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Św. Augustyn swoje rozważania o życiu zawarł w książce 
„Wyznania”. Na stronie 338 napisał: „istnieją trzy dziedziny 
czasu: obecność rzeczy minionych, obecność rzeczy teraźniej-
szych, obecność rzeczy przyszłych. Te trzy dziedziny istnieją 
w duszy. Obecnością rzeczy przeszłych jest PAMIĘĆ, obec-
nością rzeczy teraźniejszych - DOSTRZEGANIE, obecnością 
rzeczy przyszłych - OCZEKIWANIE”. 

Gdy mówimy o zmarłych, oni już przeszli do innego świa-
ta, zachowajmy o nich serdeczną PAMIĘĆ, bo mówimy o ta-
kiej dziedzinie czasu. 

Każdy na swój sposób przeżywa smutek i żałobę, a lu-
dzie bliscy powinni się wspierać i pomagać sobie w odzyski-
waniu równowagi psychicznej, zdrowia, a często nawet 
równowagi materialnej. Życie jest darem, ale zawsze prze-
mija i wiedzie do przejścia na tamten świat. 

Światła prawie na wszystkich grobach świecą rozlegle, już 
nie tylko 1 Listopada czyli we Wszystkich Świętych, ale także 
w Wigilię i Boże Narodzenie, w Wielkanoc oraz dni imienin 
i rocznic odejścia naszych bliskich. Rodziny w większym 
stopniu dbają o estetykę nagrobków, ich wystrój, napisy oraz 
ogólnie przyjęty porządek. Przyznajmy też, że to łatwość do-
jazdów w dzisiejszych czasach autobusem, rowerem, własnym 
samochodem ułatwia kontakt i prace na cmentarzu, oczywiście 
dla ludzi pracowitych, odczuwających obowiązki wobec bli-
skich zmarłych. Dzięki większemu zainteresowaniu miesz-
kańców przez lata 1997 - 2019 powstało wiele nowych po-
mników. Ponadto dużo grobów ziemnych zmieniło swój wy-
gląd, gdyż skorzystali ich opiekunowie i przejęli części nada-
jące się do dalszego wykorzystania z likwidowanych pomni-
ków z lastryka. Na grobach anonimowych dotychczas, w wie-
lu miejscach pojawiły się tabliczki z adresami. Dobrze, że 
ubyło wszelkiego rodzaju niepotrzebnych zarośli, a tym samym 
przybyło miejsca na nowe pochówki. To ciągła praca i starania 

naszych mieszkańców, ale także nowa kostka na alejkach. 
Fachowa poprawa schodów w 2010 roku przy wejściu na 
cmentarz, które przeszły gruntowny remont, wykonany przez 
specjalistów zatrudnionych przez Ks. Janusza Sochę, Pro-
boszcza Parafii, wpłynęły w dużym stopniu na poprawę wy-
glądu estetycznego naszego cmentarza. Patrzmy na te doko-
nania, spacerujmy, cieszmy się, nie zapominajmy o stałej 
trosce, może ci ociągający się w pracach ludzie też dołączą 
do działań. Pamiętajmy o grobach opuszczonych i postaraj-
my się choć jeden w roku uprzątnąć, bo sami zmarli już 
tego nie zrobią, a nami winna kierować PAMIĘĆ. 

Spójrzmy z innego punktu widzenia na sprawy cmentarza, 
wyłania się nowa, dodatkowa potrzeba działań w zakresie 
opieki, remontu, zachowania grobów zabytkowych i sporzą-
dzenia brakujących informacji oraz nowych oznaczeń miejsc 

między innymi dla 
tych, których spalili 
niemieccy ludobójcy, 
dla poległych żołnie-
rzy różnych narodo-
wości podczas I i II 
wojen światowych, 
itd. To zadanie waż-
ne, aby przywrócić 
zachowanie prze-
szłości, tego czasu 
minionego, bo w 
nim, w tej PAMIĘCI 
jawimy się sami 
przed naszymi na-
stępcami. 

Krystyna Wolska  
Fragment wstępu do książ-

ki „Ślady naszych przod-
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Ludność 
Wzmianki o mieszczanach janowieckich w księgach 

sądu miejskiego Kazimierza nad Wisłą wskazują na licz-
ne powiązania rodzinne (i majątkowe) między mieszkań-
cami obydwu nadwiślańskich miasteczek. Znajdujemy 
tam także informacje o ich małżeństwach z plebejską lud-
nością okolicznych wsi. Kluczowego znaczenia dla na-
świetlenia roli Janowca w regionie nabiera jednak kwe-
stia liczebności jego mieszkańców. 

Pierwsze dokładniejsze dane statystyczne, dotyczące 
ludności Janowca pochodzą dopiero z drugiej połowy 
XVII wieku. Na mocy konstytucji sejmowych w roku 
1662 zebrano pogłówne, tj. podatek płacony od wszyst-
kich osób powyżej 10 roku życia (z wyłączeniem nędza-
rzy, którzy nie byli się w stanie utrzymać). W parafii Ja-
nowiec, liczącej wówczas 18 osad, zapłaciło go 1717 
osób. W samym Janowcu opodatkowano 409 chrześcijan, 
w tym 381 mieszczan oraz 28 mieszkańców zamku (24 
plebejuszy i 4 przedstawicieli szlachty). Doliczając 58 
osób wyznania mojżeszowego otrzymujemy 467 miesz-
kańców. Dla porównania, w Solcu mieszkało 474 osoby, 
w Zwoleniu 590, w Lipsku 497, w Ciepielowie zaledwie 
114, a w Siennie 1521.  

Podczas wizytacji kościelnej, przeprowadzonej w roku 
1678, doliczono się w parafii janowieckiej 1500 parafian, 
ale nie objęto zapewne owymi szacunkami ludności nie-
katolickiej. Nie wiadomo też ilu mieszkańców liczył 
wówczas sam Janowiec. Następne, dokładniejsze dane, 
pochodzą dopiero z połowy XVIII stulecia. Według wi-
zytacji kościelnej z 1748 roku parafię Janowiec zamiesz-
kiwało 2863 osoby, w tym 1029 mężczyzn, 1056 kobiet, 
366 dzieci płci męskiej, 412 dzieci płci żeńskiej. Porów-
nanie liczby chrztów i zgonów z poprzedniego roku (136 
do 35), jaką wykazano przed wizytatorem, wskazuje na 
pewną dynamikę przyrostu ludności2. Z powodu wysokiej 
śmiertelności dzieci i niemowląt w ówczesnych czasach 
nie była ona tak wielka, jak wynikałoby z wykazu 
chrztów i pogrzebów, ale jest potwierdzona przez kolejne 
spisy ludności. W 1787 roku parafię zamieszkiwało już 
3087 osób. W ciągu niespełna 40 lat nastąpił ponad 7% 
przyrost ludności. W samym Janowcu mieszkało wów-
czas 766 osób, w tym 168 dzieci poniżej 7 roku życia i 
tylko jedna osoba powyżej 80 roku życia3. 

Struktura narodowościowa i wyznaniowa ludności 
Janowca nie odbiegała od innych miasteczek regionu. 
Dominowali katolicy, w zdecydowanej większości pol-
skiego pochodzenia. Wiadomo, że w roku 1748 do spo-
wiedzi wielkanocnej przystąpiło w parafii Janowiec 1781 
osób (85,4% – licząc tylko dorosłych). W 1787 roku ok. 
90% ludności parafii było wyznawcami religii rzymsko-
katolickiej. W samym Janowcu katolicy stanowili 79,8% 
mieszkańców. Posiadali 104 place (w tym trzy wykupio-
ne od Żydów), w większości zabudowane domami. Naj-
więcej, bo 7 placów posiadała rodzina Olejarczyków, 6 
należało do Kwasków, a 5 do Strzałkowskich, co pozwa-
lałoby zaliczyć je do najliczniej rozrodzonych, co nie 

znaczy, że najbogatszych w mieście4. 
Wśród katolików janowieckich można wyróżnić w 

XVIII wieku niewielką grupę osób niepolskiego pocho-
dzenia. Byli to nawróceni Żydzi i luteranie. Z metryk pa-
rafialnych wynika, że tylko w latach 1710–1726 w ko-
ściele janowieckim przeprowadzono konwersję 17 osób. 
Udział Lubomirskich, właścicieli miasta, w owych uro-
czystościach wskazuje, że byli to głównie ludzie wywo-
dzący się z ich otoczenia. Odnosi się to zwłaszcza do lu-
teran, w wielu wypadkach służących, dworzan, urzędni-
ków lub żołnierzy Jerzego Dominika Lubomirskiego. 
Największą, grupową konwersję z udziałem dziedziców 
przeprowadzono w kościele parafialnym janowieckim 8 
stycznia 1719 roku. Na katolicyzm przeszli wówczas lu-
teranie pochodzący z Pomorza Zachodniego, Saksonii, a 
nawet z Wyborga w Szwecji: Jakub Lemsztorf, Jan Wolf 
Erhart, Jan Michał Szuman i Jerzy Sztÿk5. 

Zapewne jeszcze w początkach XVII wieku znajdowa-
li się wśród mieszkańców Janowca liczni ewangelicy. 
Jednak likwidacja tutejszego zboru kalwińskiego, doko-
nana u schyłku poprzedniego stulecia przez Tarłów6 oraz 
działalność kolejnych dziedziców i proboszczów wpłynę-
ła na zanik protestantyzmu na obszarze parafii. Podczas 
wizytacji w 1748 roku nie odnotowano tu ani jednego 
protestanta. W późniejszych czasach, jeśli zdarzali się w 
Janowcu wyznawcy religii ewangelickiej, to jak wspo-
mniano, byli to słudzy lub urzędnicy Lubomirskich. W 
1787 roku w Janowcu mieszkało zaledwie cztery osoby 
wyznania ewangelickiego (zapewne jedna rodzina lute-
rańska). 

Znaczącą mniejszością wyznaniową i narodowościową 
byli natomiast Żydzi. Pierwsza wzmianka źródłowa o 
Żydach janowieckich pochodzi z 1553 roku7. Ich prawa i 
obowiązki określała ordynacja Andrzeja Firleja z 1580 
roku, wskazująca na istnienie w mieście gminy żydow-
skiej. Na mocy przywileju dziedzica Żydzi mogli się tu 
swobodnie osiedlać, budować synagogę i organizować 
życie kahalne w zamian za czynsz od domów, opłaty od 
rzemiosła, handlu, rolnictwa oraz wyszynku alkoholi. Nie 
podlegali jurysdykcji wójtowskiej i burmistrzowskiej, 
lecz własnym sądom i sądowi namiestnika zamku jano-
wieckiego (apelacje przyjmował właściciel miasta)8. 

Początkowo gmina żydowska w Janowcu nie była zbyt 
liczna i obejmowała najwyżej kilka rodzin (w 1571 roku 
wymieniono jedynie 3 starozakonnych). Jednak wybuch 
powstania kozackiego w 1648 roku przyczynił się do 
znacznego napływu ludności żydowskiej z Polski 
wschodniej do centralnej. Właściciele prywatnych miast 
nie mieli nic przeciwko nowym osadnikom, a nawet sta-
rali się ich na różne sposoby przyciągać do swych dóbr. 
Zapewne z tego powodu w roku 1655 Jerzy Sebastian 
Lubomirski wydał przywilej regulujący sytuację ludności 
żydowskiej w Janowcu. Rozstrzygał ona przede wszyst-
kim szereg spraw dotyczących sporów sądowych między 
mieszczanami wyznania chrześcijańskiego a mojżeszo-
wego. Żydzi mogli na równi z chrześcijanami zajmować 
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się handlem, rzemiosłem, wyszynkiem i uprawą ogrodów, 
płacąc po 2 zł rocznego czynszu od domów, a po 1 zł od 
przemieszkiwania w cudzych domach9. W 1662 roku po-
główne zapłaciło 58 Żydów janowieckich, w 1674 roku – 
61, a w 1676 – 7410, co wskazuje, iż stanowili wówczas 
ok. 14% mieszkańców miasteczka.  

Niezbyt ścisła wydaje się informacja zamieszczona w 
wizytacji parafii janowieckiej z 1748 roku jakoby w mia-
steczku mieszkało aż 362 Żydów, a we wsiach parafii 
9411. Według wykazów sporządzonych czterdzieści lat 
później, w Janowcu mieszkało o ponad połowę mniej Ży-
dów. Tak drastyczne zmniejszenie populacji ludności ży-
dowskiej w ciągu krótkiego okresu czasu musiałby spo-
wodować jakiś kataklizm, a tego jak wiadomo nie było. 
Być może dużą liczebność Żydów janowieckich ustalił w 
1748 roku wizytator na podstawie własnych obserwacji, a 
najbardziej prawdopodobne wydaje się tu przestawienie w 
tekście dokumentu liczb, (czyli należy przyjąć, iż w Ja-
nowcu mieszkało 94 Żydów, a 362 w parafii). Według 
źródeł z roku 1765 w całym kahale janowieckim mieszka-
ło 341 Żydów. Spis państwowy z 1787 roku wykazał 106 
Żydów zamieszkałych w Janowcu w 32 domach. Według 
pełniejszego spisu kościelnego z tego samego roku w Ja-
nowcu mieszkało 150 starozakonnych, w tym 37 dzieci do 
7 lat, nie objętych wzmiankowanymi powyżej podatkami 
państwowymi. Z kolei spis ludności żydowskiej z 1790 
roku odnotowuje już 175 Żydów zamieszkałych w ośrod-
ku kahału, jakim był Janowiec, co potwierdza pośrednio 
inwentarz Janowca z tego samego roku, wzmiankujący 31 
gospodarzy żydowskich. Tak więc liczba 30–32 domów 
należących u schyłku XVIII wieku w Janowcu do Żydów 
wydaje się najbliższa prawdy. Stanowili oni 19,5%–20% 
jego mieszkańców. Do kahału janowieckiego należało 
wówczas 40 wsi powiatu radomskiego, w których za-
mieszkiwali Żydzi12.  

Nieco inaczej wyglądała struktura społeczna urzędni-
ków, służby i innych mieszkańców zamku janowieckiego. 
Zarządzający nim wyżsi urzędnicy wywodzili się zazwy-
czaj z drobnej szlachty, powiązanej z właścicielem dóbr. 
W drugiej połowie XVII wieku, za czasów marszałka 
wielkiego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, 
przebywało na zamku 13 osób dworzan rękodajnych ze 
szlachty oraz 65 osób różnego rodzaju służby pałacowej 
pochodzenia plebejskiego. Stacjonował tam zwykle nie-
wielki oddział wojsk prywatnych właściciela, utrzymywa-
ny w dużej mierze z dochodów oraz danin płynących z 
klucza janowieckiego13. Pod koniec XVII wieku byli to 
rajtarzy Lubomirskich, dowodzeni przez rotmistrza Leme-
rikę, czy też Lemerykę. Funkcję porucznika pełnił szlach-
cic Wojciech Zabłocki (wzmiankowany w metrykach pa-
rafialnych 1697 roku), a jednym z trębaczy był niejaki 
Marcin, zapewne cudzoziemiec. W metrykach z lat 1692–
1700, pojawiają się co jakiś czas żołnierze (ślub z miesz-
czanką janowiecką, pogrzeb, itp.) niestety nie sposób 
określić liczebności zamkowego oddziału. Niektóre na-
zwiska żołnierzy (np. Sebastiana Pniowskiego – 1697 
rok) mogą wskazywać na pochodzenie szlacheckie, co 
było zwykłą prawidłowością w przypadku ówczesnej ka-
walerii. O ile żołnierze jazdy byli zapewne często odwo-
ływani z zamku do innych zadań, o tyle straż pilnująca 
bram, złożona z pieszych „pachołków”, musiała tu pozo-
stawać na stałe. Dowodził nią wachmistrz, a ludzi rekru-
towano zapewne z poddanych klucza janowieckiego, np. 
w 1734 roku musztrowano ich dopiero i przyuczano do 
rzemiosła wojskowego14. 

Na zamku janowieckim przebywali za zgodą właści-
ciela tzw. rezydenci, tj. członkowie rodzin dworzan, służ-
by, żołnierzy i inne osoby, szukające opieki oraz protekcji 
u możnych dziedziców. Oczywiście liczba służby i dwo-
rzan wzrastała w momencie przyjazdu do Janowca wła-
ściciela miasteczka. Jak wykazał przegląd ksiąg metry-
kalnych wśród wszystkich wymienionych tu kategorii 
mieszkańców zamku zdarzały się osoby pochodzące z 
różnych stanów oraz różnych narodowości, oczywiście z 
przewagą rodaków pochodzenia chłopskiego i mieszczań-
skiego15.  

Autor: Dariusz Kupisz 
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Darczyńcy i kwoty przekazane  
w 2020 roku w złotych 

/Stan na 15.10.2020/ 
Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz Ję-
drych - 300,-; Wojciech Brochwicz Lewiński w imieniu 
Zofii Jancewicz - 1000,-; Irena Włodarczyk - 100,-; Kry-
styna Urbanek - 200,-; Stanisław Pęksyk - 100,-; Bank 
Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym - 500,-; Teresa Osiń-
ska - 50,-; Marek Zieliński - 400,-. 
Razem - 2850,- 
Serdecznie dziękujemy 
 
Składki członkowskie od 21 osób - 650,- zł 
Ogółem wpływy - 3500,- zł. 

Trzy krzyże w Janowcu 
 

W książce „Cmentarz parafialny w Janowcu” na s. 21 jest 
następująca notatka: „Z zachowanych bardzo fragmentarycz-
nych wpisów pokładnego dowiadujemy się, że w latach 1855 - 
1862 w parafii janowieckiej pochowano 1568 osób, przy czym 
śmierć zebrała największe żniwo w 1855 roku, kiedy to po-
grzebano 455 mieszkańców Janowca i wiosek parafialnych”. 

Zapewne powyższe wydarzenie stanowiło wystarczający 
powód dla ludzi, którzy uratowali swoje życie podczas epide-
mii, by uczcić tych, którzy odeszli, a jednocześnie podzięko-
wać Bogu, że duża część osób mogła z panującej zarazy cho-
lery obronić się i zachować życie. Najlepszą formę wyrazu 
uczuć religijnych mieszkańców stanowił Krzyż. Wzniesienie 
pamiątki na wzgórzu zamkowym pozwoliło, że Krzyż stawał 
się widoczny na całą okolicę i przypominał wszystkim o wiel-
kiej tragedii - epidemii, która dotknęła parafian janowieckich. 

Józef Lachtara (G.J. nr 75/2015 s. 11) w sprawie krzyży 
przytacza opowiadanie swojej Babci Marianny Madejskiej 
z domu Wójcik, rodem z Oblas Księżych, która zmarła w 
1940 roku, a żyła 86 lat. Była to roztropna kobieta, bowiem 
interesowała się wydarzeniami dziejącymi się we własnej 
okolicy, miała doskonałą pamięć i potrafiła snuć opowiadania 
o znanych sobie przejawach życia mieszkańców. Według 
wiedzy i opowiadań Marianny Trzy Krzyże w Janowcu po-
stawiono w związku z ważnymi wydarzeniami dla naszej 
okolicy. 

Opowiadająca nie podaje daty, ale wysnuwamy ją z naszych 
dociekań, że w latach 1855 - 1862 dziesiątkowała ludność na-
szego regionu epidemia cholery, która w wymienionym okresie 
zebrała wielkie żniwo - zgładziła 1568 osób (zapisanych w 
Księdze Zmarłych) z naszej parafii. Wówczas po epidemii po-
stawiono pierwszy Krzyż na wzgórzu zamkowym. 

Następny Krzyż stanowił pamięć o poległych uczestni-
kach powstania styczniowego 1863 - 1864 roku. Mieszkańcy 
pamiętali, między innymi, pułkownika Władysława Konono-
wicza, który ze swoim oddziałem spod Warki, po potyczce 
pod Magnuszewem, maszerował na koncentrację oddziałów 
w lasy iłżeckie i omijał gubernię radomską. A w lesie oble-
skim doszło do zbrojnej potyczki z wojskiem carskim z No-
wej Aleksandrii (Puław). Mieszkańcy Oblas Księżych żywili 
powstańców. Marianna pamiętała z rodzinnych wypowiedzi, 
że jej mama gotowała rosół z kur dla kwaterujących w Ob-
lasach powstańców. Chwaliła się tym zdarzeniem przed inny-
mi ludźmi. 

Trzeci Krzyż Dziękczynny postawiono po 1905 roku, za 
odważną próbę walki o niepodległość i wyraźny bunt Pola-
ków przeciwko caratowi, w takiej niewielkiej miejscowości 
jak Janowiec. 

Po postawieniu każdego z Trzech Krzyży odprawiano 
uroczyste nabożeństwo połączone z procesją do Krzyży na 
wzgórze zamkowe.  

Należy dodać, że mieszkańcy Oblas Księżych przechodzi-
li pieszo do Janowca i z powrotem tym wzgórzem zamko-
wym, obok Trzech Krzyży, więc zdobytą wiedzę, wywodzą-
cą się z obserwacji, mieli zgodną z prawdą rzeczywistą. 

Prof. Przemysław Krajewski z Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, zaprzyjaźniony z Muzeum Zamek w Janow-
cu, odnalazł fotografię z 1913 roku, przedstawiającą trzy krzy-
że. Wykonano dokumentację projektową, bo w czasie zimo-
wych wiatrów 2008 r. przewrócił się jeden boczny krzyż. 

Wysokość centralnego krzyża wynosi 875 cm, krzyże 
boczne, nieco niższe, mają po 857 centymetrów. Pejzaż 
kulturowy Janowca, jak pisze Filip Jaroszyński, odzyskał 
ważny element, związany z historią miejscowości. Te spra-
wy historyczne o swojej okolicy warto znać. 

Uroczystość poświęcenia, od nowa postawionych trzech 
krzyży, odbyła się 15 listopada 2014 roku (G.J. nr 75/2015). 

Krystyna Wolska 

________________________ 
Tekst (podobnie jak tekst poniżej) pierwotnie miał się uka-

zać w książce „Ślady naszych przodków. Okruchy minionego 
czasu”, będącej drugą częścią książki „Cmentarz parafialny w 
Janowcu” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca w 
2016 r. 

Prochy pobrane z Janowca  
do Miejsca Pamięci w Puławach 

 

W DNIU 1 WRZEŚNIA 1963 roku wszystkie dzieci 
Szkoły Podstawowej w Janowcu, wraz z nauczycielami, wy-
prowadził kierownik szkoły Edmund Budniakiewicz na dro-
gę, wiodącą do kościoła parafialnego w Janowcu. 

I przemówił do zebranych. Tą drogą wyprowadzali 
Niemcy z własowcami, podczas pacyfikacji Janowca 17 ma-
ja 1944 roku, 56 aresztowanych obywateli Janowca pobitych, 
zmaltretowanych, powiązanych. Wywieziono Ich do radom-
skiego więzienia gestapo. Ponad miesiąc niemieccy śledczy 
katowali bezwzględnie więźniów i prowadzili dochodzenia. 
Wielu z nich nie powróciło do domu, zostali rozstrzelani lub 
zamordowani w obozach koncentracyjnych. 

To miejsce jest najwyraźniej oznaczone męką naszych 
Braci i Sióstr z okresu okupacji hitlerowskiej, a w myślach, 
jeśli potrafimy, miejmy też inne znane na naszym terenie 
miejsca bohaterstwa i walk Polaków, ale też miejsca zbrodni 
okupanta. W czasie okupacji ginęły także dzieci. 

I z tego miejsca weźmiemy garść piasku - ziemi i wsypie-
my do przyniesionej przez nas urny. Tak zrobiliśmy. Urnę 
przekażemy organizatorom cmentarza wojennego w Puła-
wach. Pragniemy w powiecie puławskim, do którego nale-
żymy od 01 stycznia 1955 roku, także zachować Miejsce 
Pamięci dla walczących i ginących kobiet, dzieci i męż-
czyzn, którzy ponieśli śmierć w latach 1939 - 1945. 

Krystyna Wolska 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 97, listopad, 2020 rok 5 

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 
Wszystko,  

co powinieneś wiedzieć o kwarantannie 
 

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co 
dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać 
wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze 
informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantan-
ny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Przestrzegaj kwarantanny! To od Twojego postępo-
wania zależy bezpieczeństwo innych osób. 

Co to jest kwarantanna i ile trwa? 
Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powo-

du narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą 
na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. 
Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, 
np. wobec osób przebywających na kwarantannie w 
związku z zachorowaniem współdomownika. 

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ 
inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na 
zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o 
okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umiesz-
czone w tzw. systemie EWP. 

Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną jest nie-
zależne od inicjatywy ze strony PIS: 
1) tzw. kwarantanna graniczna; osoba przekraczająca gra-

nicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana od-
być, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwa-
rantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego 
po przekroczeniu tej granicy. 

2) kwarantanna nakładana „automatycznie” w systemie 
EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu 
przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku 
ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to 
osób wykonujących zawody medyczne. 

3) kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspól-
ne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, 
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-
2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji do-
mownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej 
izolacji. 
WAŻNE: 
Nowe, ważne przepisy dotyczące kwarantanny weszły 

w życie 3 listopada 2020 r. Intencją tych zmian było to, 
aby osoba zamieszkująca z osobą izolowaną poddała się 
rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania 
przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu, za-
nim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc 
dochodzenie epidemiczne, zadzwonią do tej osoby i 
wprowadzą jej dane do systemu. 

Jednocześnie wprowadzono również podstawę do uzy-
skiwania przez osobę objętą ww. kwarantanną, wynagro-
dzenia albo zasiłku za ten okres. 

Podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres 
nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwa-
rantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), bę-
dzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o ko-
nieczności odbycia ww. kwarantanny. 

Puławy : 
Samodzielny Publiczny 

ZOZ w Puławach 
ul. Józefa Bema 1; 

tel. dla umawiających się na 
wymaz:  512 202 000  

godz. przyjęć (codziennie): 
7:00 - 9:00 

14:00 - 16:15 
Wymaz może być pobrany bez 

wysiadania z samochodu 
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wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w 
te 10 dni nie wlicza). 

 

Kto podlega kwarantannie? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej 

kwarantannie podlegają: 
 osoby, które zostały skierowane na test w kierunku 

wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana 
automatycznie i trwa od dnia następującego po skiero-
waniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku 
testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obo-
wiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 
10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do 
diagnostyki laboratoryjnej; 

 osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. 
w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następu-
jącego po kontakcie, 

 osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – 
od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez 
osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po 
zakończeniu izolacji osoby zakażonej, 

 wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają 
tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – 
przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu 
przekroczenia granicy (więcej informacji: Koronawi-
rus: wjazd do Polski). 

Oświadczenie obejmie informacje: 
 imię i nazwisko oraz numer PESEL, ubezpieczonego, 
 datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, 

w którym domownik otrzymał informację o dodatnim 
wyniku testu), 

 datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy 
się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji za-
każonego domownika), 

 imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a tak-
że dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji 
w warunkach domowych. 
 

Od kiedy zaczyna się kwarantanna 
Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od 

dnia następującego po dniu wystawienia skierowania 
przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego. 

W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa 
dłużej niż 10 dni – rozwiązuje to problem zbyt długiego 
oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyni-
ku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia. 

Co to jest izolacja i ile trwa? 
W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwa-

rantanna przekształca się w izolację, która kończy się: 
- u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale 

nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, 
- u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania 
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Kogo kwarantanna nie obejmuje? 
Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają: 

 osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospo-
darstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantan-
nie, 

 osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospo-
darstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno 
bezobjawową, jak również wykazującą objawy choro-
bowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w 
okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; 
dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby 
badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmo-
wane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej prze-
kształca się w izolację, 

 osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powo-
du stwierdzenia zakażenia koronawirusem, 

 osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem 
codziennego wykonywania testu antygenowego przez 
co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biolo-
gicznych czynników chorobotwórczych. 
 

WAŻNE: 
1. Osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantan-

nie nie podlegają już kwarantannie – to jest np. sytu-
acja w której dziecko idzie na kwarantannę bo okazało 
się, że jego nauczycielka jest chora – jego rodzice nie 
podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu 

2. Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wiru-
sem SARS-CoV-2, czyli taką, która ma pozytywny 
wynik testu, ma obowiązek poddania się kwaran-
tannie – to jest sytuacja, w której np.: mąż ma dodatni 
wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wtedy 
wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny po-

Dane o koronawirusie dla kraju 
(10.11.2020) 

 

Osoby zainfekowane  - 593592 
Ofiary śmiertelne  - 8375 
Osoby hospitalizowane  - 21640 
Osoby w kwarantannie  - 407486 
Osoby wyzdrowiałe  - 230661 
Osoby pod nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym  - 37655 
 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 

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

Koronawirus w woj.. lubelskim 
(10.11.2020) 

 

Osoby zainfekowane  - 31099 
Ofiary śmiertelne  - 454 
Osoby hospitalizowane  -  
Osoby w kwarantannie  - 29814 
Osoby wyzdrowiałe  - 14379 
Osoby pod nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym  - 320 
 

Źródło: Dziennik Wschodni 
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winni poddać się kwarantannie. 
Kwarantanna – i co dalej? 
Zostałeś objęty kwarantanną i zastanawiasz się, co te-

raz musisz zrobić. Po pierwsze, postępuj odpowiedzialnie 
i bezwzględnie pozostań w domu. Powinieneś to zrobić 
również, jeśli jeszcze nie masz formalnej informacji o ob-
jęciu kwarantanną i dobrze się czujesz. 
 Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny: 
 nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje 

też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza, 
 w przypadku występowania objawów choroby (złe 

samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy 
koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu; 

 postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu 
oraz innych służb, 

 współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją 
w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamiesz-
kania podczas trwania kwarantanny, 

 zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domo-
wa (do pobrania na stronie: aplikacja Kwarantanna 
domowa). 
Skąd informacja o objęciu kwarantanną? 
Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestro-

wana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia 
(system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in  Policja 
i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Status związany z kwarantanną, możesz sprawdzić 
poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE). 

Kwarantanna a praca 
Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest do-

stępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. 
Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby 
(wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowe-
go) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązko-
wej kwarantanny jest informacja w systemie. 

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobo-
wego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku cho-
robowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem 
chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podsta-
wie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożenie 
przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności opie-
ki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny podda-
nym obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warun-
kach domowych. 

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie w 
związku z zakażeniem koronawirusem osoby współza-
mieszkującej (pozytywny wynik testu) wynagrodzenia 
lub zasiłku chorobowego jest złożenie przez ubezpieczo-
nego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. 

Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby 
lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wy-
stąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o po-
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Powszechny Spis Rolny 2020 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej 
Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie 
statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 
lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. 
Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, 
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys. 

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania 
programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytu-
acji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników 
oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy 
zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby: 
 poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z in-

strukcją do logowania na stronie internetowej GUS 
https://spisrolny.gov.pl. 

 telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Inter-
netu – kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 
279 99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. 
Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spi-

sie za pomocą metody samospisu internetowego, który 
odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej 
aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://
spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy pozwala na 
dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym 
momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wie-
czorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania an-
kiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogo-
wać ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Użytkow-
nik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać infor-
macje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu 
dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też 
komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 
1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie 
poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wy-

pełnieniem formularza mogą skorzystać również z meto-
dy samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spiso-
wą (tel. 22 279 99 99). 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie 
spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi: 
 telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wy-

wiadzie telefonicznym, 
 bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wy-

wiadzie bezpośrednim (w razie konieczności). 
Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysła-

ny list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, któ-
ry zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związa-
ne z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa nie-
zbędny podczas logowania do aplikacji spisowej. 

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na 
dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 
2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formu-
larz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie 
pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego 
gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania 
gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, 
nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, 
ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności 
gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domo-
wego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie 
będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), 
aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb. 

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonu-
jące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania ta-
jemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za 
jej niedotrzymanie. 

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl 
 

Numery telefonów, z których dzwonią rachmistrze: 

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/lista-telefonow-z-
ktorych-realizowane-sa-wywiady-telefoniczne-z-
respondentami-w-ramach-psr-2020,170,1.html 

 

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020 
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali 

samospisu w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w Lo-
terii PSR 2020, która trwa od 1 października do 23 listo-
pada 2020 r.  

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostęp-
ne są na stronie internetowej: www.loteria.spisrolny.gov.pl 

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe: 
20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 

5500 
88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy 

W SKRÓCIE 

twierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach. 
Więcej informacji: Dokumentowanie kwarantanny i 

izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki 
Wsparcie w czasie kwarantanny 
Jeśli podczas kwarantanny potrzebujesz pomocy, np. z 

zrobieniu zakupów, możesz skontaktować się w lokalnym 
ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajdziesz 
na stronie: Pomoc w czasie kwarantanny 

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, zajrzyj 
na stronę: Pomoc psychologiczna 

Konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny 
Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w wa-

runkach domowych sprawują organy Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria 
Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy 
prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej 
do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantan-
ny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze 
indywidualna. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/wszystko-co-
powinienes-wiedziec-o-kwarantannie 
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Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Inter-
netu (20 GB/mies.) 

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków 
twardych Seagate Expansion 2TB 
Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w 

terminach: 

 20 października 2020 r. 

 3 listopada 2020 r. 

 23 listopada 2020 r. 
Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na 

kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego. 
UG Janowiec 

 

  
 

Zmiana sposobu świadczenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej i obywatelskiej 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowa-
nych koronawirusem czasowo zostają ograniczone wizyty 
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Puławskim. 

Będzie istniała możliwość zorganizowania porad za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość 
(porady telefoniczne lub drogą elektroniczną) bądź umó-
wienia wizyty w terminie późniejszym - po wcześniej-
szym zgłoszeniu pod nr telefonu 609 009 469. 

UG Janowiec 
 

  
 

Stany wodomierzy – zmiany 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

Urząd Gminy Janowiec zwraca się z prośbą o telefoniczne 
podawanie stanów wodomierzy. Ze względów bezpieczeń-
stwa pracownicy Urzędu Gminy nie będą osobiście spisy-
wać wodomierzy do momentu ustabilizowania sytuacji. 

Informacje można podać pod numerem telefonu: 
502 091 380 

UG Janowiec 
 

  
 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

Projekt „Pod biało-czerwoną” 

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie 
przez Rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin w 
Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa 
zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią 
(szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online 
za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicja-
tywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która 
będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gmi-
ny, mogą oddawać jej mieszkańcy. Głosy poparcia skła-
dane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety do-
stępnej na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/ 

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć 
nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Pole-
głych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale 
także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia 
Polakami. 

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwy-
cięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w 
Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na 
maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak waż-
ne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które 
życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie. 

Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę 
i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa oby-
watelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały 
rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn! 

Do realizacji projektu dla gmin do 20000 mieszkań-
ców potrzebnych jest 100 głosów. Termin końcowy 
zbiórki głosów poparcia to 11.11.2020r. Ogłoszenie wy-
ników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych pro-
gramem ,,Pod biało-czerwoną’’ nastąpi w dniu 
29.11.2020r. 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/
bialoczerwona 

UG Janowiec 
 

  
 

Wspólne ćwiczenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej 

Państwowej Straży Pożarnej i jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Janowiec 

W dniu 05 września 2020 roku od godziny 9.00 do 
godz. 14.00 w okolicach boiska gminnego w Janowcu i na 
terenach Powiśla odyły się wspólne ćwiczenia Wojsk 
Obrony Terytorialnej Państwowej Straży Pożarnej z Pu-
ław i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy 
Janowiec w ramach zajęć z zakresu reagowania na sytua-
cje kryzysowe. Podczas szkolenia nie była wykorzysty-
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wana amunicja bojowa i środki pozoracji pola walki. Za 
wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Wójt Gminy Janowiec 
 

  
 

Trening systemu ostrzegania 
W dniu 01 września 2020 r. odbył się trening systemu 

ostrzegania i alarmowania SWA/SWO na terenie Gminy 
Janowiec. Z okazji upamiętnienia rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, o godzinie 12.00, na 1 minutę, zostały 
włączone syreny. 

Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec 
 

  
 

Apel o kolejne ograniczenia załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy Janowiec 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 
listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wpro-
wadza się dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy Janowiec. Bezpośredni kontakt z pracow-
nikiem możliwy będzie jedynie w sprawach wyjątkowych 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W pozo-
stałych przypadkach Urząd pozostanie zamknięty. 

W sytuacjach, które nie wymagają stawienia się w 
Urzędzie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
(sekretariat tel. 81 8815800, fax 81 8651185, pełny wy-
kaz poniżej), użycie skrzynki podawczej oraz korzystania 
z elektronicznych form komunikacji (email gmi-
na@janowiec.pl, platforma EPUAP - nazwa skrzynki 
„Urząd Gminy Janowiec”). Aktualny wykaz numerów 
telefonów znajduje się na stronie www, BIP oraz tablicy 
ogłoszeń. W siedzibie Urzędu obowiązuje nakaz zakry-
wania ust i nosa oraz konieczność dezynfekcji rąk. Godzi-
ny pracy nie ulegają zmianie: poniedziałek od 8.00 do 
16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00. 

Liczę na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do 
istniejących sytuacji. Mam nadzieję, że powzięte środki 
ostrożności uchronią nasz Urząd przed całkowitym za-
mknięciem z powodu COVID-19, a Państwu zapewnią 
optymalne bezpieczeństwo. 

Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec 
/podpis nieczytelny/ 

 

Wykaz danych kontaktowych do Urzędu Gminy Jano-
wiec i pracowników: 
Dybisz Paweł (Referat Gospodarki Komunalnej – kierow-

nik) tel. 513073908 - pawel.dybisz@janowiec.pl 
Przewłoka Dorota (Referat Gospodarki Komunalnej)  

tel. 502091380 - dorota.przewloka@janowiec.pl 

Ambryszewska Ewelina (Referat Gospodarki Komunal-
nej) tel. 502091355 - srodowisko@janowiec.pl 

Biernacka Grażyna (Urząd Stanu Cywilnego – kierownik; 
Referat Spraw Obywatelskiech) tel. 502091304 -  
rada.gminy@janowiec.pl; usc@janowiec.pl 

Kowalczyk–Chechelska Justyna (Urząd Stanu Cywilne-
go; Referat Spraw Obywatelskiech) tel. 572410529 - 
oswiata@janowiec.pl 

Sosnowski Dariusz (Referat Finansowo Podatkowy – skarb-
nik gminy) tel. 502091458 - skarbnik@janowiec.pl 

Przybylska Renata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 502091285 - podatki2@janowiec.pl 

Miąsik Joanna (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 502091391 - podatki@janowiec.pl 

Skowyra Beata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410530 - beata.skowyra@janowiec.pl 

Oleksik Małgorzata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410527 - siegowosc@janowiec.pl 

Pawlak Beata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410524 - beata.pawlak@janowiec.pl 

Wolska Karolina (stanowisko d.s planowania przestrzen-
nego i inwestycji) tel. 572410522 - planowa-
nie@janowiec.pl 

Kotrys Emilia (stanowisko d.s planowania przestrzennego 
i inwestycji) tel. 572410528 - inwestycje@janowiec.pl 

Goławski Maciej (stanowisko d.s planowania przestrzen-
nego i inwestycji) tel. 572410525 - ma-
ciej.golawski@janowiec.pl 

Dębicka Maria (Sekretariat) tel. 572410523 -  
maria.debicka@janowiec.pl 

Gędek Jan (wójt Gminy Janowiec) tel. 512260744 - 
wojt@janowiec.pl 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 97, listopad, 2020 rok 12 

Gazeta Janowiecka - Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 
Redakcja: Leszek Kwasek - redaktor naczelny, Filip Jaroszyński, 

Andrzej Madej - sekretarz redakcji©,  
współpraca: J. A. Rotmańska 

Adres Redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24 - 123 Janowiec 
Konto TPJ: BS Kazimierz Dolny 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013 

http://www.tpj.janowiec.pl.     e-mail: tpj@man.pulawy.pl 

 

 
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 

Słowik Waldemar (z-ca wójta Gminy Janowiec)  
tel. 512383100 - zastepca@janowiec.pl 

UG Janowiec 
 

  
 

Sygnał alarmowy w 76 rocznicę  
wybuchu Powstania Warszawskiego 

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów 
ostrzegania i alarmowania, celem jednoczesnego upamięt-
nienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
w dniu 1 sierpnia 2020 r o godz. 17.00 nadany został aku-
styczny sygnał alarmowy (syrena). 

Wójt Gminy Janowiec 
 

  
 

Ograniczenie  
bezpośredniej obsługi interesantów  

w Placówce Terenowej KRUS w PUŁAWACH 
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epi-

demiologiczną Placówka Terenowa KRUS w PUŁA-
WACH od dnia 19.10.2020 r. ogranicza swoją działalność 
w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta do momentu 
wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”. 

Wstrzymane zostają badania przeprowadzane przez 
lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie. 

Korespondencję kierowaną do KRUS prosimy umiesz-
czać we wrzutni zamieszczonej w przedsionku budynku 
Placówki Terenowej. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, listownego 
lub mailowego a także zachęcamy do korzystania z plat-
formy komunikacji elektronicznej ePUAP. 
Nr tel.: 81 889-04-11, fax. 81 889-04-28 
Adres: ul. Wróblewskiego 4a, 24-100 Puławy 
Adres e-mail: pulawy@krus.gov.pl 


