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Nasze jubileusze

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Janowiec i jego mieszkańcy… cz. III

Aktualia

Nowe stawki opłat i podatków w 2020 r.

Medal dla Stanisława Janiszewskiego

Szanowni Państwo

Oto macie przed sobą ostatni tegoroczny numer Gazety Janowieckiej. Prezes Leszek Kwasek, redaktor
pisma
powiedział
ostatnio:
„Chciałbym zrobić 100. numer Gazety”. Tak, blisko już do okrągłego jubileuszowego rocznika. Ale później
przyjdą następne… zwyczajnie, cztery razy w roku.
A jeżeli o jubileuszu mowa, to za
chwilę, w 2020 roku czekają nas
„obchody” 25 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Przyszły
rok będzie czasem wspomnień, podsumowań, zamykania niektórych
spraw, może otwierania nowych…
zwyczajnie, jak rok po roku, od
ćwierćwiecza. Chcielibyśmy w przyszłym roku spotkać się w lutym, maju i może lipcu - by sobie pogratulować, porozmawiać, ucieszyć spotkaniami, pokazać nowe publikacje.
Nie popadając w grzech pychy
możemy chyba stwierdzić, że nasze Towarzystwo dobrze
zasłużyło się w życiu społeczno-kulturalnym Janowca,
gminy i parafii. Przede wszystkim dlatego, że próbowało
reagować na głosy tych, którzy mieli potrzebę ubogacenia codziennej egzystencji oraz tych, którzy mieli potrzebę „wyższego” działania. Mówimy o członkach i sympatykach naszego Towarzystwa – tych którzy już odeszli
i tych, którzy trwają i dla których ten blisko 25-letni projekt społeczny istnieje nadal.
Gazeta Janowiecka, nr 94, grudzień, 2019 rok

Szanowni Państwo
Zaczyna się czas zimowy, niedługo Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji przyjmijcie Wszyscy od
zarządu TPJ oraz redakcji GJ świąteczne i noworoczne życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Leszek Kwasek,
Andrzej Szymanek
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JANOWIEC I JEGO MIESZKAŃCY
W OKRESIE KRÓLESTWA POLSKIEGO (1815-1869) cz. III
Instytucją, która w założeniach teoretycznych miała
wywierać duży wpływ na szeroko rozumiane funkcjonowanie oraz rozwój Janowca był magistrat. Kierował on pod ścisłym nadzorem administracji rządowej - całokształtem gospodarki miejskiej, realizując zadania w
oparciu o środki finansowe uzyskiwane we własnym zakresie. Najważniejszą osobą w składzie magistratu był
burmistrz, nie pochodzący jednak z wyboru dokonywanego przez mieszkańców, ale posiadający nominację władz
wojewódzkich (gubernialnych) na to stanowisko; zazwyczaj nie był on stałym mieszkańcem danego ośrodka i po
kilku latach pracy w jednym miejscu był przenoszony do
innego miasta. Analiza informacji źródłowych oraz podpisów figurujących na dokumentach pozwoliła na odtworzenie obszernej, ale niestety nie do końca kompletnej,
listy janowieckich burmistrzów pierwszej połowy XIX
w.; przedstawia się ona następująco (w nawiasach podano
najwcześniejszą potwierdzoną źródłowo datę zajmowania
stanowiska): Kowalski (1820 r.), Parznicki (1821 r.), Jan
Kawalski (1825 r.), Antoni Konarski (1827 r.), Onufry
Pilitowski (1834 r.), Franciszek Nowiński (1842 r.), Wojciech Orzechowski (1858 r.), Zenon Orłowski (1861 r.),
Ignacy Chrzanowski (1864 r.)1. Burmistrz wspierany był
przez dwóch - a w niektórych okresach trzech - ławników, rekrutujących się spośród znamienitszych mieszkańców Janowca; wśród nich był zawsze jeden reprezentant
społeczności żydowskiej. Ławnicy wykonywali swe obowiązki honorowo, tzn. nie pobierając za nie wynagrodzenia. Oprócz burmistrza pracownikami etatowymi byli
jeszcze kasjer oraz policjant miejski (to ostanie stanowisko zajmował przez wiele lat Mikołaj Bulzacki).
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Królestwie
Polskim, administracja państwowa nie dotowała w jakikolwiek sposób miast i zarządzających nimi magistratów,
a środki finansowe na utrzymanie lokalu, pensje urzędników, wydatki kancelaryjne itd., mogły pochodzić jedynie
z wydzierżawiania prywatnym osobom gruntów miejskich, prawa do propinacji (produkcji i sprzedaży alkoholu), opłat targowych, opodatkowania mieszkańców oraz
opłat pobieranych przez lokalne władze za coroczną licencję na prowadzenie handlu lub rzemiosła. Ponieważ w
Janowcu władze nie dysponowały w praktyce jakimikolwiek gruntami mogącymi przynosić dochód (sprawa ich
domniemanego zagarnięcia przez dziedziców miasta zostanie omówiona szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania), dochody propinacyjne i targowe należały do właścicieli dóbr Oblasy, a lokalne życie gospodarcze było bardzo słabe, już w końcu 1820 r. mieszkańcy
Janowca zostali oficjalnie zapytani przez władze, czy ży-
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czą sobie mieszkać nadal w mieście i ponosić w związku
z tym opłaty na utrzymanie magistratu, czy też miejscowość ma zostać zdegradowana do rangi osady, nie różniącej się w praktyce statusem od siedzib gmin wiejskich. W
odpowiedzi udzielonej 13 grudnia wspomnianego roku
mieszczanie, reprezentowani przez burmistrza Kowalskiego oraz ławników Olejarczyka i Goździkowskiego
wyrazili życzenie „(…) abyśmy przy prawach i prerogatywach naszych utrzymani zostali”, deklarując uiszczanie
corocznej składki w wysokości 800 złp na utrzymanie
władz miejskich; pod dokumentem tym znalazło się kilkadziesiąt podpisów – zarówno chrześcijan, jak i Żydów2.
Decyzja ta wskazuje, iż mieszkańcy żywili duże nadzieje
z dalszym posiadaniem przez Janowiec statusu miasta.
Liczono zapewne, iż kryzys gospodarczy związany z okresem wojen napoleońskich zostanie przezwyciężony, a Janowiec odzyska rolę znaczącego w regionie ośrodka wymiany handlowej i produkcji rzemieślniczej. Jak pokazała
przyszłość, nadzieje te okazały się niestety płonne.
W ciągu następnego półwiecza, jakie upłynęło od
omówionej powyżej decyzji, składka mieszkańców - kilkakrotnie podnoszona ze względu na inflację - stanowiła
fundament corocznych dochodów magistratu. Oprócz niej
władze czerpały środki także z procentów od kwot zdeponowanych w banku oraz zezwoleń wydawanych na prowadzenie działalności handlowej i rzemieślniczej. Dochody te były jednak w sumie katastrofalnie niskie. Przykładowo, z zestawienia budżetowego janowieckiej kasy
miejskiej w okresie od dn. 1 stycznia 1843 r. do dn. 31
grudnia 1845 r. wynika, że wpływy wynosiły nieco ponad
161 rbs., w tym m.in. 121 rbs. ze składki mieszkańców,
15 rbs. dotacji od dziedzica miasta i jedynie 23 rbs. za
zezwolenie na wykonywanie zajęć pozarolniczych3. Chociaż w połowie lat sześćdziesiątych - a więc w przeddzień
odebrania Janowcowi praw miejskich - dochód roczny
sięgał ponad 290 rbs., proporcje jego części składowych
nie uległy większym zmianom4. Dodajmy, iż w kasie odnotowywano permanentne zaległości podatkowe, rosnące
z powodu niewywiązywania się przez mieszkańców ze
swych zobowiązań. Wręcz standardem było, iż w przypadku śmierci dłużnika jego bliscy wnosili o całkowite
umorzenie długu, zazwyczaj motywując to nieposiadaniem środków umożliwiających jego uregulowanie. Administracja powiatowa i gubernialna krytykowała zresztą
często magistrat za bardzo nieefektywne ściąganie długów5.
Słabości dochodów towarzyszyła ogromnie niekorzystna struktura wydatków miejskich. Jak wynika z analizy zachowanych dokumentów janowieckiej kasy, w cią-
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gu całego okresu Królestwa Polskiego ponad 75% uzyskiwanych pieniędzy pochłaniało utrzymanie magistratu. I tak
np. we wspomnianym okresie zamkniętym ramami chronologicznymi stycznia 1843 r. i grudnia 1845 r., roczne
pensje burmistrza i kasjera obejmowały ponad 97 rbs.,
a pensja policjanta i jego umundurowanie ponad 22 rbs.
Dużym problemem był fakt nieposiadania przez władze
miejskie lokalu odpowiadającego potrzebom magistratu,
co powodowało konieczność wynajmowania pomieszczeń
w prywatnych domach. O ile w latach czterdziestych
roczny czynsz za pokoje biurowe wraz z kosztami ich
oświetlenia i ogrzania wynosił 9 rbs., to w następnych
dekadach mieszczanie nie chcieli już wynajmować swych
nieruchomości za tak skromną sumę. Co więcej, ranga i powaga urzędu sprawiały, iż magistrat musiał funkcjonować
w domu o odpowiednim poziomie estetyki, a takich w
mieście było niewiele. W 1863 r. Naczelnik Powiatu Radomskiego informował władze gubernialne, że „(...) nędznie i ubogo zbudowane miasteczko Janowiec” nie posiada
w praktyce lokalu odpowiadającego potrzebom magistrackim. Dodawał, iż do wynajmu pomieszczeń namówiono
z trudem Jankiela Cukra, ale zgodził się on na sfinalizowanie transakcji za sumę ponad 22 rbs. rocznie i - jako
swoistego uzupełnienia - zwolnienie z opłat podatkowych6. Prawdopodobnie administracja rządowa zmuszona
była przystać na te warunki. Dodajmy w tym miejscu, iż
w 1860 r. majątek ruchomy janowieckiego magistratu
miał wartość zaledwie 124 rbs.; na mienie to składały się
m.in. tablica z herbem Królestwa Polskiego, zielone sukno do nakrywania stołu, skórzana torba do przenoszenia
korespondencji poza miasto, pałasz ze specjalnym pasem
(bandoletem) dla policjanta miejskiego, dwie szafy na
akta, kilka stołów, krzeseł i lichtarzy, krucyfiks oraz wydawnictwa urzędowe7.
Pieniądze pozostałe po zaspokojeniu omówionych powyżej wydatków przeznaczano na fundusz rezerwowy,

opłacenie podróży służbowych, zakup papieru i materiałów biurowych, wysyłkę korespondencji itp. W efekcie w
janowieckiej kasie miejskiej nie znajdowały się praktycznie nigdy jakiekolwiek środki mogące posłużyć poprawie
wyglądu miasta, wyremontowaniu lub też odmalowaniu
choćby niektórych budynków, wybrukowaniu ulic itp.,
nie mówiąc już na przykład o wzniesieniu obiektów na
potrzeby władz miejskich, szkoły elementarnej, czy też
zapewnienia lepszej obsługi dla targów i jarmarków.
Wpływające corocznie do kasy magistrackiej pieniądze
były na bieżąco „przejadane”, a miasto nie poprawiało
swej infrastruktury, tkwiąc przez dziesięciolecia w niezmiennym, złym stanie.

SPOTKANIE W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA
CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W JANOWCU

Jerzy Zdrzałka - prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły,
Aleksander Stalpiński - mieszkaniec Janowca,
Andrzej Szymanek – prezes TPJ,
Leszek Kwasek - wiceprezes TPJ,
Marek Kwasek – członek TPJ oraz
Filip Jaroszyński – wiceprezes TPJ.
Spotkanie otworzył prezes Andrzej Szymanek. W
swojej wypowiedzi zaznaczył, że TPJ od początku swojej
działalności przypomina o wielowiekowej obecności Żydów w dziejach Janowca oraz podkreśla potrzebę upamiętnienia żydowskiego cmentarza. Prezes przekazał
zgromadzonym, że obecne działania są efektem ustaleń
ostatniego walnego zebrania członków TPJ, podczas którego zobowiązano zarząd TPJ do podjęcia starań na rzecz
przywrócenia pamięci o nekropolii janowieckich Żydów.

W dniu 5 grudnia bieżącego roku z inicjatywy TPJ
odbyło się spotkanie poświęcone planom upamiętnienia
cmentarza żydowskiego w Janowcu. W spotkaniu udział
wzięli:
Jan Gędek - wójt Gminy Janowiec,
Zofia Malinowska - przewodnicząca Rady Gminy Janowiec,
Beata Kolasińska - dyrektor Zespołu Szkół w Janowcu,
Łukasz Skowyra - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Janowcu,
Piotr Kondraciuk - dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w
Kazimierzu Dolnym,
Aleksandra Markiewicz - dyrektor PARDES FESTIVAL Spotkań z Kulturą Żydowską - Kazimierz Dolny/Janowiec,
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Autor: Sebastian Piątkowski

1. Wykaz został oparty na dokonanej przez autora niniejszego
opracowania analizie podpisów pod dokumentami archiwalnymi, przechowywanymi w zasobach AGAD i APR. Dane
te pokrywają się w większości z ustaleniami P. Sygowskiego
(op.cit., s. 53), który analizował podpisy uwierzytelniające
akty stanu cywilnego. Różnice wynikają najprawdopodobniej z upoważniania przez burmistrzów niektórych urzędników (zapewne przede wszystkim sekretarzy miejskich) do
działania w swym imieniu i podpisywania dokumentów.
Niekompletny stan zachowania źródeł powoduje, iż szczegółowego wykaz janowieckich burmistrzów wraz z datami
zajmowania przez nich stanowiska, nie jest w praktyce możliwy do sporządzenia.
2. AGAD, KRSWiP, sygn. 2378, s. 15-19. Deklaracja mieszczan z dn. 13 grudnia 1820 r.
3. APR, RGR I, 6829, nlb. Pismo Naczelnika Powiatu Radomskiego (dalej: NPR) do RGR z dn. 10 lipca 1863 r.
4. Por. np. R. Kołodziejczyk, Miasta i mieszczaństwo w Królestwie Polskim w 1865 r. w świetle statystyki, w: Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 2, red. R. Kołodziejczyk, Wrocław 1980, tabela nr 2 (bez nr stron).
5. APR, RGR I, 6830, nlb. Pismo NPR do RGR z dn. 26 października 1861 r.
6.APR, RGR I, 6829, nlb. Pismo NPR do RGR z dn. 10 lipca
1863 r.
7. APR, RGR I, 6830, nlb. Załącznik do budżetu miejskiego na
1859 r.
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Kolejną część spotkania wypełniła prezentacja Filipa
Jaroszyńskiego, ukazująca historię cmentarza żydowskiego, dotychczasowe próby jego upamiętnienia podejmowane przez TPJ oraz obecny stan prawny i propozycje na
przyszłość. Cmentarz należy do jednych z najstarszych na
Lubelszczyźnie. Założono go przed 1580 rokiem na
wschodnim krańcu miasteczka. Zniszczeniu uległ w okresie okupacji niemieckiej, kiedy w Janowcu utworzono
getto. Wówczas Niemcy wydali rozkaz o zniszczeniu nagrobków-macew i użyciu ich m.in. do utwardzenia dróg
na terenie miejscowości. Po wojnie granice cmentarza
uległy zatarciu i nekropolia popadła w zapomnienie.
Obecnie porasta ją bujna zieleń, skrywająca nagromadzone latami śmieci.
Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że taki stan nie
może trwać dłużej. Jednak na przeszkodzie do prowadzenia działań na większą skalę stoi brak uregulowanego
statusu własnościowego terenu cmentarza. Od 2002 r.
trwa postępowanie regulacyjne, w wyniku którego nieruchomość należąca obecnie do Skarbu Państwa ma przejść
na własność Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich
w RP. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, nie mogą być
podejmowane żadne decyzje administracyjne dla tego
terenu (np. zgoda na budowę ogrodzenia czy ustawienie
tablicy upamiętniającej cmentarz).
Działająca na mocy porozumienia ze ZWGŻ Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego realizuje projekt
„Adoptuj cmentarz żydowski”, którego celem jest poszukiwanie sojuszników w walce o zachowanie cmentarzy
żydowskich w Polsce. TPJ zgłosiło akces do tego programu. Uzyskane za pośrednictwem Fundacji informacje
wskazują, że postępowanie regulacyjne wobec cmentarza
może potrwać jeszcze około roku. Jedynymi możliwymi
działaniami, które mogą być obecnie prowadzone na
cmentarzu, to prace porządkowe.
Podczas spotkania ustalono, że wczesną wiosną 2020 r.
TPJ podejmie starania aby, przy udziale wolontariuszy,
zrealizować prace zmierzające do uporządkowania cmentarza. Polegałyby one na usunięciu krzewów, uprzątnięciu
śmieci oraz ustawieniu tablicy informacyjnej. Obecnie
trwają procedury uzgadniające zakres prac z Lubelskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starostą
Puławskim.
Spotkaniu towarzyszyła wielostronna dyskusja, podczas której omówiono m.in. kwestie edukacji o wielokulturowych tradycjach Janowca w lokalnej szkole i muzeum w Zamku w Janowcu. Szkoła wraz z muzeum zamierza podjąć wspólne działania w tym zakresie. Ważnym elementem spotkania było omówienie janowieckiej
części programu przyszłorocznej edycji Pardes Festival –
Spotkania z Kulturą Żydowską - Kazimierz Dolny / Janowiec. Dyrektor Festivalu, Aleksandra Markiewicz zaplanowała w Janowcu cykl wydarzeń rozłożony na dwa
sierpniowe dni. Szczególnie ważna będzie niedziela 23
sierpnia, podczas której zorganizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury wykład dotyczący wojennych losów Żydów w Janowcu, koncert w kościele parafialnym
poświęcony pamięci Żydów Janowca oraz Marsz Pamięci, na którego trasie znajdzie się miejsce, w którym stała
synagoga oraz cmentarz żydowski. W związku z tymi
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wydarzeniami konieczne jest przeprowadzenie porządkowych prac na cmentarzu. Będzie to gest naszej wspólnej
lokalnej pomięci o miejscu spoczynku janowieckich Żydów. O efektach naszych działań będziemy informować
w kolejnych numerach Gazety Janowieckiej.

* * *

Cmentarz żydowski w Janowcu to nasze wspólne dziedzictwo. Odpowiedzialność za jego zachowanie i upamiętnienie spoczywa na lokalnej społeczności, gdyż tragiczne, wojenne losy żydowskich rodzin zamieszkujących Janowiec zakończone Zagładą, spowodowały, że
dziś nie ma ich potomków, którzy mogliby zaopiekować
się nekropolią. Podjęcie wspólnych działań na rzecz przywrócenia pamięci o cmentarzu przez lokalny samorząd,
wspólnotę parafialną, szkołę, muzeum, organizacje społeczne i mieszkańców będzie wyrazem naszej troski o to
dziedzictwo i szansą na przekazanie wiedzy o nim przyszłym pokoleniom.
Filip Jaroszyński
Koordynator projektu upamiętnienia
cmentarza żydowskiego w Janowcu

Nagrobki, tzw. macewy z cmentarza żydowskiego w Janowcu.
Odnalezione na terenie Janowca i zabezpieczone przez TPJ.
W przyszłości mają powrócić na teren cmentarza, gdzie będą
prezentowane w formie lapidarium.
Jeśli ktoś z Czytelników ma wiedzę o lokalizacji fragmentów,
bądź całych macew z janowieckiego cmentarza, prosimy
o kontakt z redakcją GJ.
Dziękujemy!

Darczyńcy i kwoty przekazane
w 2019 roku oraz składki członkowskie
Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz Jędrych - 360,-; Zofia Jancewicz - 200,-; Krzysztof Długokęcki - 60,-; Anna i Przybysław Lawendowie - 60,-; Zygmunt Markowski - 100,-; Krystyna Urbanek - 200,-; Kazimierz Czapliński - 400,-; W imieniu Zofii Jancewicz
Wojciech Brochwicz Lewiński - 1.000,-; Jan Olizar 1.000,-; Irena Włodarczyk - 100,-;
Razem - 3680,Składki wpłaciło 58 osób na sumę 1685,- zł
Ogółem - 5.365,- zł
Serdecznie dziękujemy
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Puławy, dn. 16-12-2019
Dotyczy: funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019 r.
I. 24 grudnia 2019 r. (Wigilia)
1. Zawiesza się kursy następujących linii:
 Linia nr 1
- Włostowice-Pętla z godz. 19.07, 19.22; ZA Dyrekcja z godz. 19.52
- kurs z godz. 20.50 na odcinku z Kazimierza Dln. do Włostowic oraz z Kazimierza Dln. z godz. 22.56,
- kurs z godz. 22.02 z Mocznika zostanie wykonany tylko do Włostowice-Pętla
 Linia nr 6 Dęblińska MZK z godz. 17.27 i Młynki z godz. 18.05
 Linia nr 11 Oczyszczalnia z godz. 17.14, 19.54; Bronisławka z godz. 18.17; Kotliny z godz. 20.50;
ZA Brama nr 3 z godz. 22.03; Zagrody z godz. 22.56
 Linia nr 12
- Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 19.18, 20.52; kurs z godz. 20.03 skraca się do Włostowice-Pętla
- Kazimierz Dln. z godz. 20.11
 Linia nr 15
- Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 19.18
- Gołąb z godz. 20.02
 Linia nr 19 Włostowice-Pętla z godz. 18.17; ZA Dyrekcja z godz. 18.47
2. Skraca się czas kursowania następujących linii:
 Linia nr 3 kursuje do godz. 17.06
 Linia nr 4 kursuje do godz. 18.42
 Linia nr 5 kursuje do godz. 17.16
 Linia nr 16 kursuje do godz. 18.10
 Linia nr 17 kursuje do godz. 17.52
 Linia nr 31 w Dęblinie kursuje do godz. 16.07 – przystanek Niepodległości – Rynek
Rozkłady jazdy linii 2, 7, 14, 20, 21, 22 nie ulegają zmianie.
II. 25 (Boże Narodzenie), 26 (Św. Szczepana) grudnia 2019 r. i 01 stycznia 2020 r. (Nowy Rok)
1. Zawiesza się kursy następujących linii:
 Linia nr 1
- Włostowice-Pętla z godz. 19.22
- ZA Dyrekcja z godz. 19.52
- kurs z godz. 20.51 na odcinku z Kazimierza Dln. do Włostowice-Pętla
 Linia nr 5 ul. Piłsudskiego z godz. 6.46; Opatkowice z godz. 7.21
 Linia nr 6
- Zagrody z godz. 450; Młynki z godz. 22.45
- kursy z godz. 6.02, 6.45 na odcinku Końskowola – Młynki – Końskowola
- Dęblińska MZK do Skowieszyn-Pętla z godz. 8.32; Skowieszyn-Pętla z godz. 8.57
 Linia nr 12
- Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 19.18, 20.52
- Kazimierz Dln. z godz. 20.11
- kurs z Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 20.03 skraca się do Włostowice-Pętla
2. Skraca się czas kursowania następujących linii:
 Linia nr 2 kursuje do godz. 18.17
 Linia nr 3 kursuje od godz. 8.28 do godz. 16.30
 Linia nr 6 kursuje od godz. 5.20 z Końskowola Rynek do godz. 22.34 Końskowola Lubelska
 Linia nr 11 kursuje od godz. 7.34 do godz. 19.50
 Linia nr 16 kursuje od godz. 9.40 do godz. 18.01
 Linia nr 17 kursuje od godz. 8.50 do godz. 17.45
Rozkłady jazdy linii 2, 4, 14, 19, 22 nie ulegają zmianie.
W dniach 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. autobusy kursują wg rozkładu jazdy dla ferii i wakacji.
Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod nr telefonu 886-87-53 przez całą dobę.
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W SKRÓCIE
Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy, iż w okresie zimowym tj. od
6 grudnia 2019 r. do 27 marca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ul. Osiedle Szkolne 5C w Janowcu będzie
czynny w każdy piątek (poza dniami świątecznymi) w
skróconych godzinach tj. od 13.00 do 15.00.
Ponadto przypominamy o konieczności uzgadniania
przywożonych do PSZOKu odpadów z Urzędem Gminy
Janowiec, tel. 81 8815 813 lub e-mail srodowisko@janowiec.pl
UG Janowiec



Uwaga na oszustów

Szanowni Państwo!
W związku z powtarzającymi się przypadkami
oszustw, których ofiarami stają się już nie tylko osoby
starsze i samotne, apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a zwłaszcza wtedy, gdy są one zainteresowane przekazaniem im
pieniędzy.
W tym roku na terenie powiatu puławskiego doszło do
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kilku oszustw, podczas których osoby oszukane straciły
wszystkie oszczędności życia. Doszło także do kilkunastu
prób oszustw, ostatnio na terenie gmin Kazimierz Dolny
i Puławy. Największą kwotą jaką jednorazowo przekazano oszustom było prawie 100 tysięcy złotych.
Sprawcy oszustw telefonują najczęściej na numery
stacjonarne i podszywając się pod osobę z rodziny proszą
o pilne wsparcie finansowe, spowodowane nagłym wydarzeniem, np. wypadkiem drogowym, aresztem. Bywa także, że przedstawiają się jako prokuratorzy lub policjanci,
którzy rozpracowują szajkę oszustów. Osoby, które telefonują najczęściej proszą o dochowanie tajemnicy. Nigdy
nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie
ich swojemu „znajomemu”, który w istocie też jest oszustem. Z kolei pieniądze przekazane na konto, natychmiast
są przez nich wypłacane na drugim końcu kraju. Wykorzystując dobroduszność, uprzejmość, ufność i łatwowierność, bez skrupułów okradają ludzi z oszczędności.
Aby nie stać się ofiarą oszustów:
– APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI,
KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA KREWNYCH,
POLICJANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI RÓŻ-
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NYCH INSTYTUCJI.
– APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE
POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY
KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!
– W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego
typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI.
Ważna informacja – obecnie na terenie Polski obowiązuje jeden numer alarmowy – 112!
Apel ten przekażmy swoim bliskim, rodzicom, krewnym, sąsiadom.
UG Janowiec



Młodzi Muzealnicy
- Odkrywcy Zamkowej Historii

Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym, podopieczni Ośrodka Opiekuńczo
-Wychowawczego w Puławach oraz uczniowie z klasy 5b
Zespołu Szkół w Janowcu wspólnie przygotowali projekt
pt. Młodzi Muzealnicy - Odkrywcy Zamkowej Historii.
Siedemnastka niesamowitych dzieci uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum oraz
gościa specjalnego Panią Ewę Solarz. Przez miesiąc przygotowywali się do własnego oprowadzania i wydania
przewodnika po Zamku. Poznając historię obiektu wybrali wydarzenia, miejsca, opowieści, legendy, zabytki i postaci które ich najbardziej interesują. Młodzi Muzealnicy
przygotowali trasę oprowadzania, zadania i rysunki do
przewodnika. Finałem projektu było oprowadzanie przez
dzieci, nadanie uczestnikom projektu tytułu Młodego Muzealnika Zamku w Janowcu, wspólne ognisko i wydanie
książeczki z zadaniami - pierwszej publikacji przygotowanej dla rodzin z dziećmi do zwiedzania Zamku w Janowcu.

Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Nadwiślańskiego oraz w wersji drukowanej bezpłatnie jako dodatek do biletu rodzinnego.
Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na
lata 2019-2021. Operatorem na województwo lubelskie
jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Agnieszka Ragaman
Asystent muzealny
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym



Zebranie wiejskie w Janowcu

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu
odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości
Janowiec. Tematem zebrania było przedstawienie informacji, dotyczącej budowy masztu telefonii komórkowej
(w okolicach „Nowego Osiedla” w Janowcu).
UG Janowiec



Obniżenie ceny skupu żyta
do podatku na 2020 r.

Rada Gminy Janowiec na XIII sesji w dniu 27 listopada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
(Uchwała Nr XIII/69/2019, Dz.U. Woj. Lubelskiego poz.
6799 z 4 grudnia 2019 r.) o następującej treści:
„Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r.,
poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt - do kwoty 53,20 zł
za 1 dt, mającą zastosowanie pr zy obliczaniu podatku
rolnego na 2020 r. na obszarze gminy Janowiec.
UG Janowiec
Biuletyn Informacji Publicznej - BIP



Roczne stawki w podatku od nieruchomości
w 2020 r.

Rada Gminy Janowiec na XIII sesji w dniu 27 listopada podjęła uchwałę w sprawie rocznych stawek w podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XIII/70/2019, Dz.U.
Woj. Lubelskiego poz. 6800 z 4 grudnia 2019 r.).
Treść uchwały: Określa się następujące roczne stawki w
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
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statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn.
zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli – 2 % ich wartości.
UG Janowiec
Biuletyn Informacji Publicznej - BIP



Wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych na 2020 rok

Rada Gminy Janowiec na XIII sesji w dniu 27 listopada podjęła uchwałę w sprawie rocznych stawek w podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XIII/71/2019, Dz.U.
Woj. Lubelskiego poz. 6801 z 4 grudnia 2019 r.).
Rada Gminy Janowiec uchwala, co następuje: Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 382,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 626,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 732,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do
uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
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3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.066,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 348,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone
są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 856,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1546,00 zł.
UG Janowiec
Biuletyn Informacji Publicznej - BIP



Ustalenie wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Janowiec na X sesji w dniu 27 czerwca
podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
Gazeta Janowiecka, nr 94, grudzień, 2019 rok
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty (Uchwała Nr X/46/2019,
Dz.U. Woj. Lubelskiego poz. 6801 z 4 grudnia 2019 r.).
Treść uchwały:
Rada Gminy ustala co następuje:
1. Ustala się stawkę opłaty pobieraną przez Gminę Janowiec za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, od gospodarstwa domowego:
a) jednoosobowe w wysokości 17 zł brutto miesięcznie,
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b) dwuosobowe w wysokości 24 zł brutto miesięcznie,
c) trzyosobowe w wysokości 37 zł brutto miesięcznie,
d) czteroosobowe w wysokości 43 zł brutto miesięcznie,
e) pięcioosobowe w wysokości 50 zł brutto miesięcznie,
f) sześcioosobowe w wysokości 56 zł brutto miesięcznie,
g) siedmio i więcej osobowego w wysokości 63 zł brutto
miesięcznie,
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w
sposób nieselektywny od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, od gospodarstwa
domowego:
a) jednoosobowe w wysokości 34 zł brutto miesięcznie,
b) dwuosobowe w wysokości 48 zł brutto miesięcznie,
c) trzyosobowe w wysokości 74 zł brutto miesięcznie,
d) czteroosobowe w wysokości 86 zł brutto miesięcznie,
e) pięcioosobowe w wysokości 100 zł brutto miesięcznie,
f) sześcioosobowe w wysokości 112 zł brutto miesięcznie,
g) siedmio i więcej osobowego w wysokości 126 zł brutto
miesięcznie,
Traci moc uchwała VII/57/2015 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UG Janowiec
Biuletyn Informacji Publicznej - BIP
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Medal dla Stanisława Janiszewskiego
W cyklu „Ludzie Janowca” zespół naszej gazety ma
przyjemność zaprezentować sylwetkę Śp. Stanisława Janiszewskiego. Kanwą do tych wspomnień jest medal jaki
pośmiertnie dostał Stanisław Janiszewski w 2017 r. od
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z tej okazji w Biuletynie Informacyjnym (54/2017) Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie ukazał się artykuł Włodzimierza Hudemowicza, z którego przedstawiamy obszerne fragmenty.
„Stanisław Konstanty Janiszewski urodził się 22
kwietnia 1887 r w Pałukach (pow. Ciechanowski) w rodzinie ekonoma Aleksandra Janiszewskiego i Franciszki
z Obidzińskich. Po ukończeniu studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie po powrocie z obozu jenieckiego po I Wojnie Światowej, w
roku 1919 poślubia w Janowcu urodzoną w Warszawie
Marię Rosłoniewską, z którą ma czwórkę dzieci: Tadeusza, Zofię, Lalę i Stanisława.

Apteka Stanisława Janiszewskiego w Janowcu przy do kościoła
Źródło: buncyk.blox.pl (za Chudemowicz 2017)

Stanisław zakłada kooperatywę spożywczą „Pomoc” dla
obywateli Janowca i gminy Oblasy.”
Żeby poszerzyć podane wyżej informacje przedstawiamy fragment opracowania Edwarda Kołodzieja pt. Spółdzielczość w powiecie kozienickim, zamieszczony w półroczniku Wyższej Szkoły Biznesu im. Biskupa Jana
Chrapka w Radomiu, a dotyczący Janowca. Publikację tę
przysłał nam (TPJ) Pan Stanisław Zieliński z Radomia.

Stanisław Konstanty Janiszewski
Źródło: Chudemowicz 2017

Pan mgr farmacji Stanisław Janiszewski zakłada i prowadzi w Janowcu nad Wisłą aptekę mieszczącą się na
Rynku, przy drodze do kościoła. Z racji wykonywanego
zawodu oraz zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności Janowca i gminy Oblasy staje się znanym i szanowanym obywatelem.
Zostaje wybrany do Rady Gminy Oblasy, gdzie przez
dwie kadencje pełni Urząd Wójta. Jakby tego było mało,
przewodniczy 16 – instrumentowej orkiestrze dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu. Ponadto wspólnie z obywatelami Janowca zakłada kasę pożyczkowo
– oszczędnościową „Stefczyka”.
W Janowcu mieszka i działa również znany i ceniony
felczer medyczny Lejbuś Schwartzwort z którym Pan
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„W Janowcu jeszcze przed I wojną światową działało
Stowarzyszenie Spółdzielcze „Pomoc”. Statut Stowarzyszenia został potwierdzony przez okupacyjne władze austro-węgierskie 8 marca 1917 roku. W 1920 r. spółdzielnia prowadziła sklep, którego gospodarzem był Michał
Kossowicz ( pr awdopodobnie or ganista - Red). W
skład zarządu spółdzielni wchodzili: Mieczysław Godycki - prezes, Stanisław Janiszewski – skarbnik i sekretarz
oraz Roman Tarłowski. Komisja rewizyjna w składzie:
Tadeusz Czapliński, Antoni Gregorczyk i Jan Sulima.
Łyszcz, Bolesław Filipowski i Tomasz Wrotkowski.”
Wracamy do biuletynu aptekarskiego:
„Wojna zastaje go w Janowcu, gdzie włącza się w pomoc rannym żołnierzom oddziałów Wojska Polskiego
cofającym się pod naporem Niemców. Bierze również
czynny udział w organizowaniu ruchu podziemnego i wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Organizuje zaopatrzenie
w leki, opatrunki i żywność dla tworzących się oddziałów
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AK. Leczy i opatruje rany ukrywających się partyzantów,
towarzyszy broni.
Niestety po latach działania w konspiracji, podczas
pacyfikacji wsi Janowiec, zostaje aresztowany przez
Niemców, uwięziony, a następnie 19 czerwca 1944 r. rozstrzelany w Zwoleniu. Jego symboliczny grób znajduje
się na warszawskich Powązkach.”
Działalność i zaangażowanie Stanisława Janiszewskiego w życie społeczne i kulturalne międzywojennego Janowca zasługuje na gruntowne i solidne opracowanie.
Marek Kwasek

„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 satysfakcji, 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 najbliższej placówki publicznej służby krwi.
amjan

Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca
- wspierasz jego działalność.
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