanie prowadzono ju¿ od roku szkolnego londyñskiego. W obawie przed represjami nauczyciele niechêtnie 
1939-1940 [J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej przyznawali siê do udzia³u w tajnym nauczaniu, nie chcieli na ten 
1939-1945, Warszawa 1971,s. 53]. temat pisaæ. Wielu zmar³o nie pozostawiaj¹c po swojej, czêsto 
 Od marca 1941 r. tworzono komisje oœwiaty i kultury. W powiecie intensywnej, dzia³alnoœci ¿adnego œladu. By³a to sytuacja nie 
janowskim komisji takiej przewodzi³ Eustachy Maik [Z dzia³alnoœci tylko krzywdz¹ca nauczycieli, ale szkodliwa dla dziejów polskiej 
nauczycieli tajnego nauczania na LubelszczyŸnie, Warszawa 1989,s. 5]. oœwiaty [J. Krasuski, Tajne szkolnictwo…, s. 17-18].
W roku szkolnym 1940/41 w tajn¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ w naszym Wykaz nauczycieli bior¹cych udzia³ w tajnym nauczaniu powiatu 
powiecie  zaanga¿owanych by³o ju¿ 42 nauczycieli i 762 uczniów [J. janowskiego: Bagiñska W³adys³awa - Batorz, Chmiel 
Krasuski, Szkolnictwo… , s. 35. J. Krasuski w swojej pracy ,,Tajne szkolnictwo polskie Mieczys³aw - Batorz, Kobylarz Jan - Bia³a Ordynacka, Kobylarz 
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945'', powiat janowski nazywa kraœnickim 

Maria - Bia³a Ordynacka, Szczepanik Grzegorz - Bia³a przez ca³y okres okupacji. Faktycznie zaœ w³adze niemieckie przenios³y siedzibê 
Ordynacka, Ziobra Franciszek - Bia³a Ordynacka, Getda Edmund powiatu z Janowa Lubelskiego do Kraœnika 30 wrzeœnia 1942 r].
- B³a¿ek, B³aszczyk Henryk - Branew, Akrzat Antoni - Chrzanów, Tajne nauczanie na poziomie szko³y powszechnej w roku szkolnym 1943/44 
Romaniuk Jan - Chrzanów, Burkowski Adolf (zamordowany w Batorska, Grzesiuk Helena - Zdzi³owice, Grzesiuk Stanis³aw - Zdzi³owice [Z w powiecie kraœnickim.
Oœwiêcimiu w 1942 r.) - Janów Lubelski, Hysa Czes³aw (zamordowany w dziejów nauczycieli tajnego nauczani …, s. 88-111. AIPN Lu  059/13, s. 342,343].Powiat - Kraœnik, nauczyciele - 47, uczniowie - 1030.
Janowie Lubelskim w 1943 r.) - Janów Lubelski, Lempert Zygmunt - Janów Tajne nauczanie by³o doskona³¹ szko³¹ patriotyzmu i odwagi nie tylko dla Tajne nauczanie na poziomie szko³y œredniej ogólnokszta³c¹cej w roku 
Lubelski, Peryt Janina - Janów Lubelski, Salwowski W³adys³aw - Janów uczniów, ale równie¿ dla nauczycieli i tych wszystkich, którzy umo¿liwiali szkolnym 1943/44 w powiecie kraœnickim [J. Krasuski, Tajne szkolnictwo…, s. 
Lubelski, Cagarowska Maria - Kawêczyn, Cagarowski Franciszek - dzia³alnoœæ konspiracyjnej szko³y. Ludzie ci mimo ci¹g³ej groŸby utraty 167,180-181].
Kawêczyn, Kowaliñska Wanda - Modliborzyce, £uszawska Maria - wolnoœci, a nawet i ¿ycia podejmowali i organizowali pracê oœwiatow¹ [J. Powiat - Kraœnik, nauczyciele - 33, uczniowie - 199, liczba miejscowoœci, w 
Modliborzyce, £uszawski Feliks - Modliborzyce, Maniluk Apolonia - Krasuski, Tajne szkolnictwo…, s. 337].których prowadzono tajne nauczanie - 6.
Modliborzyce, Olszowy Józef - Modliborzyce, Rozpodek Piotr - Krzysztof Tadeusz WojtanW okolicach Janowa Lubelskiego (przyjmujê obecne granice powiatu 
Modliborzyce, Torla Adela Zofia - Modliborzyce, Chrzanowski Józef - janowskiego), tajne nauczanie prowadzone by³o w miejscowoœciach: Janów 
Stojeszyn, Misterek Wac³aw - Wierzchowiska, Sapalski Józef - Wólka Lubelski, Kawêczyn, Modliborzyce, Zdzi³owice, Batorz i Wierzchowiska. 

9.Gazeta Janowska

KULTURA I NAUKA

O czterech takich, co zagrali u 
Hoffmana

Debiut aktorski w wieku 19 lat? Niemo¿liwe?! A jednak. 
Przekonali siê o tym czterej m³odzi janowiacy, 
przyjaciele z podwórka: Krzysiek, Emil, Artur i 
Mateusz. Zobaczcie jak trafili na plan filmowy” Bitwy 
Warszawskiej 1920”, w re¿yserii Jerzego Hoffmana.
Pewnego popo³udnia dzwoni telefon. Mateusz odbiera. 
Po drugiej stronie s³uchawki Pani zajmuj¹ca siê obsad¹ 
aktorsk¹ w najnowszej produkcji filmowej Jerzego 
Hoffmana proponuje mu rolê statysty. Zszokowany 
Mateusz bez wahania mówi - „tak” i pyta, czy jego 
koledzy te¿ mog¹ zagraæ? W odpowiedzi s³yszy: - „Tak, 
pod warunkiem, ¿e maj¹ d³u¿sze w³osy i s¹ w wieku do 
20 lat”. Okazuje siê, ¿e wszyscy czterej spe³niaj¹ 
warunki. Tylko czy koledzy te¿ tak b³yskawicznie 
podejm¹ decyzjê na tak? Krzysiek, Emil i Artur d³ugo 
siê nie zastanawiaj¹, przecie¿ kochaj¹ przygody i nowe 
wyzwania! Kieruj¹c siê zasad¹ : do odwa¿nych œwiat 
nale¿y, pakuj¹ plecaki. W nocy nie mog¹ zmru¿yæ oka, 
w ich g³owach k³êbi¹ siê myœli: czy podo³amy? Na drugi 
dzieñ, punkt 6 rano, zgodnie z umow¹ melduj¹ siê w 
lubelskim skansenie(Muzeum Wsi Lubelskiej), gdzie 
maj¹ byæ krêcone sceny do filmu. Po raz pierwszy w 
¿yciu mog¹ siê przekonaæ, jak wygl¹da praca na planie 
filmowym”od kuchni”.
Zanim dowiemy siê, jak nasi ch³opcy radzili sobie na 
planie filmowym, s³ów kilka o samym filmie. „Bitwa 
Warszawska1920” to pierwszy w Polsce film fabularny, 
który mo¿na bêdzie obejrzeæ w technologii 3D. Bitwê 
Warszawsk¹ Jerzy Hoffman ukazuje poprzez losy trojga 
bohaterów: m³odej aktorki teatru – Oli, jej brata – poety, 
maj¹cego lewicowe pogl¹dy oraz narzeczonego Oli – 
Andrzeja, u³ana Wojska Polskiego.
Ch³opakom zostaj¹ przydzielone role ch³opów. Jeszcze 
tylko charakteryzacja: padaj¹ wskazówki: „ch³opi maj¹ 
wygl¹daæ tak, jakby byli po trzech tygodniach ciê¿kiej statystów, ³¹cznie z nami, mia³ poranione stopy. Dodatkowo 
pracy, bez jedzenia i picia”, trzeba pobrudziæ twarz, rêce i nogi, ciê¿kie, brudne ³achmany na plecach i nies³abn¹cy upa³ 
by wypaœæ przekonuj¹co. Ca³e przygotowanie trwa od 6 rano powodowa³y, ¿e pot sp³ywa³ nam z czo³a. 
do 10. O 10.00 ch³opaki trafiaj¹ na plan filmowy, s³ysz¹: Z perspektywy czasu, wspomnienia te wywo³uj¹ uœmiech na 
„akcja!” Czas zagraæ swoje role. Ostatnia scena, ostatni kadr i twarzach naszych statystów(chocia¿ wtedy wcale im do 
ostatnie „ciêcie”. Uda³o siê! Mo¿na odetchn¹æ z ulg¹. I choæ œmiechu nie by³o). Re¿yserzy wymagali od nas, mimo tego, ¿e 
zmêczenie daje o sobie znaæ, uczucie satysfakcji rekompensuje byliœmy tylko statystami, pe³nego profesjonalizmu, a my, jak 
wszystko. przysta³o na prawdziwych aktorów, staraliœmy siê stosowaæ do 
Przyznacie, ¿e niesamowita, prawie ¿e nierealna historia. wszystkich udzielanych wskazówek. Szybko przekonaliœmy siê, 
Wielu z nas, podejrzewam, chcia³by prze¿yæ kiedyœ coœ choæ ¿e praca aktora to ciê¿ki kawa³ek chleba. Jednak, pomimo 
trochê podobnego. w³o¿onego wysi³ku dziœ wiemy na pewno, ¿e by³o warto. Zagraæ 
W trakcie relacjonowania wydarzeñ pamiêtnego dnia 6 w produkcji Jerzego Hoffmana i w jednym filmie z Borysem 
czerwca 2010 roku, emocje towarzyszy³y ch³opakom przy Szycem, Natasz¹ Urbañsk¹, Bogus³awem Lind¹, Danielem 
ka¿dym wypowiadanym s³owie. Olbchryskim, czy z Wiktorem Zborowskim to dla nas naprawdê 
A jak z perspektywy czasu, ju¿ na spokojnie, wspominaj¹ du¿a sprawa.

swoj¹ przygodê? Ch³opaki zapewniaj¹, ¿e ich przygoda z aktorstwem oraz praca 
Praca na planie filmowym na rzecz œrodowiska lokalnego nie zakoñczy siê na zagranych u 
okaza³a siê byæ wcale nie taka Hoffmana rolach statystów. Role te zaszczepi³y u naszych 
prosta, jakby siê to mog³o m³odych kolegów bakcyla aktorstwa. Pasjê t¹ chc¹ rozwijaæ, a 
wydawaæ. Jedna ze scen w przysz³oœci, je¿eli tylko nadarzy siê taka okazja, spróbowaæ 
filmie bêdzie trwa³a oko³o 8 swoich si³ w wiêkszych kreacjach aktorskich. 
sekund, a krêcona by³a ponad Cieszymy siê, ¿e m³odzi, odwa¿ni mieszkañcy Janowa, 
dwie godziny – wspominaj¹ poprzez udzia³ w tak du¿ej produkcji filmowej promuj¹ nasze 
ch³opaki - Sceny nagrywane miasto na arenie ogólnopolskiej, a nawet œwiatowej.
by³y w upale, trzeba by³o Premiera „Bitwy Warszawskiej 1920”planowana jest na 19 
chodziæ boso po kamieniach i wrzeœnia 2011 roku. Z niecierpliwoœci¹ wiêc czekamy, aby 
po ca³ym dniu  tak iego móc zobaczyæ naszych m³odych janowiaków na du¿ym 
chodzenia, po nagraniu ponad ekranie!
68 kadrów niejeden ze  tekst: B.Baran

PIERWSZA NAGRODA W KONKURSIE 
„KRYSZTA£OWEJ KONICZYNY”

DLA JANINY SKUBIK

Od 10 lat Fundacja 4H organizuje 
k o n k u r s  „ K r y s z t a ³ o w e j  
Koniczyny”, który poœwiecony jest 
promocji  edukacyjnej  pracy 
spo³ecznej na terenach wiejskich. 
Dziêki temu mo¿emy poznawaæ 
wspania³ych wolontariuszy i uczyæ 
siê od nich, jak pomagaæ skutecznie 
ludziom i zmieniaæ polsk¹ wieœ na 
lepsze.
W tym roku by³ to 10 – jubileuszowy 
konkurs, w którym I nagrodê 
otrzyma³a Pani Janina Skubik, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Dzia³ania „Leœny Kr¹g” i pielêgniarka œrodowiskowa NZOZ „Zdrowie”. Od 
wielu lat Pani Janina Skubik aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach 
lokalnych, których celem jest rozwój powiatu janowskiego. Jest animatork¹ 
wspó³pracy trójsektorowej samorz¹dów lokalnych, organizacji 
samorz¹dowych i przedsiêbiorców do dzia³ania na rzecz œrodowiska 
lokalnego. Wspó³pracuje ze szko³ami. Koordynuje wiele projektów 
krajowych m.in. „M³odzi nieustraszeni” i miêdzynarodowych, dziêki którym 
dzia³aj¹ zespo³y ludowe i œpiewacze, organizowane s¹ szkolenia, wystawy, 
imprezy i konkursy. Jest skromn¹ osob¹, otwart¹ na potrzeby innych ludzi, a w 
¿yciu prywatnym – dobr¹ ¿on¹ i matk¹ 4 dzieci, a od niedawna babci¹.
Program 4H, co t³umaczymy z jêz. angielskiego: heart – serce, head – g³owa, 
hands – rêce i health - zdrowie, powsta³ ponad 100 lat temu w Stanach 
zjednoczonych, by pomagaæ kszta³ciæ i rozwijaæ siê m³odzie¿y wiejskiej. 
Obecnie jest rozpowszechniony w ponad 80 krajach na ca³ym œwiecie. 
Wszyscy zaanga¿owani w programie 4H realizuj¹ has³o „uczyæ siê dzia³aj¹c” 
i pracuj¹ tak, by „najlepsze by³o jeszcze lepsze”, co zgodnie z ide¹ programu 
ma motywowaæ m³odzie¿ i doros³ych liderów do ci¹g³ego samodoskonalenia 
i ulepszania rzeczy uznanych za doskona³e.
Idea konkursu zrodzi³a siê w 2000r. Celem by³o wypromowanie dobrych 
przyk³adów aktywizacji œrodowisk wiejskich i spo³eczników dzia³aj¹cych na 
rzecz edukacji mieszkañców wsi. Co roku dwustopniowa Komisja 
Konkursowa i Kapitu³a Konkursu wybieraj¹ spoœród kandydatów do nagrody, 
których zg³aszaj¹ Marsza³kowie województw. W konkursie bior¹ udzia³ 
osoby wykazuj¹ce siê prac¹ spo³eczn¹ i maj¹ce poparcie dla swoich dzia³añ w 
œrodowisku. S¹ to: samorz¹dowcy, nauczyciele, naukowcy, pracownicy 
domów kultury, cz³onkowie organizacji pozarz¹dowych, doradcy rolniczy, 
so³tysi i dzia³acze izb rolniczych z ca³ej Polski.
Sta³ymi patronami wspieraj¹cymi konkurs s¹: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Naczelna Organizacja Techniczna, Zarz¹d G³ówny SGGW, Instytut 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Idea konkursu zdobywa dalszych zwolenników 
i w ten sposób realizowane s¹ cele, jakie przyœwiecaj¹ konkursowi: 
zdobywane jest poparcie dla pracy spo³ecznej na obszarach, dla edukacji 
mieszkañców wsi, dla popularyzacji dobrych przyk³adów dzia³añ w gminach. 
G³ównym patronem konkursu jest Helen Nelson oraz Prymas Polski ks. 
Kardyna³ Józef Glemp.
Cieszymy siê z sukcesu Janiny Skubik i mamy nadziejê, ¿e zainspiruje on inne 
osoby do pe³nienia roli leaderów spo³ecznych na terenie Ziemi Janowskiej. 
Laureatce ¿yczymy jeszcze wielu tak nobilituj¹cych wyró¿nieñ i pomyœlnoœci 
w dalszej pracy spo³ecznej.

Agata Spóz, LGD "Leœny Kr¹g”

M³odzie¿ w Parlamencie Europejskim

Na zaproszenie pos³a do Parlamentu Europejskiego prof. Miros³awa 
Piotrkowskiego, w dniach 11 - 15 paŸdziernika br. Parlament Europejski 
''wizytowa³a'' grupa m³odzie¿y z województwa lubelskiego. Program pobytu 
w Brukseli i Antwerpii obejmowa³ m.in. wizytê w Parlamencie Europejskim, 
zwiedzanie budynków PE, oczywiœcie spotkanie z prof. Piotrowskim, który w 
sposób barwny i przystêpny mówi³ o roli i zasadach funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego. Ponadto m³odzie¿ zwiedzi³a urocze zak¹tki 
Brukseli i Antwerpii.
Z terenu miasta i gminy Janów Lubelski mo¿liwoœæ prze¿ycia 
niezapomnianych wra¿eñ mieli Rafa³ Garbacz, Mateusz Kiszka na co dzieñ 
uczniowie szkó³ œrednich w Bi³goraju oraz Iwona Rz¹d i Micha³ Czerniak 
uczniowie miejscowego LO im. Boh. Poryt. Wzgórza.



Mistrzostwami Europy w Snookerze (2008r.).
Od 2005 roku Micha³ Szabat jest uczestnikiem 
odbywaj¹cych siê co roku Otwartych 
Mistrzostw Polski w Snookerze. Za najlepszy 
swój sezon uwa¿a lata 2006 - 2007, kiedy w 
Ogólnopolskim rankingu osób uczestnicz¹cych 
w rozgrywkach snookera zaj¹³ 9 miejsce. 
Pierwszych dwudziestu dwóch uczestników 
rankingu automatycznie bierze udzia³ w 
Mistrzostwach Polski w snookerze bez 
k o n i e c z n o œ c i  u d z i a ³ u  w  t u r n i e j a c h  
e l iminacyjnych .  Os ta tn im sukcesem 
snookerzysty jest V miejsce w Lubelskiej Lidze 
Bilardowej, zorganizowanej przez nowo 
powsta³y klub „Masters”.
Snooker w Polsce jest swego rodzaju nowoœci¹, 
której popularnoœæ roœnie w g³ównej mierze 
dziêki transmisjom telewizyjnym. W naszym 
mieœcie dyscyplina ta jest jeszcze ma³o znana, 
chocia¿ powoli zaczyna siê to zmieniaæ. 
Snooker dla Pana Micha³a sta³ siê jego ¿yciow¹ 

Za oknami jesieñ i coraz szybszymi krokami zbli¿a siê pasj¹, a dowodem na to, oprócz jego osi¹gniêæ w tej 
zima. Kiedy dni staj¹ siê coraz krótsze, a noce coraz dziedzinie jest klub, który stworzy³. Otwarcie klubu 
d³u¿sze, wielu z nas zastanawia siê, co robiæ d³ugie ma na celu przekonanie do snookera innych osób i 
jesienno - zimowe wieczory? Dla tych, którzy maj¹ mimo tego, ¿e klub dzia³a dopiero drugi miesi¹c, 
doœæ przesiadywania przed telewizorem lub janowiaków chêtnych do nauki tej gry ci¹gle 
komputerem mamy ciekaw¹ propozycjê na spêdzenie przybywa. S¹ to przede wszystkim ludzie m³odzi, 
wolnego czasu. Wraz z przyjació³mi czy rodzin¹ chocia¿ nie brakuje równie¿ osób doros³ych, 
m o ¿ n a  w y b r a æ  s i ê  n a  s n o o k e r a .  D l a  przychodz¹cych tu z ca³ymi swoim rodzinami. Klub 
niewtajemniczonych, snooker to angielska odmiana dysponuje trzema sto³ami do pool bilarda i jednym do 
bilarda. Do tej pory, w naszym mieœcie tylko w kilku snookera. S¹ to sto³y najwy¿szej jakoœci (produkuje je 
miejscach mo¿na by³o zagraæ w bilard, za to o niemiecka firma, nr 1 w Europie - Dynamic II), na 
znalezieniu sto³u snookerowego mo¿na by³o jedynie których rozgrywane s¹ wszystkie europejskie 
pomarzyæ. Wszystko zmieni³o siê z dat¹ 16 wrzeœnia turnieje. W klubie za poœrednictwem telewizji 
2010r, od kiedy dzia³a pierwszy w Janowie, satelitarnej mo¿na równie¿ obejrzeæ najwiêksze 
profesjonalny klub bilardowy BREAK. KLUB imprezy sportowe. Micha³ Szabat, w niedalekiej 
BILARDOWY POOL & SNOOKER&CAFE CLUB, przysz³oœci planuje zorganizowanie turniejów 
mieszcz¹cy siê przy ulicy Zamoyskiego 56. Jest to poolowych i snookerowych o zasiêgu lokalnym i 
pierwsze miejsce w historii naszego miasta, gdzie regionalnym.
mo¿na zagraæ w pool - bilarda i snookera. Graj¹cy w snookera w klubie odnajd¹ ciszê i spokój, 
W³aœcicielem klubu jest janowiak Micha³ Szabat  niezbêdne do uprawiania tej dyscypliny sportu, a ich 
znany polski snookerzysta. Jego przygoda ze niegraj¹cy towarzysze ciep³¹, przyjazn¹ atmosferê, a 
snookerem rozpoczê³a siê podczas studiów, a t¹ tak¿e mo¿liwoœæ obserwacji ciekawych rozgrywek. 
dyscyplin¹ sportu zarazi³ go jego kolega - Marcin Klub stoi otworem nie tylko dla profesjonalistów, ale 
Kolibski, zrzeszony w lubelskim klubie bilardowym tak¿e dla amatorów tej dyscypliny sportu. 
„Riley”. Pierwsze kroki w snookerze, Pan Micha³ Pocz¹tkuj¹cym, fachowych porad udziela i 
stawia³ grywaj¹c w Janowie „U ¯yda”, gdzie udostêpnia materia³y szkoleniowe w³aœciciel klubu.
znajdowa³ siê stó³ do poola i snookera. Gdy tylko Towarzysz¹cy snookerowi niepowtarzalny klimat: 
okaza³o siê, ¿e gra ta idzie mu ca³kiem nieŸle, sto³y z zielonym suknem, dŸwiêk uderzaj¹cych o 
wci¹gn¹³ siê w rozgrywki ogólnopolskie. Pierwszym siebie bil, punktowe oœwietlenie, bar pe³en napojów, a 
jego turniejem by³ Ogólnopolski Turniej w snookerze, do tego element pozytywnej rywalizacji, jest 
rozgrywany w lubelskim klubie „Fabryka”. PóŸniej, gwarancj¹ œwietnie spêdzonego wieczoru i 
kiedy by³ ju¿ zrzeszony w klubie ”Stolarnia” (jego doskona³ym urozmaiceniem wolnego czasu. Dla 
w³aœcicielem by³ by³y prezes Polskiego Zwi¹zku tych, którzy wahaj¹ siê, czy wybraæ w³aœnie t¹ formê 
Snookera i Bilarda Angielskiego - Piotr Murat), spêdzania czasu, dodatkow¹ zachêt¹ mo¿e byæ fakt, 
przyszed³ czas na wiêksze turnieje, odbywaj¹ce siê w ¿e snooker jest gr¹ d¿entelmenów (nie znaczy to 
Warszawie, Kaliszu, Krakowie, £odzi, Zielonej jednak, ¿e nie graj¹ w niego kobiety). Bior¹cych 
Górze i Szczecinie. Do pierwszych, bardziej udzia³ w turniejach obowi¹zuj¹ odpowiednie maniery 
znacz¹cych osi¹gniêæ Pana Micha³a mo¿na zaliczyæ: oraz nienaganny strój: elegancka koszula z d³ugim 
III miejsce w turnieju PORS***, III miejsce w rêkawem, kamizelka i muszka - nieodzowny element 
turnieju***, rozgrywanym w krakowskim klubie profesjonalnego snookerzysty. 
bilardowym „Frame”, III miejsce w turnieju***, w Osoby graj¹ce w klubie Pana Micha³a zgodnie 
lubelskim klubie „Stolarnia”, III miejsce w twierdz¹, ¿e snooker to trudna, a zarazem bardzo 
turnieju****, w zielonogórskim klubie „Hot Shots”, interesuj¹ca i emocjonuj¹ca dziedzina sportu. Na 
II miejsce w turnieju**, w rzeszowskim klubie pewno jest to œwietna rozrywka, a ka¿dy kto rozegra 
„Snooker House”, III miejsce w Otwartych pierwszy frejm (pojedyncza partia) chce zagraæ 
Mistrzostwach Rzeszowa - 2009rok, a tak¿e udzia³ w jeszcze raz. Nie pozostaje nam wiêc nic innego, jak 
æwieræfinale Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w tylko zaprosiæ Pañstwa do odkrycia niepowtarzalnego 
Kaliszu - 2008rok. œwiata snookera i pool bilarda!
Jednym z najwiêkszych sukcesów naszego 
snookerzysty jest niew¹tpliwie udzia³ w International tekst: B.Baran; foto: A.Marianowska
Open Lublin - zawodach organizowanych przed 
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SPORT I REKREACJA

Br¹zowy medal dla naszego zapaœnika

W dniach 15-16.10.2010r. w 
Poznaniu odby³y siê M³odzie¿owe 
Mistrzostwa Polski w Zapasach 
Styl Wolny. Zawodnik "Olimpu" 
Janów Lubelski Kowal Kamil 
wywalczy³ br¹zowy medal w kat. 
wagowej  55 kg.  Pozosta l i  
startuj¹cy zawodnicy wywalczyli 
punktowane miejsca.  JLKS 
"Olimp" w punktacji klubowej 
zdoby³ wysokie 6 miejsce. W 
b i e ¿ ¹ c y m  r o k u  z a p a œ n i c y  
"Olimpu" zdobyli 143 pkt. we 
wspó³zawodnictwie dzieci i 
m³odzie¿y, co jest rekordowym 
o s i ¹ g n i ê c i e m  K l u b u  w  
dotychczasowej historii.

JLKS "Olimp" Tadeusz Kuœmierczyk

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików

W dniu 3 paŸdziernika 2010 w 
K i e l c a c h  r o z e g r a n e  z o s t a ³ y  
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa 
M³odzików (woj. lubelskie, ³ódzkie, 
œwiêtokrzyskie i podkarpackie).
Zawodnicy Olimpu Janów Lubelski 
wywalczyli 5 medali: Wojtan Pawe³ - 
srebrny medal - kat. 35kg, Sulowski 
Krzysztof - srebrny medal - kat. 47kg, 
Todys Wojciech - br¹zowy medal - kat. 
53kg, Pizoñ Kamil - br¹zowy medal - 
kat. 59kg, Kukie³ka Wojciech - srebrny 
medal - kat. 59kg.
W punktacji klubowej JLKS OLIMP 
wywalczy³  III  miejsce na 26 
startuj¹cych klubów.

M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w Zapasach Styl Klasyczny
W dniach 8-9 paŸdziernika 2010 JLKS "OLIMP" Janów Lubelski by³ organizatorem 
M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Zapasach Styl Klasyczny. Zawodnik "Olimpu" Kowal 
£ukasz wywalczy³ br¹zowy medal w kat. 60kg. O krok od medalu by³ jego brat Kowal Kamil - V 
miejsce kat. 55kg. 
Pozosta³e wyniki naszych zawodników: Zió³kowski Dariusz VIII miejsce kat. 66kg, £ukasik 
Kamil VIII miejsce kat. 55kg, Kêdra Kamil IX miejsce kat. 96kg.
Zwyciêzcy w poszczególnych kat. wagowych: kat 55kg - Bierzanowski Rados³aw - Cement Gryf 
Che³m, kat. 60kg - Michalczuk Maciej - Podlasie Bia³ystok, kat. 66 kg - Rutkowski Daniel - 
Olimpijczyk Radom, kat. 74 kg - Tim Jakub - Sobieski Poznañ, kat. 84 kg - Janikowski Damian - 
Œl¹sk Wroc³aw, kat. 96 kg - Olejniczak Marcin - Sobieski Poznañ.

Frame, break, 22 bile - czyli przygodê ze snookerem czas zacz¹æ

Narciarstwo 
biegowe i 
œladowe

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Dzia³ania „Leœny Kr¹g” w Janowie 
Lubelskim przy udziale MOSiR, JOK i 
Nadleœnictwa Janów Lubelski od kilku lat 
organizuje Zimowe Imprezy Promocyjne, 
maj¹ce na celu rozwój sportów zimowych na 
Ziemi Janowskiej. 
G³ówn¹ dyscyplin¹ ZIP w Janowie Lubelskim 
jest narciarstwo biegowe, doskonale wpisuj¹ce 
siê w równinno - pagórkowaty krajobraz 
Lasów Janowskich i s¹siedniego Roztocza. 
Z uwagi na zanik tej popularnej kiedyœ w 
szko³ach janowskich dyscypliny i ca³kowity 
brak sprzêtu, w 2007 r. LGD zakupi³o 20 par 
kompletnych nart biegowych. Po 5 kpl. nart 
przekazano do 4 szkó³: Zespo³u Szkó³ w 
Janowie Lubelskim, Publicznego Gimnazjum 

Gminy Janów Lubelski.w Janowie Lubelskim, Zespo³u Szkó³ 
W ramach zadania zostanie zakupionych 15 par Potoczku i Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach.
kompletnych nart biegowych dla Publicznej Od tej pory (co zbieg³o siê z uruchomieniem 
Szko³y Podstawowej w Janowie Lubelskim oraz wyci¹gów narciarskich w Batorzu i  
bêdzie przeszkolonych z jazdy na tych nartach C h r z a n o w i e )  o b s e r w u j e  s i ê  w z r o s t  
15 uczniów tej szko³y. W zale¿noœci od zainteresowania narciarstwem biegowym, 
warunków pogodowych zajêcia bêd¹ równie¿ jako elementem turystycznego 
prowadzone na bie¿niach sportowych i Górce produktu sieciowego. W Gminie Janów 
Narciarskiej  przy Publicznej  Szkole Lubelski przejawia siê to g³ównie w 
Podstawowej, na terenach MOSiR n/Zalewem projektowaniu tras nart biegowych wraz z 
Janowskim, na trasie przy Oœrodku Edukacji niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Ekologicznej Nadleœnictwa w Janowie Dla wsparcia tych zamiarów wynikaj¹cych z 
Lubelskim lub na pólku æwiczebnym w oœrodku „Koncepcji Narciarstwa Biegowego i 
„Narciarski Raj u Rzetelskiego” w Chrzanowie. Œladowego” LGD podjê³o siê w 2010 r. 
Po zakoñczeniu realizacji tego zadania, ju¿ w realizacji zadania publicznego w zakresie 
lutym 2011 r., m³odzi narciarze z PSP wezm¹ rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ w 
udzia³ w kolejnej Zimowej Imprezie szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y poprzez  
Promocyjnej.prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci 
Zainteresowanych zapraszamy na stronê edukacy jne j  w  
internetow¹ LGD „Leœny Kr¹g” w Janowie z a k r e s i e  
Lubelskim:  - zak³adka przeciwdzia³ania 
„Narciarstwo biegowe i œladowe”p r o b l e m o m  

alkoholowym, tj. 
Antoni Sydor - Autor „Koncepcji Narciarstwo pozalekcyjnych 

Biegowe Œladowe w Janowie Lubelskim i zajêæ sportowych 
Okolicach - 2006” d l a  d z i e c i  i  

m³odzie¿y z terenu 

www.lesnykrag.pl

foto: strona internetowa LOZN w Tomaszowie 
Lubelskim (2010.02.27 MULKS na Biegu na 
Igrzyska w Jakuszycach)



III miejsce w województwie

25 paŸdziernika 2010 roku w Bia³ej Podlaskiej odby³o siê uroczyste 
podsumowanie sportowego roku szkolnego 2009/2010 w 
województwie lubelskim. Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu wsród 
317 sklasyfikowanych szkó³ podstawowych znalaz³a siê Publiczna 
Szko³a Podstawowa w Janowie Lubelskim. Okaza³y puchar z r¹k 
lubelskiego kuratora oœwiaty odebra³a Dyrektor szko³y Pani Krystyna 
Æwiek, zaœ wyró¿nienia za bardzo dobr¹ pracê z dzieæmi otrzymali mgr 
A. Jakubiec, mgr Z. Czajkowski oraz mgr R. Boryñski. Janowsk¹ 
podstawówkê wyprzedzi³y tylko SP Nr1 w £ukowie i SP Nr7 w 
Œwidniku. 

Red.

11.Gazeta Janowska

SPORT I REKREACJA

Pochodz¹cy z Janowa Lubelskiego, dwudziestojednoletni Rafa³ wymyœleæ nowy trik s¹ motorem napêdzaj¹cym mnie do dalszej 
Jakiemczuk - jeden z czo³owych football freestyle'rów w Polsce, pracy.
opowiada naszym czytelnikom o swojej ¿yciowej pasji. B. B.: Obecnie jesteœ zawodowym freestylerem, jak wygl¹da³y 
Bo¿ena Baran: Zacznijmy mo¿e od wyjaœnienia, czym jest football pocz¹tki twojej kariery?
freestyle? R. J.: Profesjonalnie zajmuje siê freestylem od 2006 roku. Na 
Rafa³ Jakiemczuk: Football Freestyle to sztuka wykonywania prze³omie lat 2006/2007 trafi³em do Lublin Panna Freestyle 
trików z pi³k¹ za pomoc¹ ró¿nych czêœci cia³a. We freestylu mamy Team(LPFT) - grupy reprezentuj¹cej województwo lubelskie na 
cztery style: air - triki wykonywane w powietrzu za pomoc¹ kolan polskiej scenie freestyle'u. Swój pierwszy wiêkszy pokaz da³em 
(nóg), upper - s¹ to triki przy u¿yciu g³owy, szyi, barków, czasem podczas I urodzin lubelskiej Galerii Orkana(wczeœniej swoje 
rêki, sit down - triki wykonywane w pozycji siedz¹cej i ground - umiejêtnoœci pokazywa³em w moim rodzinnym mieœcie - Janowie). 
tzw. taniec z pi³k¹ na ziemi. Jeœli o mnie chodzi, to staram siê ³¹czyæ W czerwcu 2008 roku mn¹ i moimi dwoma kolegami: £ukaszem 
wszystkie te odmiany, jednak najbardziej lubiê trenowaæ sit down. Juchniewiczem i £ukaszem Bajko zainteresowa³a siê „Zina”  znana 
B.B.: W jaki sposób zainteresowa³eœ siê freestylem i jak wygl¹da na ca³ym œwiecie firma, zajmuj¹ca siê dystrybucj¹ sprzêtu 
jego nauka? pi³karskiego. Od momentu kiedy firma zosta³a naszym sponsorem, 
R. J. Mo¿e zabrzmi to trochê banalnie, ale wszystko zaczê³o siê od wystêpujemy jako grupa pod nazw¹ Zina Freestyle.
zwyk³ej gry w pi³kê. PóŸniej, kiedy z zagranicy przysz³a moda na B. B.: Dajecie pokazy na imprezach pi³karskich w ca³ej Polsce, które z 
freestyle, natkn¹³em siê w internecie na filmiki z freestyle’owymi nich najbardziej utkwi³y Ci w pamiêci? 
pokazami. W momencie, gdy zobaczy³em co wyprawia z pi³k¹ R. J.: Myœlê, ¿e do tych najwa¿niejszych mogê zaliczyæ pokaz na 
Ronaldinho, postanowi³em spróbowaæ swoich si³ w tym sporcie. W „Pucharze mlecznego startu” - imprezie sportowej dla dzieci 
ten sposób gra w pi³kê zesz³a na dalsze tory, a jej miejsce ju¿ na odbywaj¹cej siê na Stadionie Lecha Poznañ - ogl¹da³o nas wtedy 
dobre zaj¹³ freestyle. W tym sporcie najwa¿niejsze jest opanowanie ponad 16 tys. ludzi, a patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ obecny na 
¿onglerki, póŸniej trzeba siê nauczyæ zwyk³ych trików tzw. ATW - niej Zinedine Zidane. Kolejne takie wiêksze imprezy to: odbywaj¹cy 
around the word, a nastêpnie ³¹czenia tych trików w kombinacje. siê na stadionie £KS £ÓD•(2009r.) benefis Tomasz K³osa na 
B. B.: Co sprawia, ¿e freestyle poch³ania bez reszty ca³y twój wolny zakoñczenie jego kariery sportowej, fina³ krakowskiego turnieju dla 
czas? dzieciaków „Z podwórka na stadion”, Gala Pi³karska w Ciechanowie, 
R.J.: Dla mnie jest to przede wszystkim œwietna zabawa. Robiê coœ, na której wyst¹piliœmy z Queens, fina³ imprezy sportowej Coca Cola 
co ma³o kto robiæ potrafi. Jako pierwszy na œwiecie zdj¹³em Cup, podczas którego gwiazd¹ wieczoru by³a Kate Rayan, a nasz 
koszulkê z trzema pi³kami na plecach. wystêp zapowiedzieli Przemys³aw Babiarz i Dariusz Dziekanowski, a 

tak¿e Amber Cup  impreza sportowa organizowana w S³upsku. Mamy 
na swoim koncie du¿¹ iloœæ pokazów, a wymienienie wszystkich, miejsce w mistrzostwach Polski.
nawet tych dla nas najwa¿niejszych, zajê³oby naprawdê sporo czasu. B. B.: Treningi, wyjazdy na pokazy zajmuj¹ mnóstwo czasu, jak 
Dlatego zainteresowanych nasza grup¹ i jej poczynaniami zapraszam Twoi bliscy reaguj¹ na twoj¹ pasjê i osi¹gniêcia?
do odwiedzania naszej strony internetowej: www.zinafreestyle.pl £. J.: Rodzina i najbli¿si staraj¹ siê mnie wspieraæ i myœlê, ¿e s¹ 
B. B.: Jak wygl¹daj¹ wasze pokazy i czy w trakcie ich trwania dumni z ka¿dego mojego osi¹gniêcia. Czêsto na pokazy zabieram 
towarzyszy wam trema? swoj¹ dziewczynê - Aurelkê i mojego m³odszego brata - Paw³a. 
R. J.: Wystêpujemy jako gwiazda wieczoru, czêsto w towarzystwie Maj¹c przy sobie takie wsparcie, potrafiê z pi³k¹ zrobiæ wszystko. 
znanych gwiazd muzycznej estrady. Nasz wystêp trwa oko³o Staram siê godziæ ¿ycie prywatne, studia i freestyle, czasem jest to 
dziesiêciu minut, w trakcie których dajemy z siebie wszystko. Mamy trudne, ale zazwyczaj mi siê to udaje.
przygotowane specjalne uk³ady i podk³ady muzyczne: preferujemy B. B.: Jakie s¹ plany na przysz³oœæ Rafa³a Jakiemczuka i Ziny 
„czarne rytmy”. Na scenie czujemy siê jak ryba w wodzie, dlatego nie Freestyle?
ma mowy o ¿adnym stresie. Trema towarzyszy³a mi tylko na pocz¹tku R. J.: Studjujê dziennikarstwo i w przysz³oœci chcia³bym zostaæ 
mojej kariery. dziennikarzem sportowym. Od jakiegoœ czasu myœlê równie¿ o 
B. B.: Mówi siê, ¿e jesteœcie najbardziej medialn¹ grup¹ w Polsce tym, aby tu - w naszym mieœcie za³o¿yæ szkó³kê freestyle'u, by móc 
prezentuj¹c¹ freestyle football. Sk¹d wziê³a siê ta opinia? zachêciæ m³odych ludzi do uprawiania tej stosunkowo m³odej 
R. J.: Wynika to najprawdopodobniej st¹d, ¿e jesteœmy zapraszani na dyscypliny sportu. W tym celu niezbêdna jest pomoc w³adz miasta, 
najbardziej medialne imprezy w Polsce, na których pojawiaj¹ siê polegaj¹ca chocia¿by na udostêpnieniu hali do treningów. Pokaz 
najwiêksze gwiazdy sportu, muzyki i nie tylko, np. Zinedine Zidane, o Ziny Freestyle w najbli¿szym czasie bêdzie mo¿na zobaczyæ 
którym wspomina³em wczeœniej, Lukas Podolsky, Kuba prawdopodobnie w styczniu 2011 roku podczas Umber Cup w 
B³aszczykowski, Mariusz Pudzianowski, Mezo, Liber, czy Kate S³upsku. Czekamy na mo¿liwoœæ zaprezentowania siê poza 
Rayan. Nasze wystêpy przybieraj¹ formê widowiska muzycznego z granicami naszego kraju. Jesteœmy otwarci na propozycje pokazów, 
robi¹cymi wra¿enie sztuczkami pi³karskimi. Poza tym wiele razy a szczególnie na tê ze strony naszego Janowa, bo jako Zina 
uczestniczyliœmy w nagraniach dla ró¿nych stacji telewizyjnych. Freestyle, nie mieliœmy jeszcze mo¿liwoœci zaprezentowania tu 
Udzielaliœmy min. Wywiadu dla programów TVP: Kawa czy Herbata, swoich umiejêtnoœci.
(wywiad przeprowadzony na ¿ywo przez Macieja Kurzajewskiego w B. B.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê tytu³u mistrza we freestyle 
janowskim hotelu Duo) i „Kadra 2012”, czy dla programu Vivy Codzienny trening, ci¹g³a praca nad udoskonalaniem techniki, football.
Polska „FEAT”.wymyœlanie w³asnych trików i ³¹czenie ich w kombinacje, wcale R. J.: Ja równie¿ dziêkujê i do zobaczenia na pokazach!
B. B.: Jakie jest twoje najwiêksze osi¹gniêcie we freestyle football?mnie nie mêcz¹, a wrêcz przeciwnie. Pokazujê i wstawiam do 
R. J.: Jak do tej pory najwiêkszym moim osi¹gniêciem w tej freestyle'u oryginalne zagrania, np. skakanie na skakance z pi³k¹ na Rozmawia³a Bo¿ena Baran
dziedzinie jest tytu³ vice mistrza Polski w kategorii GROUND i V karku. Radoœæ i satysfakcja, jak¹ odczuwam, gdy tylko uda mi siê 

Janowska s³awa polskiego Football  Freestyle'u

IV JANOWSKI TURNIEJ 
W BOWLINGU

Sobota 23 paŸdziernika br. by³a dniem emocji 
dla pasjonatów gry w krêgle. Ju¿ po raz 
czwarty spotkaliœmy siê na Krêgielni Krytej 
P³ywalni „Otylia”, by rozegraæ kolejn¹ 
edycjê Janowskiego Turnieju w Bowlingu. 
Przyjechali zawodnicy z Lublina i 
Krasnobrodu, nie zabrak³o równie¿ pani 
Marii Horbatowicz, laureatki poprzedniej 
(trzeciej) edycji. Szkoda tylko, ¿e tym razem 
nie by³o ani jednego reprezentanta naszego 
miasta.  Czy¿by zainteresowanie t¹ 
dyscyplin¹ w Janowie zmala³o? Czy te¿ nasi 
zawodnicy nie czuj¹ siê na si³ach dotrzymaæ 
pola Lublinianom. A szkoda, bo sport to sport, 
wszystko mo¿e siê zdarzyæ, a poziom turnieju 
w porównaniu z rekordami z poprzedniej 
edycji, by³ wyrównany i jak najbardziej 
dostêpny, nie tylko dla mistrzów. Liczymy, ¿e 

IV Horbatowicz Maria - Krasnobródw nastêpnej, marcowej edycji poka¿¹ siê nasi miejscowi 
V Pastuszak Dorota - Lublinœmia³kowie, gwarantujemy naprawdê gor¹cy doping.
VI Terlikowski Jaros³aw - LublinRozgrywki przebiega³y w domowej wrêcz atmosferze, 
Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Janowie poniewa¿ wszyscy zawodnicy turnieju ju¿ uczestniczyli w 
Lubelskim pragnie serdecznie podziêkowaæ za pomoc w poprzednich jego edycjach. Niesamowicie serdeczni i 
organizacji sponsorom turnieju:sympatyczni, chwal¹ sobie nasz¹ goœcinnoœæ i z przyjemnoœci¹ 
1. Sklepy „Uroda” Józef Dudek - Janów Lubelski, ul. tu wracaj¹. Niestety, pani Marii nie uda³o siê obroniæ tytu³u 
Zamoyskiego 16 i 42zwyciêzcy i puchar przechodni powêdrowa³ w inne rêce. 
2. Piekarnia PPHU Framkog s.c. Franciszek i Mariusz Jarosz, Wszystko jednak pozosta³o w rodzinie, bo laureatem tym 
Bia³a Pierwsza 121razem zosta³ pan Valter Paganin, doskona³y zawodnik, 
3.”SZYBKI KRÓLIK” ¯aneta Krzak, Janów Lubelski ul. Ks. zdobywca wielu trofeów, a prywatnie m¹¿ pani Marii. Puchar 
Skorupki 9, Kryta P³ywalnia „Otylia”wiêc, po krótkotrwa³ej wizycie w Janowie, ponownie wróci³ do 
4. GABINET REHABILITACJI I MASA¯U - mgr Zbigniew Krasnobrodu. Có¿, zobaczymy go w marcu, kiedy zawodnicy 
Sawa, Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki 9, Kryta P³ywalnia znowu stan¹ w szranki, czy raczej na tory, by rozegraæ kolejn¹ 
„Otylia” edycjê Janowskiego Turnieju w Bowlingu.
5.Centrum Odnowy Biologicznej Vis a Vis - Iwona Staroœcic, Wyniki turnieju:
Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki 9, Kryta P³ywalnia „Otylia”.I Paganin Valter - Bergamo (Italia)

II Baranowski Jaros³aw - Lublin
M.D.III Krysa Krzysztof - Lublin
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powodu nie dosz³a do skutku budowa bloku Szanowni Pañstwo!
przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. Gmina W ostatnich czterech latach wykonaliœmy 
musia³a koncentrowaæ swoje wysi³ki gigantyczn¹ pracê, lecz wiele wyzwañ stoi 
finansowe na projektach inwestycyjnych, do nadal przed nami. W strategii rozwoju naszej 
których mo¿na by³o pozyskaæ znacz¹ce gminy na lata 2008 - 2015 definiujemy nasz 
dofinansowanie i nie by³a w stanie podj¹æ siê g³ówny cel w nastêpuj¹cy sposób: „Gmina 
inwestycji w bloki komunalne. Nie oznacza Janów Lubelski to atrakcyjne miejsce do 
to jednak biernoœci gminy w tej wa¿nej zamieszkania, pracy, wypoczynku i 
dziedzinie. Po geodezyjnym wydzieleniu inwestowania, piêkne i czyste miasto oraz 
dzia³ek i wydaniu na nie decyzji o warunkach miejscowoœci wiejskie”. Staraj¹c siê 
zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowaæ ten cel, przedstawiam Pañstwu 
pozyskano dwóch inwestorów, którzy w program bêd¹cy owocem nie tylko moich 
przysz³ym roku deklaruj¹ budowê bloków przemyœleñ, ale te¿ intelektualnej pracy wielu 
przy ulicach: Sowiakowskiego i Wiejskiej. aktywnych spo³ecznie mieszkañców i moich 
T o  z a s p o k o i  p o t r z e b y  w œ r ó d  wspó³pracowników.
zainteresowanych kupnem mieszkania na co 1. Przedsiêbiorczoœæ - wspieranie 
najmniej kilka nadchodz¹cych lat.przedsiêbiorczoœci zapewnia rozwój 
Dla osób mniej zamo¿nych rozwa¿ymy gospodarczy i tworzenie nowych miejsc 
budowê mieszkañ w formule Towarzystwa pracy.
Budownictwa Spo³ecznego. W tej formule, 
by staæ siê najemc¹ takiego mieszkania 
wystarczy kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych i J ednym z  na jwa¿n ie j s zych  ce lów 
odpowiednia zdolnoœæ kredytowa.nadchodz¹cej kadencji bêdzie kontynuacja 
Dla osób znajduj¹cych siê w najgorszej poszukiwañ inwestorów, którzy wybuduj¹ 
sytuacji ¿yciowej, czy rodzin z wyrokami nowe zak³ady pracy w Janowskiej Strefie 
eksmisyjnymi, przygotujemy lokale P r z e d s i ê b i o r c z o œ c i  „ B o r o w n i c a ” .  
socjalne.Rozpoczêcie w przysz³ym roku budowy 

dwóch zak³adów przetwórstwa rolno-
spo¿ywczego jest naszym wielkim sukcesem. 

 Inwestorzy deklaruj¹ powstanie zak³adu 
zmodernizowaæ dziesi¹tki kilometrów kanalizacji, przetwórstwa owoców miêkkich( VF CONCEPT) 
wodoci¹gów i dróg. W nadchodz¹cych latach oraz wytwórni pasz dla zwierz¹t (PIAST). To wci¹¿ 
bêdziemy kontynuowaæ te dzia³ania. Rozpoczête prace nad aktualizacj¹ planu jednak nie rozwi¹zuje nam problemu bezrobocia. 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy oraz Dziêki du¿emu wysi³kowi inwestycyjnemu 
Bêdziemy d¹¿yæ do tego, aby jak najwiêcej naszych planami dla miasta stworz¹ nowe mo¿liwoœci aktualnie dysponujemy œwietn¹ ofert¹ - w pe³ni 
ulic i dróg posiada³o dobrej jakoœci nawierzchnie inwestycyjne oraz uproszcz¹ i przyœpiesz¹ proces uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o 
asfaltowe. Bêdziemy tak¿e d¹¿yæ do poprawy inwestowania.powierzchni od jednego do jedenastu hektarów. 
bezpieczeñstwa poruszaj¹cych siê pieszych i 

Dla tego oprócz  dotychczasowych form 
rowerzystów m.in. poprzez kontynuacjê budowy 

promowania naszych ofert inwestycyjnych( prasa, 
chodników i œcie¿ek rowerowych.

internet, billboardy, wysy³ka do firm naszych ofert 
Oprócz modernizacji ulic, dróg gminnych i ci¹gów Staraj¹c siê o maksymalne wykorzystanie szans na inwestycyjnych), odbêdziemy wyjazdowe 
pieszych zadeklarujemy dofinansowanie i bêdziemy zdobycie funduszy zewnêtrznych, wraz ze spotkania w wa¿nych oœrodkach gospodarczych, w 
zabiegaæ o lepszy stan dróg powiatowych. Priorytetem Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ i parafi¹ œw. Jana trakcie których bêdziemy zachêcaæ miejscowych
wœród dróg powiatowych bêd¹ dla nas: modernizacja Chrzciciela ubiegamy siê o dofinansowanie przedsiêbiorców do zainwestowania u nas.
drogi Janów - Momoty  Szewce, przebudowa ulicy projektu partnerskiego. Projekt ten przewiduje 
Okopowej i dokoñczenie chodnika w Bia³ej. modernizacjê 7 ulic: Weso³ej, Krzywej, 

Sukienniczej (od Pi³sudskiego do Wa³owej), Bardzo wa¿nym zadaniem wp³ywaj¹cym na 
Kontynuacji wymaga program kanalizacji miasta i Krótkiej, Nieca³ej, Kiliñskiego (od Pi³sudskiego do o¿ywienie gospodarcze naszej gminy bêdzie 
gminy. W mieœcie pozosta³o do skanalizowania tylko Sienkiewicza) i Konopnickiej. Projekt obejmuje odpowiednie przygotowanie inwestycyjne, 
kilka ulic lub odcinków ulic. Te mniej kosztowne równie¿ zagospodarowanie placu wokó³ Urzêdu organizacyjne i marketingowe Parku Edukacji i 
wykonamy si³ami naszej firmy komunalnej - Miejskiego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej Rekreacji „Zoom Natury”. Ta inwestycja ma byæ nie 
PGKiM(ul. Podlipie, odcinek ul. Okopowej i na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ogrodowej. W tylko wielk¹ atrakcj¹, wyd³u¿aj¹c¹ sezon 
przebudowa kanalizacji w ul. Koœciuszki). Po projekcie zawarto te¿ modernizacjê parku turystyczny i przyci¹gaj¹c¹ tysi¹ce turystów. Ma te¿ 
wykonaniu dokumentacji technicznej bêdziemy miejskiego oraz ci¹gów pieszych w osiedlach byæ inwestycj¹, która bêdzie przynosi³a dochody i 
zabiegaæ o dofinansowanie kanalizacji dla Bia³ej I, bloków wielorodzinnych. Projekt zawiera tak¿e mieszkañcom i gminie. Dlatego musimy 
Bia³ej II i ul. Kamiennej oraz koñcówek ul. Bialskiej i termomodernizacjê przedszkoli publicznych oraz przygotowaæ j¹ w pe³ni profesjonalnie pod ka¿dym 
Ulanowskiej. bloków spó³dzielczych, jak równie¿ budowê placów wzglêdem.
Bêdziemy równie¿ poszukiwaæ dofinansowania do zabaw. W zabytkowym klasztorze przewidziano Budowa „Parku” powinna nam pomóc w 
przydomowych oczyszczalni œcieków na terenach funkcjonalne urz¹dzenie wirydarza oraz adaptacjê przyci¹gniêciu inwestorów, którzy wykorzystaj¹ 
wiejskich, dla których budowa kanalizacji by³aby sal na bibliotekê i miejsce spotkañ.potencja³ terenów turystycznych nad zalewem i w 
ekonomicznie nieracjonalna ( Momoty, Kiszki, 

miejsce starych, sezonowych oœrodków o niskim 
Ujœcie, Szewce, £¹¿ek, Pikule, Jonaki, Borownica, Zadbamy o miejsca rekreacji, wypoczynku i standardzie, wybuduj¹ nowoczesne i ca³orocznie 
Kopce, Grupka, Laski(potocznie - Podlaski). Prace zabawy. Wesprzemy inicjatywy mieszkañców dzia³aj¹ce oœrodki wypoczynkowe. Powstan¹ nowe 
projektowe dla wszystkich chêtnych trwaj¹ i zakoñcz¹ naszych dzielnic i so³ectw. Wychodz¹c naprzeciw miejsca pracy.
siê w tym roku. oczekiwaniom m³odzie¿y, urz¹dzimy skatepark. Naszym celem jest, aby dochody z turystyki 

Zadbamy o zieleñ. Bêdziemy kontynuowaæ czerpa³o wiele osób, dlatego poprzez szkolenia 
program nasadzeñ drzew i krzewów. stacjonarne i wyjazdowe nadal bêdziemy zachêcaæ 

Wa¿n¹ dziedzin¹ zwi¹zan¹ z rozwojem spo³eczno-
naszych mieszkañców do otwierania gospodarstw 

gospodarczym gminy  jes t  budownic two:  Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe 
agroturystycznych na terenach wiejskich, kwater 

jednorodzinne i wielorodzinne. Budownictwo gminy bêdziemy poszukiwaæ alternatywnych 
prywatnych w naszym mieœcie oraz firm 

jednorodzinne rozwija siê prawid³owo. Zabudowuj¹ sposobów sfinansowania niektórych inwestycji. 
zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego.

siê osiedla w mieœcie i dzia³ki na terenach wiejskich. Poszukamy takiego inwestora, który w zamian za 
2. Infrastruktura techniczna i budownictwo 

W ostatnich latach nie powsta³, niestety, ¿aden blok u¿ytkowanie czêœci dworca, wybuduje go w miejscu 
- motory rozwoju spo³eczno- gospodarczego.

mieszkalny. Spowodowane to by³o m.in. brakiem obecnego targowiska. Po uzyskaniu porozumienia z 
PKS wyprowadzimy dworzec z rynku.zainteresowania takim budownictwem. Z tego 

W ostatnich latach uda³o nam siê wybudowaæ i 

Janowska Strefa Przedsiêbiorczoœci - 
prawdziwa szansa na miejsca pracy

G o s p o d a r k a  p r z e s t r z e n n a  -  t o  
priorytetowe dzia³anie Gminy s³u¿¹ce 
rozwojowi spo³eczno  gospodarczemu, 
poprawie funkcjonalnoœci i estetyki 

przestrzeni 

Drogi

Rewitalizacja miasta - szans¹ nowoczesnego i 
funkcjonalnego wykorzystania potencja³u 
przestrzeni miejskiej

Turystyka - wa¿ny kierunek rozwoju naszej 
gminy

Kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie œcieków

Parki, place zabaw, tereny zielone

Rozwój wielorodzinnego i jednorodzinnego 
budownictwa mieszkaniowego

Dworzec dla autobusów i busów

Rozwój infrastruktury technicznej

 

MÓJ PROGRAM WYBORCZY 
Spróbujmy wspólnie odnaleŸæ drogê ku lepszej przysz³oœci!
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Internet

Odnawialne Ÿród³a energii

Wiêcej przedsiêwziêæ na terenach wiejskich

tylko na stra¿y interesów gminy, ale odpowiedzialnie Uz go dn io n¹  z Ra d¹  Mi ej sk ¹ cz êœ æ za da ñ 
Kontynuuj¹c program przeciwdzia³ania zjawisku i o tw ar ci e r ea go wa li  na  po tr ze by  sw oi ch  zrealizujemy, a pozosta³¹ czêœæ przygotujemy do 
tzw. „wykluczenia  cyfrowego” , zadbamy o mieszkañców. Doskonaliæ bêdziemy system, który realizacji. Nadal uwa¿am, ¿e z powodu niewielkich 
powszechny dostêp do internetu. pozwoli urzêdnikom za³atwiaæ sprawê „od pocz¹tku mo¿liwoœci finansowych naszej gminy powinniœmy 

do koñca” ceni¹c w ten sposób czas klienta. w pierwszej kolejnoœci realizowaæ te zadania, na które 
Wzorem kilku gmin, którym uda³o siê pozyskaæ 5. Pomoc spo³eczna - godnoœæ, samostanowienie i uzyskamy bardzo znacz¹ce dofinansowanie. W ten 
dofinansowanie na monta¿ kolektorów s³onecznych samorealizacja to podstawowe prawa ka¿dego sposób bêdziemy w stanie zrealizowaæ jak najwiêcej 
na budynkach u¿ytecznoœci publicznej oraz na cz³owieka, zaœ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi zadañ w najkrótszym czasie. 
budynkach prywatnych, podejmiemy próbê pomocy pomocy jest prawnym i moralnym obowi¹zkiem Szanowni Pañstwo!
zainteresowanym mieszkañcom w realizacji takiego samorz¹du. Po raz kolejny postanowi³em ubiegaæ siê o 
przedsiêwziêcia. Uwzglêdniaj¹c te zasady bêdziemy prowadziæ stanowisko burmistrza Janowa Lubelskiego, gdy¿:

dzia³ania s³u¿¹ce wzrostowi aktywnoœci spo³ecznej. -swoim wykszta³ceniem, wiedz¹, doœwiadczeniem i 
W centrum naszej uwagi jest troska o poprawê jakoœci Bêdziemy realizowaæ Program Aktywnoœci Lokalnej, zaanga¿owaniem chcê dobrze s³u¿yæ naszej  
¿ycia na terenach wiejskich. Bêdziemy kontynuowaæ który s³u¿y zwiêkszeniu aktywnoœci mieszkañców spo³ecznoœci, 
modernizacjê dróg( z uwzglêdnieniem dróg Gminy Janów Lubelski, a w szczególnoœci grup -osi¹gane przez gminê wyniki plasuj¹ce nas na 
powiatowych) . Ponadto bêdziemy rea lizowaæ zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Realizacja najwy¿szych lokatach w Polsce potwierdzaj¹, ¿e 
zadania ustalane z poszczególnymi so³ectwami w tego programu pozwol i na  in tegracjê  grup stworzyliœmy dobrze funkcjonuj¹cy zespó³. To nasz 
ramach Planów Odnowy Wsi i w ramach funduszu spo ³ecznych ,  rozwi¹zywanie  p rob lemów ogromny atut, którego nie mo¿emy zaprzepaœciæ,
so³eckiego. Za poœrednictwem Lokalnej Grupy spo³ecznych oraz  zaspokojenie  istotnych dla  -bêd¹c cz³onkiem Grupy Ekspertów Regionalnych, 
Rybackiej, któr¹ za³o¿yliœmy wraz z gminami: mieszkañców potrzeb. W ramach pracy Oœrodka pracuj¹cej nad strategi¹ województwa lubelskiego do 
Modliborzyce, Potok Wielki i Zaklików zadbaliœmy o Pomocy Spo³ecznej konieczne jest zaktywizowanie roku 2020, dobrze przygotujê gminê do 
to, aby w nadchodz¹cej kadencji pojawi³y siê dla grup osób, zarówno na terenie osiedli miejskich, jak i wykorzystania pojawiaj¹cych siê szans,
naszych so³ectw dodatkowe - du¿e pieni¹dze. na terenach wiejskich. Nale¿y postawiæ na poprawê -potrafiê zarz¹dzaæ du¿ymi zespo³ami ludzkimi, 
B ê d z i e m y  t e ¿  r e a l i z o w a æ  p r o j e k t y  z  monitoringu sytuacji rodzin i osób, którym pomoc jest potrafiê zarz¹dzaæ projektami i stawiaæ czo³a du¿ym 
dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów udzielana. Przyczyni siê to  do racjonalnego wyzwaniom,
Wiej ski ch(boi ska  wie lofunkcyjne w Bia ³ej  i wydawania œrodków na pomoc spo³eczn¹. -dobro mieszkañców naszej gminy jest celem mojego 
Momotach Górnych, ci¹g pieszy w Momotach Oœrodek Pomocy Spo³ecznej powinien skierowaæ ¿ycia, uwa¿am, ¿e moje ¿ycie nale¿y do ca³ej 
Górnych, szko³a i most w £¹¿ku, Wiejskie Centrum dzia³ania na profesjonaln¹ pomoc terapeutyczno- spo³ecznoœci i dlatego czujê siê zobowi¹zany do 
Kultury w Bia³ej). Widzimy potrzebê budowy profilaktyczn¹, g³ównie dla dzieci, m³odzie¿y i rodzin uczynienia dla Nas wszystkiego, co jest w mojej 
Wiejskiego Centrum Kultury w Ujœciu. Istniej¹ce poprzez zorganizowanie punktu wsparcia dla osób mocy.
remizy chcielibyœmy o¿ywiæ poprzez ich lepsze zagro¿onych przemoc¹  i ni edos tosowaniem Jestem kandydatem bezpartyjnym zg³oszonym przez 
doposa¿enie i aktywny udzia³ w ich ¿yciu lokalnych spo³ecznym. Komite t Wyborczy Prawo i Sprawiedl iwoœæ.  
spo³ecznoœci. Dostrzegamy, jak wiele u nas jest Cz ujemy ludzk¹  so l idarnoœæ  z  osobami  Deklarujê, tak jak dotychczas, otwartoœæ i wspó³pracê 
wspania³ych gospodyñ. Chcielibyœmy pomóc im siê po tr zebu j¹cymi  pomocy.  Oprócz  œwiadczeñ ponad podzia³ami ze wszystkimi, którym le¿y na 
zorganizowaæ w Ko³a Gospodyñ. typowych dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej bêdziemy sercu dobro naszej gminy.
3. Oœwiata, kultura i promocja - najistotniejsze nadal pomagaæ rodzinom i osobom znajduj¹cym siê w Wierzê, ¿e Pañstwa nie zawiodê. Jednoczeœnie liczê 
dobro spo³eczne i kulturowe. trudnej sytuacji poprzez organizacjê robót na Wasze wsparcie, pomoc i wspólny wysi³ek, 
Samorz¹d musi zadbaæ, aby szko³a by³a miejscem publicznych, prac interwencyjnych, sta¿y i prac niezbêdny do realizacji ambitnego planu rozwoju 
bezpiecznym, przyjaznym i otwartym oraz zapewniæ spo³eczn ie  u¿ytecznych.  Bêdz iemy równie¿ naszej gminy. 
jak najlepsze wychowanie naszych dzieci. Dlatego kontynuowaæ wspó³pracê z Bankiem ̄ ywnoœci celem Z powa¿aniem:
zapewnimy dobre warunki pracy pracownikom dy st ry bu cj i ¿ yw no œc i d la  os ób  na jb ar dz ie j Burmistrz Janowa Lubelskiego - Krzysztof Ko³tyœ
oœwiaty oraz dobre warunki rozwoju dzieciom potrzebuj¹cych.
uczêszczaj¹cym do przedszkoli i szkó³. W tym celu Wspó³praca samorz¹du i instytucji publicznych ze 
planujemy dalsz¹ modernizacjê klas i pracowni oraz stowarzyszeniami, organizacjami pozarz¹dowymi Pan Józef £ukasiewicz 
ich lepsze wyposa¿enie, termomodernizacjê i so³ectwami - to uspo³ecznienie i tworzenie o Krzysztofie Ko³tysiu
obiektów oœwiatowych, budowê kolejnych boisk i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Myœlê, ¿e Pan Krzysztof Ko³tyœ jest cz³owiekiem 
placów zabaw. W celu podniesienia  jakoœc i Wa¿na jest dalsza wspó³praca i wsparcie finansowe szczêœliwym, poniewa¿ w pewnej mierze spe³ni³ swoje 
prowadzonych zajêæ i ich atrakcyjnoœci pracownie dla stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych. Te marzenia, wiêcej - spe³ni³ marzenia wielu 
przedmiotowe w szko³ach bêd¹ sukcesywnie powstaj¹ce oddolnie struktury, dzia³aj¹ce non profit, 

mieszkañców naszej gminy. To g³ównie dziêki niemu 
wyposa¿ane w najnowsze œrodki dydaktyczne. Aby wnosz¹ du¿o kreatywnoœci i s¹ si³¹ napêdow¹ 

radykalnie zmieni³a siê estetyka miasta i gminy. Nie 
stworzyæ lepsze mo¿liwoœci rozwijania zdolnoœci i najró¿niejszych inicjatyw spo³ecznych. Wspieranie 

tylko centrum, ale tak¿e dalsze ulice i drogi zosta³y 
umiejêtnoœci dzieci i m³odzie¿y, nale¿y tak¿e ic h d os ko na le  wy ko rz ys tu je  en ergi ê l ud zi  

odnowione na miarê czasów. Przyby³o nowych 
doprowadziæ do organizowania w wiêkszym zakresie dzia³aj¹cych spo³ecznie oraz pozwala uzyskiwaæ 

obiektów.
atrakcyjnych zajêæ pozalekcyjnych. Samorz¹d nie doskona³e efekty ma³ymi nak³adami finansowymi. 

Burmistrz jest dynamiczny, kompetentny, pomys³owy mo¿e byæ obojêtny na to, ¿e ok. 70 % dzieci ma wady Grupy te s¹ szko³¹ liderów chc¹cych kszta³towaæ i 
i w tym wszystkim nie jest cz³owiekiem dzia³aj¹cym postawy.  Przy szko³ach powinny zacz¹æ zmieniaæ na lepsze nasze otoczenie. Zapewniaj¹ 
pod wp³ywem chwili. Posiada pasjê. Ma du¿e, bo 12-funkcjonowaæ sekcje sportowe na wzór dawnych mo¿l iwoœæ odci¹¿enia sektora publ icznego w 
letnie doœwiadczenie sterowania gmin¹. W tym czasie SKS-ów. Dzieci i m³odzie¿ w dalszym ci¹gu bêd¹ zakresie m.in. pomocy spo³ecznej, sportu, kultury, 
nada³ gminie odpowiedni impet do rozwoju. Startuje bezp³atnie korzystaæ z mo¿liwoœci nauki p³ywania i czy edukacji. Ich dzia³alnoœæ s³u¿y samorz¹dowi, nie 
do wyborów po raz czwarty, ale nie tylko po to, by rekreacji wodnej. jako instytucji, ale jako wspólnocie mieszkañców. 
wygraæ, ale ¿eby coœ zrobiæ, a pomys³ów na o¿ywienie Dziêki budowie Janowskiego Oœrodka Kultury i Jeszcze wiêkszy nacisk po³o¿ymy na konsultacje 
naszego miasta ma jeszcze wiele i to zarówno pod wiejskich centrów kultury nasza spo³ecznoœæ bêdzie spo³eczne i zaktywizowanie naszej spo³ecznoœci. 
wzglêdem gospodarczym, jak i kulturalnym. Potrafi mia³a dobre warunki do krzewienia kultury, Bêdziemy czerpaæ z bogactwa pomys³ów, punktów 
nawi¹zywaæ dobre relacje i kontakty z w³adzami rozwijania swoich zainteresowañ i pasji. Bêdziemy widzenia i inicjatyw naszych organizacji spo³ecznych 
wojewódzkimi, co te¿ ma bardzo du¿e znaczenie. Jest prowadziæ aktywn¹ animacjê œrodowiskow¹, oraz indywidualnych osób. Chcielibyœmy w 
cz³owiekiem kreatywnym. I ³¹cz¹c te elementy skierowan¹ na inicjatywy w dziedzinie kultury poœród wiêkszym stopniu wykorzystaæ potencja³ i energiê 
mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e wyborcy dostrzeg¹ w nim organizac ji spo ³ecznych,  wspólnot wie jsk ich , zarówno m³odzie¿y, osób doros³ych, jak te¿ naszych 
kogoœ, kto nie bêdzie tylko koncentrowa³ siê na tym, powstaj¹cych spontanicznie grup spo³ecznych, seniorów. Zamierzamy zainicjowaæ utworzenie Rady  
¿eby siebie promowaæ, ale kogoœ, kto bêdzie chc¹cych realizowaæ ró¿ne przedsiêwziêcia w ramach Seniorów i Rady M³odzie¿owej, które by³yby nie 

szeroko rozumianej kul tury. Bêdziemy nadal tylko grupami konsultacyjnymi, ale te¿ inicjatorami i rozwi¹zywa³ problemy nas wszystkich.
zdobywaæ dofinansowanie do naszych imprez o wykonawcami po¿ytecznych przedsiêwziêæ. I nic to, ¿e jakiœ tam jeden czy drugi cynik wyci¹ga 
charakterze kulturalnym i  promocyjnym. Szanowni Pañstwo! wyimaginowane gorzkie wnioski z przesz³oœci oraz 
Zamierzamy wspieraæ inicjatywy oddolne oraz w Czêsto najpiêkniejsze programy wyborcze pozostaj¹ przedwczeœnie jest rozczarowany przysz³oœci¹. Fakty 
dalszym ci¹gu integrowaæ NAS jako wspólnotê. jedynie zapisanymi, lecz niezreal izowanymi s¹ za K. Ko³tysiem. Jemu mo¿na zaufaæ.
Uporz¹dku jemy i wzmocn imy  wewnêt rzn¹ i obietnicami. Licz¹ siê wiêc nie tylko deklaracje, ale 

Oczekujemy w nastêpnej kadencji nie tylko tego, aby zewnêtrzn¹ promocjê naszej gminy. te¿ umiejêtnoœæ ich realizacji. Przy Pañstwa wsparciu, 
by³o wygodnie i ³adnie, ale te¿ bezpiecznie. Chcemy, 4. Administracja - potrzeby mieszkañców, ich wespó³ z moimi wspó³pracownikami, potrafimy 
¿eby janowskim rodzinom ¿y³o siê lepiej, aby problemy i oczekiwania s¹ najwa¿niejsze. realizowaæ postawione przed nami cele. Dlatego 
powstawa³y nowe inwestycje, w których mieszkañcy Urz¹d jest po to, ¿eby sprawnie i profesjonalnie mogê obiecaæ, ¿e wszystkimi wymienionymi w 
znajd¹ zatrudnienie. Oczekujemy poszanowania s³u¿yæ swoim mieszkañcom. Nale¿y dostosowaæ programie zagadnieniami oraz innymi, zg³oszonymi 
rodzimej przedsiêbiorczoœci i troski o istniej¹ce funkcjonowanie Urzêdu i jednostek organizacyjnych w toku naszych  konsul tac ji spo³ecznych, w 
miejsca pracy. Oczekujemy troski o najs³abszych.do potrzeb mieszkañców tak, aby urzêdnicy stali nie nadchodz¹cej kadencji bêdziemy siê zajmowaæ. 

P³atny materia³ wyborczy KW  Prawawa i SprawiedliwoœciMateria³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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kazano walczyæ i zabijaæ? W tamtych czasach na œmieræ szli m³odzi ¿yciu. Na apelu pewna siebie,  bo rozumie j¹ca ju¿ sens „...niespokojne dni odmierza³ czas” 
ch³opcy, tacy w twoim wieku - nie mieli normalnego dzieciñstwa, wypowiadanych s³ów, najpiêkniej jak potrafi³am wyrecytowa³am 
nie bawili siê te¿ zabawkami, zamiast tego ¿yli w ci¹g³ym strachu, a wierszyk.
ich rêce by³y splamione krwi¹. Niepodleg³oœæ to przede wszystkim 

„Droga naszych przodków do niepodleg³oœci - moje dziecko - by³a morze krwi ¿o³nierskiej przelanej w powstaniach narodowych: Teraz, gdy jestem ju¿ doros³a staram siê pamiêtaæ (chocia¿ 
bardzo d³uga, trudna i okupiona krwi¹ tysiêcy osób, walcz¹cych w ko œc iu sz ko ws ki m,  li st op ad ow ym  cz y st yc zn io wy m,  to  przyznajê, ¿e nie jest to ³atwe, bo ci¹gle brakuje mi czasu) o 
obronie polskoœci. O nasz¹ niepodleg³oœæ walczyli przez blisko przeœladuj¹ce poczucie poniesionej w nich klêski i ogromna wola wszystkich tych, którym przysz³o ¿yæ w czasach niewoli i tych, 
pó³tora wieku pokolenia naszych przodków: moich rodziców, a walki, dziêki której mamy wolny kraj, to w koñcu bratobójcza którzy polegli w obronie mojej Ojczyzny. A przypominaj¹ mi o tym, 
twoich pradziadków. Pamiêtaj, ¿e Œwiêto Niepodleg³oœci to œwiêto walka, w której Polak by³ zmuszony zabijaæ Polaka, s³u¿¹c po za ka¿dym razem kiedy je tylko us³yszê, s³owa pieœni „Bia³y krzy¿”, 
wszystkich tych, którym przysz³o ¿yæ w czasie niewoli. Nie wiesz i przeciwnych stronach w armii wroga. I jak w takiej sytuacji nie która dla mnie, nie wiedzieæ czemu, jak ¿adna inna wpisuje siê w 
nawet nie wyobra¿asz sobie jak ciê¿kie by³y to czasy: postêpuj¹ca zapomnieæ o tym, ¿e siê jest Polakiem? - Oni nie zapomnieli, mi³oœæ pamiêæ walcz¹cych w imiê wolnej Polski:
rusyfikacja, ci¹g³e przeœladowania patriotów i bezwzglêdne karanie do Ojczyzny by³a silniejsza - pozostali patriotami. WyobraŸ sobie, „Szli, by walczyæ o Twój dom, 
wszelkich przejawów polskoœci. WyobraŸ sobie, ¿e chodzisz do jak¹ radoœæ w sercu i ulgê musieli poczuæ wszyscy Ci, którym wœród zielonych pól  o nowy dzieñ.
szko³y, w której musisz uczyæ siê w jêzyku rosyjskim, a za przysz³o ¿yæ w czasach niewoli w pamiêtnym dniu 11 listopada Jak myœl sprzed lat,
najmniejsz¹ nawet próbê mówienia w ojczystym jêzyku jesteœ 1918, koñcz¹cym trwaj¹cy blisko pó³torej wieku koszmar pokoleñ.” jak wspomnieñ œlad, 
niesprawiedliwie karana i bita. Nasi pradziadkowie nie bali siê kar, Dziadek potrafi³ piêknie opowiadaæ. Pamiêtam, ¿e na koniec wraca dziœ pamiêæ o tych, których nie ma.
dziêki czemu chodzisz dziœ do szko³y, w której pielêgnowany jest rozmowy poprosi³, abym poda³a mu stoj¹c¹ na szafce ksi¹¿kê. Nie (...)Tylko w polu bia³y krzy¿, 
nasz jêzyk i obyczaje. Dziœ religii ucz¹ was w szkole, w czasach przypominam sobie jej tytu³u, wiem na pewno, ¿e by³a to ksi¹¿ka nie pamiêta ju¿ kto pod nim œpi”.
niewoli by³o to zabronione, ale mimo to znaleŸli siê ksiê¿a, którzy historyczna, jakich pe³no by³o w naszym domu. Przekartkowa³ j¹, po Pamiêæ ta szczególnie nasila siê w ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê 
potajemnie, nara¿aj¹c swoje ¿ycie, wychowywali innych w wierze chwili znalaz³ stronê, której szuka³. S³owa, które w tamtym Odzyskania Niepodleg³oœci. I choæ wydawa³oby siê, ¿e jest to 
chrzeœcijañskiej. Niepodleg³oœæ to te¿ zas³uga rodziców, którzy w momencie wypowiedzia³ do mnie brzmia³y mniej wiêcej tak: œwiêto smutne - bo upamiêtniaj¹ce poleg³ych w walce o nasz¹ 
tych trudnych czasach, czêsto trzês¹c siê ze strachu, razem ze „Popatrz i zapamiêtaj, to jest Józef Pi³sudski - wódz, który wolnoœæ, ja staram siê odczuwaæ radoœæ, mo¿e nie dok³adnie t¹ 
swoimi dzieæmi rano i w wieczór odmawiali nasz polski pacierz, doprowadzi³ nas i nasz kraj do wolnoœci”. I zapamiêta³am. sam¹ (bo jest ona nie do odtworzenia), ale podobn¹ do tej, któr¹ 
daj¹c im w ten i na wiele jeszcze innych sposobów przyk³ad Lekcje, których udziela³ mi mój dziadek, takie jak ta przytoczona odczuwali moi przodkowie 11 listopada 1918 roku. 
patriotyzmu. Pomyœl, co byœ czu³a ,gdyby dano Ci w rêkê broñ i wy¿ej, by³y najpiêkniejszymi lekcjami historii, jakie dosta³am w tekst: B.Baran

c.d. ze str. 1... 

Podsumowanie kadencji 2006-2010 Rady Miejskiej i Burmistrza 
Janowa Lubelskiego

Ka¿dy mieszkaniec gminy Janów Lubelski w najbli¿szym czasie bêdzie móg³ zapoznaæ siê za specjalnym raportem, 
bêd¹cym sprawozdaniem z dzia³alnoœci samorz¹du gminnego za okres kadencji 2006 – 2010. Wydrukowana wersja 
raportu jest rozsy³ana do ka¿dego gospodarstwa domowego. Je¿eli jeszcze nie trafi³a do Pañstwa r¹k, stanie siê to w 
ci¹gu kilku najbli¿szych dni. Mo¿na równie¿ zapoznaæ siê z elektroniczn¹ wersj¹ raportu zamieszczon¹ na stronie 
internetowej Janowa Lubelskiego.

Red.

Docenieni przez
 Gazetê Prawn¹

Podczas gdy Pan Burmistrz Krzysztof 
Ko³tyœ odbiera³ w Warszawie dyplom za I 
miejsce w rankingu "Wspólnoty", w 
Lublinie, Pani Sekretarz - Bo¿ena 
Czajkowska odebra³a dyplom dla Janowa 
Lubelskiego (ocenianego w kategorii 
gmina miejsko - wiejska) - laureta 
Rank ingu  Europe j ska  Gmina  –  
E u r o p e j s k i e  M i a s t o  2 0 1 0 ,  
zorganizowanego przez Dziennik Gazeta 
Prawna oraz Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Ranking organizowany 
by³ ju¿ po raz czwarty i powsta³ w oparciu 
o dane pochodz¹ce z dokumentacji 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
P o l s k i e j  A g e n c j i  R o z w o j u  
Przedsiêbiorczoœci  oraz Agencji  
Modernizacj i  i  Restrukturyzacj i  
Rolnictwa. Pod uwagê wziêto wszystkie 
programy pomocowe - œrodki z unijnego 
bud¿etu od 2007 roku. 
Red.

Komunikat Referatu 

Planowania i Realizacji Inwestycji 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Janowa Lubelskiego, chcemy z 

radoœci¹ poinformowaæ, ¿e wszystkie inwestycje, które obecnie realizujemy w naszym 

mieœcie zostan¹ zakoñczone do koñca listopada bie¿¹cego roku. W zwi¹zku z tym 

skoñcz¹ siê wreszcie problemy komunikacyjne. Gwarancja na wykonane roboty 

wynosi 5 lat. Uprzedzaj¹c pytania wyjaœniamy, ¿e jak ka¿dy u¿ytkownik, byliœmy 

zaniepokojeni stanem nawierzchni asfaltowych na ulicach Pi³sudskiego, Szewskiej, 

Ko³³¹taja, 14 Czerwca, Armii Krajowej, Poprzecznej i 3-go Maja. Szczegó³owe 

badania wykaza³y, ¿e górna warstwa nawierzchni asfaltowej musi zostaæ wymieniona 

na NOW¥. W warunkach obni¿onych temperatur niezalecane jest uk³adanie masy 

asfaltowej, dlatego wykonawca wymieni j¹ na now¹ spe³niaj¹c¹ wszystkie parametry 

do koñca czerwca 2011 roku. Gmina nie poniesie z tego tytu³u ¿adnych dodatkowych 

kosztów, gdy¿ w pe³ni obci¹¿aj¹ one wykonawcê.

Red.

Sport i kultura mocnymi stronami gminy
Nasza gmina odnosi wiele sukcesów na arenie krajowej. Jednym z ostatnich jest zajêcie 
4 miejsca w rankingu Wydatki Inwestycyjne Samorz¹dów w Sport i Kulturê Fizyczn¹ w 
latach 2007 - 2009 w kategorii miasta powiatowe. Burmistrz Janowa Lubelskiego  
Krzysztof Ko³tyœ odebra³ dyplom z r¹k Redaktora Naczelnego Pisma Samorz¹du 
Terytorialnego Wspólnota (organizator rankingu) - Janusza Króla, odebra³ dyplom za 
zajêcie 4 miejsca w rankingu. Wrêczenie odby³o siê 13 paŸdziernika b.r. w Warszawie. 
Przez Wspólnotê zostaliœmy docenieni podwójnie. Zajêliœmy I miejsce w innym jej 
rankingu, podsumowuj¹cym wydatki samorz¹dów ze œrodków unijnych, o czym 
informowaliœmy Pañstwa wczeœniej.



Kandydaci do Rady Miejskiej 
Janowa Lubelskiego
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15.Gazeta Janowska

Artur Grzegorz Pizoñ
Pozycja 1, Okrêg 5nr nr 
Absolwent Politologii UMCS w Lublinie, cz³onek PiS od 2002 roku, 
40 lat, ¿onaty, ¿ona Gra¿yna sêdzia S¹du Rejonowego w Nisku, 
dwóch synów: Jakub lat 12 i Kamil lat 9. Obecnie Zastêpca 
Naczelnika Wydzia³u Logistyki i Gospodarki Mieniem Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Motto: “NASZE MIASTO WSPÓLNYM DOBREM"

Ryszard Marek Majkowski
Pozycja 1, Okrêg 3nr nr 
Lat 47, ¿ona Ma³gorzata, trzy córki. Kierownik Hali Sportowej, od 
urodzenia zwi¹zany z Janowem Lubelskim.

Motto: “Jestem z Wami - b¹dŸcie ze mn¹!”

Ewa Janina Janus
Pozycja nr 2, Okrêg nr 3
Magister ekonomii – Wydzia³ Ekonomii UMCS (1981-1986), 
pracownik Biura Powiatowego ARiMR, radna RM w latach 2006 – 
2010, mê¿atka, 3 synów.

Andrzej £ukasik
Pozycja 1, Okrêg 9nr nr 
Mieszkaniec Bia³ej, studia magisterskie - kierunek Finanse                 
i Bankowoœæ, pracownik ksiêgowoœci MOSiR, Prezes 
Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych              
w Janowie Lubelskim, radny RM od czterech lat.
Motto: „WSPÓ£PRACA I POROZUMIENIE”

Marek Mateusz Tomczyk
Pozycja nr 1, Okrêg nr 1
Mam 61 lat, z zawodu jestem geodet¹. Od urodzenia 
mieszkam w Janowie Lubelskim i tutaj za³o¿y³em rodzinê. Od 
pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany jestem z administracj¹ 
pañstwow¹ i samorz¹dow¹. Obecnie pracujê w tutejszym 
Starostwie Powiatowym. W latach 1998 - 2010 by³em radnym 
miasta Janów Lubelski. W mijaj¹cej kadencji zosta³em 
obdarzony jeszcze wiêkszym zaufaniem i by³em wybrany na 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Jestem cz³owiekiem 
wra¿liwym na ludzkie sprawy i lubiê podejmowaæ nowe 
wyzwania. Ubiegaj¹c siê o mandat radnego Miasta Janów 
Lubelski, bêdê wspiera³ przedsiêwziêcia gospodarcze 
prowadz¹ce do poprawy jakoœci i warunków ¿ycia 
mieszkañców gminy.

Lech Wincenty Wronka
Pozycja nr 1, Okrêg nr 2
Radny Rady Urzêdu Miejskiego czterech kadencji, dwukrotnie 
wiceprzewodnicz¹cy Rady Urzêdu Miejskiego. Pracuje na 
stanowisku Dyrektora Powiatowego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i 
Placówek Oœwiatowych w Janowie Lubelskim. Wykszta³cenie 
wy¿sze.

Maciej Ryszard Szczecki
Pozycja nr 2, Okrêg nr 4
Urodzony i zamieszka³y w Janowie Lubelskim; Lat 50.
Pracownik Fabryki Maszyn, a obecnie "KOMAS" Sp. z o.o. od 1982 
roku. Radny V Kadencji w latach 2006-2010. Kandydat na Radnego 
z Prawa i Sprawiedliwoœci.
Motto: Godnoœæ i szacunek dla ka¿dego cz³owieka oraz praca na 
rzecz mieszkañców Miasta i Gminy œwiadczy o nas samych.

Andrzej Marian Czaja
Pozycja nr 2, Okrêg nr 1
Mgr in¿. Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, Prezes Stowarzyszenia 
“Bezpieczny Powiat Janowski”. Emeryt, ¿onaty, dwoje doros³ych 
dzieci. Dysponujê wolnym czasem, który chcê poœwiêciæ na pracê 
spo³eczn¹ dla dobra wyborców i miasta.

Henryk Józef Jarosz
Pozycja nr 1, Okrêg nr 4
Lat 56, zamieszka³y ul. Wiejska 20/40.
D³ugoletni pracownik FMJ, obecnie KOMAS.
Cz³onek zarz¹du Wspólnoty Mieszkaniowej Wiejska 20.
„ZADBAJMY O NAJBLI¯SZE OTOCZENIE I ŒRODOWISKO”

Tomasz Józef Kaproñ
Pozycja nr 1, Okrêg nr 8
Lat 45, mgr Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. ̄ ona 
Joanna - pracownik SPZZOZ, trzech synów, mieszkaniec Zofianki 
Górnej. Bêd¹c radnym, a zarazem Dyrektorem Powiatowego Urzêdu 
Pracy bêdê siê skupia³ na inicjatywach kierowanych do osób 
bezrobotnych, pracodawców .Bêdê wspó³pracowa³ z w³adzami 
gminy, powiatu, organizacjami pozarz¹dowymi i innymi 
instytucjami dla dobra wspólnego.”Wœród Was z Wami, dla Nas”, 
bêdzie mottem przewodnim w moim dzia³aniu.

Eugeniusz Miœ
Pozycja nr 1, Okrêg nr 6
Odk¹d pe³niê funkcjê radnego, moim celem jest pomoc ludziom 
potrzebuj¹cym i rozwój gminy. Praca w radzie miejskiej daje mi 
mo¿liwoœæ realizacji moich zamierzeñ. W czasie moich dwóch 
kadencji uda³o siê wiele zrobiæ. Potrzeby mieszkañców s¹ jednak 
coraz wiêksze, dlatego sprostanie im stanowi dla mnie wyzwanie. Na 
sercu le¿y mi szczególnie poprawa infrastruktury osiedla 
Zaolszynie.

Zbigniew Kurzyna
Pozycja nr 1, Okrêg nr 10
Lat 41, ¿onaty, trójka dzieci. Pracuje w Starostwie Powiatowym w 
Janowie Lubelskim w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych.

Krzysztof Feliks Bi¿ek
Pozycja nr 1, Okrêg nr 11
Krzysztof Bi¿ek ur. 1972 r. w Janowie Lubelskim. Mgr wychowania 
plastycznego. ¯onaty, dwoje dzieci. Nauczyciel dyplomowany 
plastyki  i techniki w Publicznym  Gimnazjum im. Jana Paw³a II w 
Janowie Lubelskim. Radny Miejski pi¹tej kadencji reprezentuj¹cy 
okrêg: Momoty Górne, Momoty Dolne, Kiszki, Ujœcie i Szewce.  W 
Radzie Miasta pracowa³ w Komisji Oœwiaty i Komisji Rewizyjnej.

Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa P³atny materia³ wyborczy KW  Prawawa i Sprawiedliwoœci
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P³atny materia³ wyborczy KW  Prawawa i Sprawiedliwoœci



17.Gazeta Janowska 17.

P³atny materia³ wyborczy KW Prawa i Sprawiedliwoœci



18. Gazeta Janowska

P³atny materia³  KWW Porozumienie Inicjatyw Samorz¹dowych

P³atny materia³  KWW Porozumienie Inicjatyw Samorz¹dowychP³atny materia³  KWW Porozumienie Inicjatyw Samorz¹dowych P³atny materia³  KWW Porozumienie Inicjatyw Samorz¹dowych

P³atny materia³ wyborczy  KWW “JANOWIACY”



19.Gazeta Janowska

P³atny materia³ wyborczy KW Platformy Obywatelskiej

Œluby Panieñskie

Zaæmienie

Dzwoneczki i uczynne wró¿ki (dla dzieci)

Red 

Œwiêty interes 

Bia³a i Strza³a

Street Dance 

Istota 

Toy Story 3 

Dorian Grey 

Wybuchowa para 

Marmaduke - Pies na fali 

 (100min)
29 paŸdziernika, godz.19.15
5 listopada, godz. 17.00 i 7 listopada, godz. 19.15

5 listopada, godz. 19.15 i 7 listopada, godz. 16.30

7 listopada, godz. 11.00

12 i 14 listopada, godz. 17.00

12 i 14 listopada, godz. 19.15

 (dla dzieci) 14 listopada, godz.11.00

19 i 21listopada, godz. 17.00

19 i 21 listopada, godz.19.15

(dla dzieci) 21 listopada, godz. 11.00 

26 i 28 listopada, godz.17.00

26 i 28 listopada, godz. 19.15

28 listopada, godz. 11.00

Bilety: normalne 12 z³, ulgowe 10 z³.

REPERTUAR KINA 

W JANOWSKIM OŒRODKU 

KULTURY
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