
 

 

Gazeta Janowiecka, nr 95, kwiecień, 2020 rok 1 

Gazeta 
Janowiecka 

Janowiec nad Wisłą, nr 95, kwiecień 2020 rok   ISSN 1426-6288 
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 

W tym numerze m.in.: Cena 2,00 zł 

Nasze jubileusze? Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

Janowiec i jego mieszkańcy… cz. IV Aktualia 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 Gospodarka komunalna w Gminie Janowiec 

 

Szanowni Państwo 
 

Członkowie TPJ. 
Z powodu pandemii korona-wirusa zostaliśmy zmu-

szeni trochę odwlec w czasie nasze działania i przedsię-
wzięcia, które planowane były na pierwszą połowę 2020 
roku. Przypomnijmy: 
1. Walne Zebranie TPJ – planowane na 23 maja, prze-

nieść na 13 czerwca (sala zarezerwowana w GOK); 
ewentualnie przesunąć termin na lipiec, a może nawet 
na pierwszą połowę sierpnia. 

2. W związku z powyższym można nieco przesunąć w 
czasie - wydanie drukiem tzw. „broszury jubileuszo-
wej, która ma być wręczana na tymże Wal-
nym; obecnie pracujemy nad książeczką  
i planujemy ją wydrukować do końca maja, 
albo nawet czerwca. 

3. Prace na książką „JANOWIEC. Przewod-
nik historyczny” też się trochę przesuną. 

4. Nasze konsultacje (w sprawie dotacji na w/
w „Przewodnik” oraz kandydatur na Hono-
rowego Obywatela Janowca) w Urzędzie 
Gminy – zostały także zawieszone. 

5. Współudział TPJ w Pardes Festival 2020 
na chwilę obecną jest aktualny, ale być 
może impreza nie odbędzie się? 

6. Planowane na 18 kwietnia posiedzenie za-
rządu TPJ – także odkładamy – zapewne 
do czerwca, a do tego czasu będziemy pra-
cować zdalnie i tak też podejmować decy-
zje. 

7. Książka D. Kupisza („Koronowane głowy 
…") jest już w drukarni i jej wydanie do 

połowy kwietnia raczej nie będzie zakłócone. 
 

Pozdrawiam serdecznie Wszystkich Członków Towarzy-
stwa i życzę zdrowia! 

Andrzej Szymanek – prezes TPJ 

 

Szanowni Państwo 
Zaczyna się czas wiosenny, przed nami Święta 

Wielkanocne. Z tej okazji przyjmijcie Wszyscy od 

zarządu TPJ oraz redakcji GJ świąteczne życzenia 

dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Andrzej Szymanek 

Leszek Kwasek 
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Zagadnienia finansowe zdominowały także funkcjono-
wanie janowieckiej szkoły elementarnej1. Chociaż po-
wstała ona już w okresie Księstwa Warszawskiego2, w 
końcu lat dwudziestych XIX w. jej działalność zawieszo-
no m.in. z powodu braku odpowiedniego lokalu. Placów-
ka mogła wznowić i prowadzić działalność tylko dzięki 
ofiarności janowieckich proboszczów – ks. Ksawerego 
Rogoyskiego i jego następcy ks. Wojciecha Brzuchnal-
skiego, którzy udostępniali na jej potrzeby tzw. wikarów-
kę w janowieckim Rynku3. Szkoła i nauczyciel byli utrzy-
mywani z trzech podstawowych źródeł: „łaski i postano-
wienia” dziedziczki miasta, dotacji proboszcza oraz pie-
niędzy miejskich. Dziedziczka i jej następcy przekazywa-
li nauczycielowi co roku 50 złp w gotówce oraz tzw. or-
dynarię, czyli określoną ilości zboża. Parafia zapewniała 
szkole lokal, mieszkanie dla nauczyciela (niemalże zaw-
sze niewielką izbę przylegającą do sali lekcyjnej), a także 
udostępniała bezpłatnie niewielką działkę gruntu na ogró-
dek warzywny oraz "stajenkę dla krowy i paszę zimową”. 
Władze miejskie koordynowały natomiast zbiórkę składki 
szkolnej od mieszkańców Janowca (naliczaną według 
poziomu zamożności danej osoby), która dawała rocznie 
kwotę 150 złp w gotówce. Ze składki mieszczan pocho-
dziły także niewielkie środki na książki do nauki i mate-
riały piśmienne dla dzieci i ich wychowawcy. W sumie 
nauczyciel otrzymywał zatem co roku 200 złp gotówką 
oraz określone ilości zbóż: jęczmienia, pszenicy i żyta, 
a także grochu. Miał również zapewniony dach nad gło-
wą, a w wypadku posiadania żywego inwentarza mógł go 
wypasać na okolicznych ugorach, a zimą korzystać bez-
płatnie z paszy proboszczowskiej. Warunki te nie były 
z pewnością luksusowe, ale wystarczały na prowadzenie 
spokojnej, średniozamożnej egzystencji4. 

Pomimo trudnych warunków materialnych i ostrych 
konfliktów lokalnej społeczności z kolejnymi nauczycie-
lami, w omawianym okresie mieszkańcy Janowca przy-
wiązywali do szkoły dużą wagę, stwierdzając otwarcie, 
iż widzą w niej jedyną szansę na poprawienie losu 
swych dzieci. Kiedy w początkach lat trzydziestych ks. 
Brzuchnalski rozpoczął energiczne starania na rzecz roz-
budowy placówki, natrafił na solidarny opór większości 
okolicznych ziemian oraz znacznej części mieszkańców 
miasta. Postawy te wiązały się z coraz większymi trud-
nościami życia gospodarczego i postępującą pauperyza-
cją ludności polskiej i żydowskiej. W następnych deka-
dach coraz trudniej było uzyskać wsparcie dla szkoły od 
dziedziców Oblas, a mieszczanie podejmowali kilka-
krotnie starania, by władze państwowe zezwoliły na jej 
całkowitą likwidację. 

Przedstawione dane dotyczące szeroko rozumianego 
obrazu Janowca w pierwszej połowie XIX w. wskazują 
jednoznacznie, iż życie tutaj było bardzo trudne. Miasto 
należało do ośrodków, które „zastygły” w kształcie ufor-
mowanym jeszcze w okresie staropolskim, nie mając per-

JANOWIEC I JEGO MIESZKAŃCY  
W OKRESIE KRÓLESTWA POLSKIEGO (1815-1869) cz. IV 

spektyw na wejście w nową epokę. Z drewnianą zabudo-
wą, brakiem obiektów mogących spełnić choćby mini-
malne wymogi dla służenia celom publicznym, piaszczy-
stymi ulicami i położeniem na uboczu traktów komunika-
cyjnych, wiązała się ściśle stagnacja demograficzna. Losy 
Janowca determinował jednak przede wszystkim stan lo-
kalnego życia gospodarczego. Czerpanie przez przeważa-
jącą część mieszkańców podstawowych źródeł utrzyma-
nia z uprawy gruntów o niskiej jakości, łączyło się nie 
tylko z brakiem wyższej kultury rolnej w sferze hodowli 
czy sadownictwa, ale nawet niedoborem pastwisk, z któ-
rych mogła korzystać lokalna społeczność. Upadek rze-
miosła, rachityczny handel i uprofilowanie tych dziedzin 
wyłącznie na zaspokajanie mało wybrednego, wiejskiego 
rynku, nie mogły nieść ze sobą jakichkolwiek nadziei na 
przyszłość. Problemem o ogromnej wadze były również 
powinności mieszkańców na rzecz właścicieli Janowca, 
obejmujące czynsze gotówkowe, pieniądze z opłat miej-
skich, daniny oraz obowiązek bezpłatnej pomocy w pra-
cach polowych. Wśród mieszczan rodziły one przeświad-
czenie, iż mieszkańcy dworu w Oblasach są bardziej 
prześladowcami niż opiekunami miasta, nastawionymi 
wyłącznie na jego eksploatację5.  

Chociaż w dobie staropolskiej Janowiec rozwijał się 
dzięki posiadaniu praw miejskich, w okresie nowożytnym 
jego mieszkańcy nie tylko nie odczuwali z tego powodu 
jakichkolwiek korzyści. Posiadanie przez Janowiec statu-
su miasta nie wpływało w żaden, nawet minimalny, spo-
sób na stan lokalnego życia gospodarczego i społecznego. 
Warto przypomnieć raz jeszcze, iż w początkach lat dwu-
dziestych mieszczanie opowiedzieli się gremialnie za 
utrzymaniem tego statusu, deklarując coroczne przekazy-
wanie składki na utrzymanie magistratu. Szybko okazało 
się, że pieniądze przeznaczane na potrzeby władz są w 
całości konsumowane na bieżące potrzeby. Postępująca 
pauperyzacja ludności i wysokie obciążenia, z jakimi mu-
siała się ona borykać (podatki, ubezpieczenie pożarowe, 
czynsze, daniny, składka szkolna itd.) sprawiały, iż coraz 
częściej musiały pojawiać się opinie głoszące potrzebę 
odebrania Janowcowi praw miejskich. Stały się one wręcz 
masowe w latach sześćdziesiątych wiążąc się z - ogłoszo-
nym w 1864 r., a poprzedzonymi, zakrojonymi szeroko 
tzw. reformami kolonizacyjno-czynszowymi6 - ukazem 
carskim o uwłaszczeniu, dającym włościanom uprawiają-
cym grunty państwowe i prywatne, pełną własność użyt-
kowanej ziemi. Ukaz, wprowadzający wieś zaboru rosyj-
skiego w zupełnie nowy etap jej historii, dotyczył jednak 
wyłącznie terenów wiejskich, a nie miast, w których z re-
guły pewna część mieszkańców utrzymywała się z upra-
wy roli7. Wśród wielu ośrodków, których mieszkańcy 
poczuli się szczególnie pokrzywdzeni tą sytuacją znalazł 
się m.in. Janowiec. Gdy okazało się, że w przypadku ode-
brania Janowcowi dawnych praw jego mieszkańcy zosta-
ną objęci reformą uwłaszczeniową, lokalna społeczność 
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dokonała wyboru między szacunkiem do własnej tradycji, 
a pragmatyzmem i potrzebami codziennego dnia. Sprawił 
on, iż mieszkańcy wystąpili do radomskich władz guber-
nialnych ze zbiorowym wnioskiem o pozbawienie Janow-
ca statusu miasta. Przypadek ten nie był odosobniony, 
gdyż w całej guberni identyczne prośby wnieśli mieszkań-
cy jeszcze 24 miast, m.in. Ciepielowa, Głowaczowa, 
Gniewoszowa, Kazanowa, Lipska, Magnuszewa, Sienna 
i Solca8. Z takich właśnie przyczyn Janowiec wkroczył w 
lata siedemdziesiąte jako osada, nie różniąca się pod 
względem prawnym niemalże niczym od wsi. Kolejnym 
przejawem obniżenia pozycji miasta, był fakt umiejsco-
wienia urzędu gminnego nie tutaj, ale w pobliskich Obla-
sach (przez długi czas z siedzibą w Mszadli). Mieszcza-
nie, którzy otrzymali grunty należące niegdyś do miasta 
i rodziny Osławskich mogli jednak liczyć na poprawę ma-
terialnego bytu. Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu 
nadzieje te zostały zaspokojone, to już jednak temat zasłu-
gujący na odrębne opracowanie.  

Autor: Sebastian Piątkowski 

_____________ 
1. Losy tej placówki zostały omówione w niniejszym tekście 

jedynie ogólnikowo, gdyż posiada ona szczegółową mono-
grafię, w której osoby zainteresowane tym tematem znajdą 
dokładne dane dotyczące warunków lokalowych nauczycieli, 
uczniów it. Por. S. Piątkowski, Szkoła Elementarna w Ja-
nowcu w latach 1809-1914, Janowiec nad Wisłą 2001. 

2. Szkoła elementarna została utworzona na bazie, notowanej 
w źródłach z 1807 r., szkoły trywialnej (parafialnej). Szkół 
takich było w ówczesnym zaborze austriackim (Galicji Za-

chodniej) zaledwie 31, a funkcjonowały one zazwyczaj w 
miejscowościach znacznie większych od Janowca, jak np. 
Biała, Hrubieszów, Kazimierz Dolny, Tomaszów Lubelski 
czy Żarnowiec. A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa War-
szawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831), Lublin 
2002, s. 107. 

3. Tzw. dom wikarego, w którym przez wiele lat mieściła się 
szkoła, jest tożsamy z budynkiem szpitalnym przy kościele 
p.w. św. Cecylii. Zob. J. Stoch, Kościół Szpitalny św. Cecy-
lii w Janowcu, Janowiec nad Wisłą 1999, s. 38-39. 

4. APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn.  82, t. 1, 
s. 16: Etat roczny dla nauczyciela z dn. 9 grudnia 1824 r. 

5. Nie była to sytuacja wyjątkowa. Por. np. E. Kaczyńska, Tak 
zwane przeżytki feudalne i kapitalizm marginalny w Króle-
stwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, w: Między feu-
dalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych 
i społecznych. Prace ofiarowane Witoldowi Kuli, red. R. 
Czepulis-Rastenis i in., Wrocław 1976, s. 263-276. 

6.Przebieg lokalnych spraw ekonomicznych związanych z pro-
blematyką uwłaszczeniową omawia K. Jaroszek, Realizacja 
w Janowcu ukazu o uwłaszczeniu włościan z 1864 roku, 
„Notatnik Janowiecki” nr 5, 1998. Por. także S. Piątkowski, 
Chłopi dóbr rządowych Królestwa Polskiego wobec reform 
czynszowych pierwszej połowy XIX wieku (na przykładzie 
powiatu radomskiego), w: Wieś polska wobec zagrożeń, 
wyzwań i przełomów (XIX - XX w.). Materiały konferencji 
naukowej, Kielce, 21 listopada 2001 r., red. M. Przeniosło, 
S. Wiech, Kielce 2002, s. 27-40. 

7. Por. K. Groniowski, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 
1864 r., Warszawa 1963. 

8. S. Marcinkowski, op.cit., s. 50. Por. także R. Kołodziejczyk, 
Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim, „Kwartalnik 
Historyczny”, 1961, nr 1, s. 281 i nn. 

Nowe wydawnictwo TPJ 
 

Szanowni Państwo, po długim, blisko trzyletnim okre-

sie, ukazało się nowe wydanie Notatnika Janowieckiego 
(21-22/2017-2019). Jak czytamy w przedmowie do tego 

numeru, autorstwa Andrzeja Szymanka - redaktora Notat-

nika i zarazem prezesa Towarzystwa, znajdziemy w tym 

numerze „materiały rozmaite, jak zawsze w Notatniku. 

A zaczynamy od zapowiedzi jubileuszu 25-lecia Towa-

rzystwa Przyjaciół Janowca. W roku 2020 chcemy trochę 

częściej się spotykać, więcej naszych publikacji wyjdzie 
z drukarń. I być może wydamy  książeczkę. W tym nume-

rze krótko rysujemy trzy elementy jubileuszowe: 1. Ka-

lendarium ważniejszych wydarzeń z życia TPJ. 2. Władze 

TPJ w latach 1995-2019. 3. FOTOTEKA TPJ w której 

umieściliśmy migawki naszych Walnych Zebrań oraz po-

siedzeń zarządów TPJ. Nie zmieściły się - niestety - może 

najlepsze, ale też obszerne „Portrety” -którymi chcieliśmy 
przypomnieć znane Osoby spośród członków i sympaty-

ków TPJ, a także Autorów z nami współpracujących na 

przestrzeni 25 lat. Mamy nadzieję, że w 2020 roku POR-

TRETY ukażą się w innej publikacji Towarzystwa.” 

Redaktor skrótowo opisuje poszczególne działy, będą-

ce utrwalonymi już u czytelników tego wydawnictwa sta-

łymi elementami Notatnika, by na koniec podzielić się 
trochę osobistą refleksją. „Redagując Notatnik od 25. lat 

bez mała, powoli zaczynam zdawać sobie sprawę, jak 

niewdzięcznej podjąłem się pracy. Nie chodzi o to, co 

sam piszę, bo pisanie sprawia mi nadal i przeważnie - 

przyjemność. Chodzi o wszystko inne, a w szczególności 

o rozmaitość wątków, tematów, stylów, chronologii - z tymi 
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Darczyńcy i kwoty przekazane  
w 2020 roku w złotych 

 

Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz Ję-

drych - 120,-; Wojciech Brochwicz Lewiński w imieniu 

Zofii Jancewicz - 1000,-; Irena Włodarczyk - 100,-. 

Razem - 1420,- 
 

Serdecznie dziękujemy 

wymiarami dziełka zbiorowego, jakim zawsze był i jest 

Notatnik - trzeba się mierzyć. Bo pomyślcie - w jednym 

miejscu (najpierw w mojej głowie) potem w innym jed-

nym miejscu (w numerze Notatnika) „spotykają” się wąt-

ki bardzo różne. Na przykład w tym numerze - wspo-
mnienie o Stanisławie Olejarczyku, honorowym członku 

Związku Śpiewaków Polskich w USA - spotyka się ze 

staropolskim tekstem przywileju fundacyjnego bractwa 

wodnego w Kazimierzu Dolnym. Albo, nastrojowa poezja 

Korwin-Szymanowskiego - spotyka faktograficzną i jakże 

schematyczną melodię „Kroniki TPJ”, czy też „Spisu 

sponsorów TPJ”. 
A to wszystko napisane przez różnych Autorów, w 

różnym czasie. Sięgając do muzykologii - można Notat-
nik zdefiniować jako kompozycję wielu autorów, pisaną 
na różne instrumenty, na wiele głosów w różnym czasie 
i dla różnych czytelników. Redaktor zaś musi wyjąć z szu-
flady te partytury, które mu bardziej „leżą”, a potem tak 
je skleić - by uzyskać miłe dla umysłu brzmienie. Ale 
sądzę, że Notatnik i utwory jemu podobne - mają jedną 
zaletę - otóż nie mają fabuły, którą trzeba czytać do koń-
ca, a która może sprawić, „że człowiekowi łacno słodki 
sen przypadnie” (J. Kochanowski). Każdy z czytelników 
może po prostu wybrać coś dla siebie, jak z karty dań, to 
na co czekał lub co mu smakuje. Reszty nie będzie czytał 
w ogóle. 

I to redaktora trochę uspokaja.” 
Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą nową 

publikacją, której spis treści zamieszczamy poniżej. 
Koszt opracowania i wydania nowego numeru to 30 zł. 

 

SPIS TREŚCI 
PRZEDMOWA 
_________________________________ 

25 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA 
* Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia TPJ 
* Władze TPJ w latach 1995-2019 
* FOTOTEKA TPJ * Walne Zebrania * Zarządy 
_________________________________ 

AKTUALIA 
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2019 
* Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 

TPJ 2019 
* Zapowiedź książki pt. Cmentarz parafialny – cz. II – 

Biogramy 
* Spotkanie w sprawie uporządkowania cmentarza ży-

dowskiego w Janowcu (F. Jaroszyński, A. Szymanek) 
* List intencyjny w sprawie organizacji Festiwalu  

JAZZnowiec 2020 (F. Jaroszyński) 
_________________________________ 

KRONIKA TPJ (2017-2019) (red.) 
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2017 
* Walne Zebranie Członków TPJ 2017 
* Janowieckie Spotkania Historyczne 2017 
* Archiwum TPJ (2017) (L. Kwasek, A. Szymanek) 
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2018 
* Walne Zebranie Członków TPJ 2018 
* 100 Lecie Niepodległości (2018) 
* Janowieckie Spotkania Historyczne 2019 
* Struktura przychodów TPJ (L. Kwasek, A. Madej) 
* Sponsorzy TPJ (1995-2018) (L. Kwasek, A. Madej) 
* Darczyńcy i kwoty przekazane w 2019 roku (L. Kwasek) 

_________________________________ 

ARTYKUŁY 
* Janowiec – wyniki badań archeologicznych (Grzegorz 

Kuś) 
* Fundacja i erekcja prepozytury i szpitala w Janowcu 

(Wiktor Zygmunt Łyjak) 
* Rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 

1789-1793-1805 (Andrzej Szymanek) 
* Migracje na terenie i z terenu Powiśla Puławskiego 

(1944-1948) (Mariusz D. Bednarski) 
_________________________________ 

MISCELLANEA 
* Poszukiwania archiwalne w Szwecji związane z historią 

Zamku w Janowcu (Sebastian Wardak) 
* Dziedzictwo językowo-kulturowe nadwiślańskiej gmi-

ny Janowiec (zapowiedź) (Halina Pelcowa, Renata Sy-
kuła) 

* Janowiec na drodze ku Niepodległej (Paweł Madejski) 
_________________________________ 

VISTULANA 
* Nieznany przywilej fundacyjny cechu wodnego w Kazi-

mierzu Dolnym (1741) (Andrzej Szymanek) 
_________________________________ 

WSPOMNIENIA 
* Wspomnienie o prof. dr hab. Zofii (Zosi, „Sophie”) 

Jancewicz 1 voto Brochwicz-Lewińskiej córce Feliksa 
Tarłowskiego i Marianny z domu Żytkowskiej 
(Wojciech Brochwicz-Lewiński) 
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PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 
Aktualne zasady i ograniczenia 

31.03.2020 
 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! 
Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epi-
demii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zale-
ceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj. 
 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżo-
wania, przebywania w miejscach publicznych. 
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ogra-
niczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od 
innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. 
Przemieszczać się możesz w przypadku: 
dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów 

i usług związanych z zawodową działalnością), 
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to po-

mocy osobom przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić z domu), 

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do 
czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie 
lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi), 

wykonywania czynności związanych z realizacją zadań 
określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie 
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi 
związanych. 

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r .  
Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi 

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-
metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także ro-
dzin i bliskich. 

Wyłączeni z tego obowiązku są:  
 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), 
 a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samo-

dzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ 
OPIEKI DOROSŁEGO 
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku 
życia poza domem bez opieki dorosłego 
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończy-
ły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tyl-
ko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś doro-
słego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w 
określonych przypadkach: 
 dojazdu do i z pracy,  
 wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, 
 czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia co-

dziennego. 
 

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWA-
RÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH 
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielo-
nych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc 
parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów bota-
nicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. 
Zakaz obejmuje również plaże. 

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich. 
 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym trans-
portem publicznym. 

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze 
tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najle-
piej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. 
Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego 
pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. 
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r . 
 

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE 
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami 
większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem pry-
watnym. 
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc 
siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.  
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r .  
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobo-
wych. 
 

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ  
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, 
spotkań, imprez czy zebrań. 
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgro-
madzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Ob-
ostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. 
Wyłączone są: zakłady pracy.  

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe 
środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak: 
 pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub 

muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, 
 stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być od-

dalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. 
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej od-

ległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, 
że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść 
od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środ-
ków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epide-
mii. 
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpie-
czeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. 
Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r . 
 

GALERIE HANDLOWE 
Ograniczenie dotyczy: działalności galer ii i centrów 
handlowych. 
Na czym polega? Działalność handlową w galer iach 
handlowych mogą prowadzić jedynie branże: 
 spożywcza, 
 kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych 

do perfumowania lub upiększania), 
 artykułów toaletowych i środków czystości, 
 wyrobów medycznych i farmaceutycznych, 
 artykułów remontowo-budowlanych, 
 prasowa, 
 artykułów dla zwierząt, 
 paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania. 
Ważne! W galer iach mogą być świadczone usługi me-
dyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze 
lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie gale-
rii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe. 
 

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I PO-
CZCIE 
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających 
w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 95, kwiecień, 2020 rok 6 

Na czym polega?  
Sklepy i punkty usługowe 

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopo-
wierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego 
może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona 
przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jed-
nym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 
klientów. 
Godziny dla seniorów 

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usłu-
gowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby po-
wyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lo-
kale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia. 
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. 
„godzin dla seniora”. 

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-
12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których 
nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego prze-
znaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie 
życia lub zdrowia. 
Targi 

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów han-
dlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym 
bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może 
przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. 
Placówki pocztowe 

Na terenie poczty może przebywać w jednym momen-
cie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych po-
mnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wów-
czas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 
10 osób. 
 

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE 
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe 
sklepy budowlane będą zamknięte. 
 

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU  
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakła-
dów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i pier-
cingu. 
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków 
wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatua-
żu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować 
również poza salonami – np. wizyty w domach nie wcho-
dzą w grę. 
Obowiązuje od: 1 kwietnia 
 

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE 
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o cha-
rakterze religijnym. 
Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religij-
nym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób 
– wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przy-
padku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład po-
grzebowy). 
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r .  
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach 
religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. 
 

GRANICE POLSKI 
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski 
przez cudzoziemców 
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą prze-
kraczać tylko i wyłącznie:  
 obywatele RP, 
 cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi oby-

wateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, 
 osoby, które posiadają Kartę Polaka, 
 dyplomaci, 
 osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu 

na terenie RP lub pozwolenie na pracę, 
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant 

placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić 
cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), 

 cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służą-
cy do przewozu towarów. 

Ważne! Transport cargo działa normalnie.   
Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r . 
 

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE 
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach 
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są za-
mknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a 
przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lek-
cje na odległość prowadzone są według określonych za-
sad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/
zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne 
z aktualną podstawą programową. 
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r .  
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 
 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA 
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów 
dziecięcych i przedszkoli. 
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i 
przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat 
przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać 
uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z 
rodzicami. 
Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r .  
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.  
 

GASTRONOMIA 
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, ka-
wiarni czy barów. 
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary 
mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie 
ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. 
Obowiązuje do: odwołania. 
 

KULTURA 
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury 
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają za-
mknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filhar-
monie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa 
oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwiet-
nia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach 
artystycznych. 
Obowiązuje do: odwołania. 
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: 
siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne. 
 

KWARANTANNA  
Ograniczenie dotyczy: osób, które: 
 wracają z zagranicy, 
 miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie 

zakażonymi) koronawirusem, 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 95, kwiecień, 2020 rok 7 

 przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na 
terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP 
(od 27.03.2020), 

 mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwiet-
nia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 
i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną). 

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten 
czas: 
 w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, 
 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są 

zakazane, 
 w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bli-

skie kontakty z innymi osobami w domu – one również 
muszą zostać poddane kwarantannie, 

 w przypadku występowania objaw choroby (złe samopo-
czucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie 
zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwo-
ści spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przezna-
czone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła 
się udać. 
Obowiązuje do: odwołania. 
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, któ-
re są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w 
miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują moż-
liwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te oso-
by, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do 
konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.  
Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możli-
wości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie 
mają przeznaczone lokale na kwarantannę.  

 
Źródło:  
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Źródło:  https://wsselublin.pis.gov.pl 

Dane o koronawirusie dla kraju 
(7.04.2020) 

 

Osoby zainfekowane  - 4848 
Ofiary śmiertelne  - 129 
Osoby hospitalizowane  - 2425 
Osoby w kwarantannie  - 153390 
Osoby wyzdrowiałe  - 222 
Osoby pod nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym  - 33273 
 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 
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pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicz-
nej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na 
zakażenie. 
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem 

lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-
epidemiologicznej i powiadom o swojej 
sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz 
dalej postępować. 
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, 
czyli przed wprowadzeniem obowiązko-
wej kwarantanny dla wszystkich podróż-
nych powracających do Polski, i obecnie 
nie jesteś objęty obowiązkową kwarantan-
ną i nie masz objawów choroby, mimo 
wszystko przez 14 dni od powrotu do kra-
ju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. 

Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo 
czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z 
innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezob-

jawowo i możesz zarażać in-
nych. 
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś 
z objawów choroby, zadzwoń 
natychmiast do stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Każdy pa-
cjent manifestujący objawy 
ostrej infekcji dróg oddecho-
wych (gorączka powyżej 38°C 
wraz z kaszlem lub dusznością) 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? 
 

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci od-
dychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spo-
kój i dowiedz się, co zrobić. 

Jeśli masz takie objawy, jak: 
 duszność, 
 stan podgorączkowy (temperatura ciała 

pomiędzy 37°C a 38°C), 
 objawy przeziębieniowe, 
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej lub skorzystaj z telepo-
rady u swojego lekarza POZ. 

Objawami choroby COVID-19 wywo-
ływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-
19) mogą być również: 
 gorączka, 
 kaszel, 
 duszności i kłopoty z oddychaniem, 
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

Jeśli masz takie objawy: 
 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sa-

nitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich 
objawach; 

 własnym środkiem transportu pojedź do szpitala 
z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwa-
cyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy 
tryb postępowania medycznego. Pod żadnym 

Czym jest koronawirus? 
 

Jest to wirus RNA osłonięty 
błoną tłuszczową (lipidową). Dzię-
ki takiej budowie można mu zapo-
biegać przez zastosowanie środków 
chemicznych, takich jak zwykłe 
mydło, alkohol min. 60-70%, pre-
paraty do dezynfekcji i inne wiru-
sobójcze.  

Jaką chorobę  
wywołuje koronawirus? 

 

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 
wywołuje chorobę o nazwie CO-
VID-19. Najczęściej występujące 
objawy choroby to gorączka, ka-
szel, duszność, problemy z oddy-
chaniem. Chorobie mogą towarzy-
szyć bóle mięśni i zmęczenie.  
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Zestawienie ważnych telefonów  
do instytucji zlokalizowanych na terenie powiatu puław-
skiego związanych z walką z zagrożeniem epidemicznym 

koronawirusem oraz opieką medyczną 
Uwaga! Osoby wracające z miejsc występowania 
ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi 
wskazującymi na zakażenie proszone są o kontakt te-
lefoniczny z pracownikami Oddziału Nadzoru Przeciwe-
pidemicznego (SANEPID): 

 w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05  
pod nr tel. 81 886 12 05 

 Całodobowo  
pod nr tel. 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777 

Infolinia NFZ: 800 190 590 
Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (punkt pielę-
gniarski): 81 450 22 05 
 
Numery telefonów do przychodni POZ: 

 Przychodnia POZ nr 1, ul. Partyzantów 17,  
24-100 Puławy, tel. 81 45-02-313 

 Przychodnia POZ nr 2, ul. Skłodowskiej 10,  
24-100 Puławy, tel. 81 45-02-326 

 Przychodnia POZ nr 3, ul. Kilińskiego 22,  
24-100 Puławy, tel. 81 45-02-385 

 Przychodnia POZ nr 4,  ul. Kołłątaja 5,  
24-100 Puławy, tel. 81 45-02-390 

 Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-
891-355 lub 81 45-02-390 
Po godzinach pracy placówek POZ usługi medycz-

ne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambula-
toryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w 
Przychodni POZ nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17 
tel. 81 45 02 313. 

W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar 
czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni 
do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i 
Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić 
na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w 
stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają 
pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzo-
na jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00. 

Wsparcie psychologiczne: 
Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzy-

sowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie 
pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 
do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 
18:00. Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 
888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infoli-
nia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz 
od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psy-
chologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich ro-
dzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena 
Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 
055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00. 

UG Janowiec 
 

  
 

Zarządzenie 
w okresie zagrożenia epidemicznego 

Wójt Gminy Janowiec w dniu 16.03.2020 r. wprowa-
dził zarządzenia nr 10/2020 w sprawie wprowadzenia 
zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Janowiec w okre-
sie zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Zmiany mają obowiązywać od 17 marca 2020 r. do 
odwołania, a dotyczą zakazu bezpośredniej obsługi inte-
resantów w Urzędzie Gminy Janowiec z wyjątkiem spraw 
rejestracji i wydawania aktów stanu cywilnego w spra-
wach niecierpiących zwłoki po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym terminu wizyty 81 8815800 lub email: 
usc@janowiec.pl. Ponadto: 
 Wnioski, skargi, petycje i inne pisma można składać 

tylko za pomocą poczty na adres: ul. Radomska 2, 24-
123 Janowiec; faksem na nr 81 8815801; drogą elek-
troniczną na adres poczty elektronicznej gmi-
na@janowiec.pl lub na skrzynkę ePuap. 

 Informację na temat załatwianych spraw można uzyskać 
wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektro-
nicznej. 

 Wstrzymuje się rozpatrywanie spraw, które wymagają 
przeprowadzenia oględzin, wizji w terenie, przesłucha-

W SKRÓCIE 

w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien 
ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-
zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym 
środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem 
zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli 
nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to 
lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-
epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie 
transportu sanitarnego. 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię 
Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj 
się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich. 

 

Źródło: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa 

 

Lista szpitali zakaźnych 
Województwo lubelskie 

1.Biłgoraj, Arion Szpitale Sp. z o.o., ul. Pojaska 5, (84) 
688 22 55 

2.Lublin, Samodzielny Nr 1, ul. Staszica 16, (81) 534 94 16 
3.Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Jana Bożego, ul. Mieczysława Biernackiego 9, (81) 
740 42 75 

4.Chełm, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, ul. Szpitalna 53b/Paw.B, (82) 562 33 61 

5.Łuków, Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. dra Andrzeja 
Rogalińskiego 3, (25) 798 20 01 wew. 292 

6.Puławy, Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Józefa Bema 
1, (81) 450 22 77 

7.Tomaszów Lubelski, Samodzielny Publiczny ZOZ, Al. 
Grunwaldzkie 1, (84) 664 44 11 

8.Biała Podlaska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
ul. Terebelska 57-65, (83) 414 73 16, (83) 414 71 16 
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nia świadków, stron lub przeprowadzenia rozprawy 
administracyjnej. Odstępstwo od tej zasady jest dopusz-
czalne wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki. 

 Odwołuje się wszelkie wezwania do osobistego sta-
wiennictwa w Urzędzie Gminy Janowiec. 

 W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpią-
cych zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę inte-
resantów po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu 
sprawy na nr 81 8815800 i omówieniu z pracowni-
kiem zajmującym się załatwianiem danego rodzaju 
spraw, a także uznaniu konieczności osobistej obecno-
ści w Urzędzie w uzgodnionym terminie. 

UG Janowiec 
 

  
 

Wstrzymana zbiórka odzieży 
używanej! 

Lubelski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża informuje mieszkańców Gminy, iż ze względu na 
wprowadzony na terenie kraju stan epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 ograniczona zostaje czasowo zbiórka 
odzieży używanej do pojemników PCK – do końca maja 
lub do odwołania, jeżeli stan epidemii będzie się utrzy-
mywał. 

W związku z zaistniałą sytuacją Polski Czerwony 
Krzyż zmuszony jest do maksymalnego ograniczenia wy-
żej wymienionej zbiórki i obsługi pojemników oraz skie-
rowania i skoncentrowania wszelkich sił i środków na 
działania walki z pandemią wirusa! 

UG Janowiec 
 

  
 

NFZ Lublin o zagrożeniu koronawirusem 

GOK Janowiec 
 

  
 

Zwrot podatku akcyzowego 
Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wyda-

nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej po-
winni zbierać faktury VAT. W tym celu do wójta należy 
złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach li-
mitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.: 
- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz 
z fakturami od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., 

- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
wraz z fakturami od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.  

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz 
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła 

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach: 
1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w 
pierwszym terminie oraz 1 – 30 października 2020 r. w 
przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

UG Janowiec 
 

  
 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 

(dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych  
do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Urząd Gminy Janowiec przypomina mieszkańcom o ob-
owiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porząd-
ku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie, lub ekonomicznie nieuza-
sadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezod-
pływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, 
obowiązkiem gminy jest prowadzenie ewidencji: 
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotli-

wości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

Zajęcia i spotkania w GOK zawieszone 
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rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 

częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 
osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
W związku z powyższym przypominamy mieszkań-

ców Gminy Janowiec o konieczności wypełnienia druku 
zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go 
do Urzędu Gminy w terminie do 16 marca 2020 r. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Jano-
wiec (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej 
(link: http://www.janowiec.pl/wp-content/
uploads/2020/03/ZGŁOSZENIE-DO-EWIDENCJI-
GMINNEJ-zbiorniki-i-oczyszczalnie-2.docx) 

Informujemy, że pracownicy Urzędu rozpoczną kon-
trolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Janowiec. 

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz 
rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Na-
leży pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać 
regularność wywozu szamba (przynajmniej raz w roku). 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni 
ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywa-
nia się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploata-
cji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać 
również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez pod-
pisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz po-
siadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę. 

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepi-
som Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje 
obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega ka-
rze grzywny. 

UG Janowiec 
 

  
 

Opłata za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

Rada Gminy w dniu 11 marca 2020 r. podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (Nr XVI/91/2020). 

Ustala ona, że opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pobierana przez Gminę Janowiec od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-
cy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

Stawka opłaty wyniesie odpowiednio: 
 w zabudowie jednorodzinnej: 

 jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, 

 jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 96,00 zł miesięcznie od jed-
nego mieszkańca, 

 w zabudowie wielorodzinnej: 
 jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-

tywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, 

 jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 100,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca, 

Swoją moc traci uchwała Rady Gminy Janowiec z dnia 
27 czerwca 2019 r. (Nr X/46/2019), a uchwała powyższa 
wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

 

Natomiast na podstawie uchwały z 11 marca 2020 r. w 
sprawie zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (Nr XVI/92/2020) istnieje 
możliwość częściowego zwolnienia za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  
kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunal-
ne, w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to 
ustala się w wysokości 4,00 zł miesięcznej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 maja 2020 r. 
 

Rada Gminy Janowiec w dniu 11 marca 2020 r. podję-
ła również uchwałę odnośnie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania jej za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej (Nr XVI/90/2020). 

UG Janowiec 
 

  
 

Ankieta dotycząca zagospodarowania  
odpadów biodegradowalnych  

na terenie Gminy Janowiec 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 
zm.) Urząd Gminy w Janowcu zwrócił się z prośbą do 
mieszkańców o wypełnienie druku dotyczącego odpadów 
biodegradowalnych - „bio”. 

Informacje te mają umożliwić ustalenie ilości odpa-
dów, które nie są oddawane do gminnego systemu gospo-
darki odpadami, w celu wyliczenia potencjalnych kosz-
tów ich zagospodarowania. Dane te są potrzebne do pod-
jęcia prac, mających na celu wyliczenie nowych stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tere-
nie Gminy Janowiec. 

Akcja nadsyłania specjalnie przygotowanych druków, 
które były do pobrania z Referatu Spraw Komunalnych 
lub ze strony gminy: www.gmina.janowiec.pl, trwała do 
16 marca 2020 roku. 

UG Janowiec 
 

  
 

Przebudowa dróg 
W uchwale z dnia 11 marca 2020 r. (Nr XVI/86/2020) 

Rada Gminy Janowiec wyraża zgodę na udzielenie Po-
wiatowi Puławskiemu pomocy finansowej w wysokości 
1255994,00 zł na realizację przebudowy drogi powiato-
wej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34. 

Natomiast w uchwale Nr XVI/85/2020 na przebudowę: 
 DP nr 2522L na odcinku dr. woj. 743 - Kol. Góra Pu-

ławska - Janowiec do DP 2525L (75 297,- zł); 
 DP nr 2525L w Brześcach (7 995,- zł); 
 DP nr 2524L dr. pow. nr 2522L - Janowice - gr. woj. 

(Baryczka) (10 394,- zł); 
 DP nr 2519L na odc. Od DP nr 2521L do DP nr 2522L 

(19 126,- zł). 
UG Janowiec 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

„Oddając krew - darujesz życie” 
 
- to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy 
PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem 
znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. 

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satys-
fakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. 
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje 
samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do 

Dzień kobiet w GOK Janowiec 
7 marca Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu zaprosił 

panie na huczne świętowanie Dnia kobiet! Czekała na nie 
część artystyczna, poczęstunek i miłe niespodzianki. 

Gminne kolędowanie 2020 
W dniu 6 stycznia 2020 roku w kościele parafialnym 

w Janowcu odbyło się „Gminne kolędowanie”, na które 
zaprosił GOK w Janowcu. 


