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TPJ u progu lata A.D. 2020
Szanowni Państwo
Członkowie i Sympatycy
Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Ostatnio pisałem i powtórzę: „Ten rok jest szczególny.
Aktywność naszego Towarzystwa w tak szczególnym
okresie znacznie się zmieniła”. Nie spotykamy się, ale
komunikujemy – kto wie – może w tym kierunku zmierza
świat? Wprawdzie nie świętujemy jubileuszu 25-lecia
TPJ, ale pracujemy. Oto radomską oficynę wydawniczą
opuściła anonsowana książka „Królowie, magnaci,
szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVIXVIII wieku”. Możecie ją Państwo kupić na zamku janowieckim, a zapewne już wkrótce w głównej siedzibie
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pojawią się też inne miejsca sprzedaży.
Niedawno z Wydawnictwa UMCS w Lublinie przyjechała do Janowca „Bibliografia Janowca i okolic”. To
kolejna pozycja dokumentująca piśmiennictwo regionu
„ziemi janowieckiej”. Dziełko zainspirowane kiedyś
przez prezesa Leszka Kwaska. Autorami są bibliografowie z UMCS w Lublinie.
Zarząd TPJ planuje Walne Zebranie Członków TPJ na
sobotę 26 września o godzinie 11.00. To ostatni możliwy
i zgodny z przepisami termin. Zachęcamy do udziału.
Będziemy mieli okazję spotkać się i nacieszyć tradycyjnie, czyli osobiście. Będzie mogli Państwo kupić nasze
trzy (może dojdzie jeszcze czwarta) książki.
Janowiecka odsłona Pardes Festival – będzie w tym
roku 19-20 września. Dalej zamieszczamy skrótowy pro-
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gram imprezy opracowany przez Filipa Jaroszyńskiego w porozumieniu z panią Aleksandrą Markiewicz dyrektorką tego festiwalu.
Trzymajmy się.
Serdeczne pozdrowienia w imieniu zarządu
dla wszystkich Członków i Sympatyków Towarzystwa
Andrzej Szymanek –
prezes TPJ
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JANOWIEC nad WISŁĄ
W XVII - XVIII wieku (cz . I)
Układ przestrzenny i zabudowa
Jednym z najważniejszych aktów prawnych w dziejach Janowca była ordynacja Andrzeja Firleja z 1580 roku, która zakończyła proces jego lokacji. Był on typowym małym miastem prywatnym zaplanowanym na 100–
120 domów i 500–600 mieszkańców. W XVII i XVIII
wieku przeżywał zarówno okresy rozwoju, jak i kryzysów, związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami
społeczno-gospodarczymi oraz sytuacją gospodarczą i polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej.
Według A. Wyrobisza rozwój przestrzenny Janowca w
okresie po lokacyjnym doprowadził do utrwalenia układu
urbanistycznego ulicówki. Siedemnasto i osiemnastowieczne miasto rozciągało się, jak dawniej, u stóp skarpy
zamkowej, wzdłuż drogi z Radomia do Kazimierza. Aż
93% jego powierzchni zajmowały tereny rolnicze, a tylko
7% tereny miejskie. Domy mieszczańskie miały charakter
parterowych zagród rolniczych, a centrum stanowił rynek, położony obok kościoła farnego.
Pierwsza połowa XVII wieku nie przyniosła zapewne
większych zmian jeśli chodzi o ilość domów, natomiast w
dobie drugiej wojny północnej (w latach 1655–1657)
spłonęła połowa miasta. Niestety, nie wiadomo ile domów liczył Janowiec bezpośrednio przed wojną. Zniszczenia musiały być jednak znaczne, skoro w rejestrze podymnego z roku 1667 wymieniono tu tylko 35 opodatkowanych domów, tj. niewiele więcej, niż w niektórych
wioskach parafii janowieckiej. Dla porównania, Solec
liczył wówczas 40 domów, Iłża 63, a Zwoleń 136.
Częste przemarsze przez Janowiec wojsk obcych i sojuszniczych w dobie działań wojennych, toczonych w latach
1702–1716 musiały doprowadzić do ponownego rujnowania infrastruktury budowlanej miasta. Dopiero następne, pokojowe dziesięciolecia, umożliwiły jej pełną odbudowę. W 1775 roku odnotowano w Janowcu 175 domów,
ale w następnych latach ich liczba nieco spadła. Spisy
podatkowe z 1789 roku wskazują w Janowcu 159 dymów
zamieszkałych i pustych. Trzeba jednak pamiętać, że dym
nie równał się wówczas domostwom, gdyż w niektórych
domach mieszkały dwie samodzielne gospodarczo rodziny. Inwentarz spisany rok później wzmiankuje w mieście
154 osiadłości, w tym 101 chrześcijańskich i 53 żydowskich, oznaczając wyraźnie puste place tylko w przypadku tych ostatnich. Odliczając owe niezabudowane osiadłości należałoby przyjąć, że w mieście było wówczas ok.
120–130 domów mieszczańskich, w tym ok. 30 należą-
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cych do Żydów, co potwierdzają dane z początków XIX
wieku. Oznacza to, że miasto nie rozwijało się zbyt dynamicznie i w drugiej połowie XVIII wieku powróciło jedynie do dawnej wielkości, zaplanowanej w procesie lokacyjnym przez Firlejów. Cały czas rozwijało się w granicach zakreślonych w XVI wieku, a otoczone przeważnie
przez wioski własnego dziedzica nie musiało toczyć poważniejszych sporów granicznych. Pewne kontrowersje
związane z obszarami miejskimi powstały dopiero w
1777 roku, kiedy to Jerzy Marcin Lubomirski podpisał
kontrakt dotyczący odstąpienia Henrykowi Collignone
większości wiosek klucza Janowieckiego. W następnym
roku przeprowadzono proces ich rozgraniczenia z miastem Janowiec. Nie miało to wpływu na stan posiadania
samych mieszczan janowieckich, aczkolwiek w przyszłości mogło im utrudnić dostęp do okolicznych lasów.
Jeśli chodzi o budynki publiczne, to wzmianki źródłowe
pozwalają na potwierdzenie istnienia w Janowcu ratusza
(zapewne drewnianego), będącego siedzibą władz miejskich, drewnianych jatek mięsnych i łaźni. Jedynymi murowanymi budynkami były w XVII–XVIII wieku zamek,
kościół parafialny, kościół szpitalny, synagoga, plebania
i dawny dom kalwińskich ministrów. Niemal wszystkie
wymienione tu budowle wzniesiono jeszcze w XVI stuleciu i w następnych wiekach architektura murowana Janowca uległa jedynie nieznacznej rozbudowie. Poza zamkiem, rozbudowywanym w XVII wieku, na uwagę zasługuje przede wszystkim zakończenie budowy obecnego
kościoła w Janowcu. Został on ufundowany oraz uposażony przez Barbarę Tarłową, a poświęcony osobiście
przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego
16 maja 1604 roku. Dziedziczka przyznała kościołowi
tereny położone na gruncie miasta Janowca zwane Plebania Góra, a rozciągające się pasem od drogi wiodącej
przy Zwierzyńcu aż do pól wsi Wojszyn, łąki ciągnące się
wzdłuż Plebaniej Góry do granicy z łąkami kazimierskimi, dalej łąkę nad Wisłą w miejscu zwanym Wiry, a także
ogród znajdujący się między ogrodami zamkowymi i szpitalnym. Tak więc poważniejsze inwestycje budowlane
prowadzone w Janowcu związane były z zamkiem i działalnością tutejszej parafii, wspieranej przez kolejnych
dziedziców.
Autor: Dariusz Kupisz

_____________
1. A. Wyrobisz, Polityka Firlejów wobec miast w XVI wieku i
założenie Janowca Nad Wisłą, „Przegląd Historyczny”, t. 61,
1970, s. 590–591.
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2. F. Dudzińska., Zamek Janowiecki w zarysie historycznoobyczajowym od wieków średnich do 1937 roku /praca napisana w latach 1934 – 1935/, przypis 1, s. 11; mps w archiwum TPJ].
3. Ruda liczyła 24 dymy, Trzcionki – 19, Janowice – 22, Przyłęk – 22, Okrężnica – 10, Babin – 26, Łaguszów – 19, Łagów
– 15, Pająków – 9, Ławecko – 16, Oblasy – 10, Przedmoście
– 7, Zamoście – 22, Mszadla – 38, Wola Załęże (Załazy) – 7
dymów. Poza tym przy parafii Janowiec wzmiankowano
nienależące do Lubomirskiego Gniazdków – 10 dymów,
Kijankę – 22 dymy i Lucimię – 14 dymów, Rejestr podymnego powiatu radomskiego z 1662 roku, Archiwum Główne
Akt Dawnych w Warszawie [dalej AGAD], Archiwum Skarbu Koronnego [dalej ASK] I, sygn. 65, k. 73–73v, 77.
4. Z. Guldon, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, Kielce 1990, s. 187.
5. W tym jeden dym probostwa kościoła szpitalnego, Taryfa
dymów powiatu radomskiego z 1789 roku, wyd. D. Kupisz,

S. Piątkowski, w: Z dziejów administracji w Małopolsce w
XVI–XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003, s. 126–127.
6. Inwentarz dóbr ziemskich klucza janowieckiego z 1790 roku,
wyd. A. Szymanek, „Notatnik Janowiecki” [dalej NJ], nr 1,
1996, s. 43-44.
7. W 1808 r. odnotowano w Janowcu 154 domy, ale w 1810 r.
już tylko 130, a w 1827 r. – 129, Z. Guldon, Ludność żydowska..., s. 187.
8. Lubomirski pozostawiał sobie tylko Janowiec, Janowice,
Oblasy, część lasów i zwierzyniec pod Ławeczkiem. W kontrakcie zagwarantowano poddanym Lubomirskiego możliwość korzystania z lasów rudzkich jeszcze przez rok, po
czym specjalna komisja miała dokonać dokładnego rozgraniczenia gruntów miejskich od wsi przekazanych Collignone, Centralne Państwowe Archiwum Ukrainy w Kijowie,
fond 236, opys 2, sprava 180, k. 1–3. Za udostępnienie kopii
rękopisu dziękuję dr J. Ternesowi.
9. A. Szymanek, Parafia w Janowcu nad Wisłą. Karty z przeszłości (XIV-XVIII w.), Janowiec 2002, s. 7–8.

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
TPJ między wiosną a latem A.D. 2020
Z nadzieją na lepsze czasy
Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy
Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Ten rok jest szczególny. Aktywność naszego Towarzystwa w tak szczególnym okresie znacznie się zmieniła.
Nie możemy się spotykać, a jesteśmy w roku jubileuszowym dla naszej Wspólnoty. Nie będziemy jednak świętować jubileuszu, gdy wokół smutek. Cóż są rzeczy ważne
i ważniejsze. A na te najważniejsze kierujemy dzisiaj nasze myśli. Rytm naszych kroków znacznie spowolniał, ale
nie zamarł. Towarzystwo funkcjonuje jakby trochę w tle.
Piszę dlatego, aby członkowie i sympatycy TPJ wiedzieli, że Towarzystwo działa, a zarząd w miarę możliwości realizuje zaplanowane przedsięwzięcia, które z powodu pandemii „uciekają” w czasie.
Powtórzę w tym miejscu i skoryguję kilka informacji
jakie wcześniej publikowaliśmy:
1. Walne Zebranie TPJ – planowane na 23 maja, później „przymierzane” na czerwiec, może sierpień – teraz
przesuwamy dalej; myślimy raczej o połowie września
2020, przy założeniu, że pozwoli sytuacja epidemiologiczna i stan prawny w tym zakresie.
2. Wydanie drukiem naszej „broszury jubileuszowej”
także przesuwamy na czas Walnego Zebrania. Powtórzę –
„pracujemy nad książeczką”.
3. Niestety, praca nad redagowaniem książki
„JANOWIEC. Przewodnik historyczny” też nam trochę
ucieka.
4. Ale są też efekty: niebawem wyjdzie z drukarni
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książka („Królowie, magnaci, szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku”. Wkrótce
można będzie ją przeczytać.
5. W wydawnictwie UMCS w Lublinie jest w druku
inna książka TPJ – „Bibliografia Janowca”. Myślę, że na
przełom lata i jesieni też będziecie Państwo mogli ją zobaczyć.
Czy jako Towarzystwo Przyjaciół Janowca możemy
coś zrobić w dzisiejszym czasie? Wypowiedzcie się Państwo. Chcemy (jako zarząd) usłyszeć Wasze podpowiedzi, przemyślenia.
A mnie naszła taka myśl: jest czas zarazy i warto go
zapamiętać – powodów jest wiele. Może jako Towarzystwo Przyjaciół Janowca – zostawimy pisemny ślad tych
dni i miesięcy? Może napiszemy i opublikujemy u siebie
(Gazeta, Notatnik) refleksje i przemyślenia odnoszące się
do tego czasu. Może nazwiemy tę wspólną pracę
„Refleksje czasu zarazy”? A może inaczej: „Myśli niezarażone”? A może jeszcze inaczej. Ale to
zależy od Państwa –
naszych Członków,
Sympatyków i Czytelników. Napiszcie
Państwo do nas coś
od siebie. Na bieżąco
będziemy publikować w „Ga-zecie
Janowieckiej”, a w
przyszłym roku – daj
Bóg, po szczęśliwym
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opanowaniu pandemii – wydrukujemy swoistą „janowiec
-ką antologię czasu zarazy”.
Taka myśl. Co o tym sądzicie?
Serdeczne pozdrowienia w imieniu swoim i zarządu
przekazuję wszystkim Członkom i Sympatykom Towarzystwa.
Dobrego zdrowia!
Andrzej Szymanek - prezes TPJ

wstęp wolny | Partner: Towarzystwo Przyjaciół Janowca,
Parafia rzymskokatolicka w Janowcu | Kościół Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty | ul. Rynek 6 |
godz. 15.00 | Spacer śladami nie/obecności żydowskiej
w przestrzeni miasteczka | zbiórka przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury | Plac Wolności 1| Prowadzenie Filip
Jaroszyński / Towarzystwo Przyjaciół Janowca |
Filip Jaroszyński

PARDES FESTIVAL
PAREDES FESTIVAL ● SPOTKANIA Z KULTURĄ
ŻYDOWSKĄ ● 16-20 WRZEŚNIA 2020 ● KAZIMIERZ
DOLNY / JANOWIEC

Wpływy i wydatki w 2019 roku
oraz wpływy ogółem w latach 1995-2019
/w zł/
2019 1995-2019

SOBOTA, 19 września
godz. 11.00 |Otwarcie janowieckiej odsłony Pardes Festival
Promocja książki Profesora Wiktora Łyjaka poświęconej wizytacjom biskupim janowieckiego kościoła połączona z prelekcją Autora o zmianach na przestrzeni wieków w wyposażeniu świątyni, ze szczególnym uwzględnieniem historii organów (uwaga: tytuł roboczy, czekamy
na informację od profesora o tytule książki/prelekcji).
Prowadzenie: Profesor Andrzej Szymanek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca | Partner: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Parafia rzymskokatolicka w Janowcu | Kościół Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty | ul. Rynek 6 |
godz. 14.00 | Zwiedzanie janowieckich ruin zamkowych
z Łukaszem Rejowskim i Filipem Jaroszyńskim: o Wiśle
i lokacji zamku janowieckiego na wysokim brzegu |
zbiórka w bramie wjazdowej Zamku | ul. Lubelska 20 |
godz. 10:00 – 18:30 | Pardes znaczy Ogród / Mleko,
miód i wino | Piknik w skansenie przy Zamku | Partner: Muzeum Nadwiślańskie / oddział Zamek w Janowcu
| ul. Lubelska 20 |
W programie:
godz. 10:00 – 18:30 | Degustacja produktów regionalnych | Spotkania z winiarzami Małopolskiego Przełomu
Wisły | zwiedzanie ekspozycji muzealnych we dworze z
Moniak i spichlerzu z Podlodowa |
godz. 15:00 | Spacer tematyczny z dr Andrzejem Pawłowskim / Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza w Lublinie
godz. 17:00 | Na finał koncert Kapeli Niwińskich |

Wpływy ogółem
Sprzedaż wydawnictw
Darowizny
Składki członkowskie
Odsetki od lokat
Inne przychody

8319,00 474316.00
1439,00 242436.00
3680,00 148876,00
1755,00 56976,00
1069,00 26026,00
376,00
-

Wydatki ogółem
Opłata KRS
Usługi rachunkowe
Strona internetowa
Honoraria dla prelegentów
Zaproszenia i opłaty pocztowe
Catering
Rozmowy telefoniczne
Pozostałe koszty

7782,00
300,00
1600,00
765,00
3300,00
600,00
500,00
436,00
281,00

Wynik finansowy za 2019 r. wyniósł 537,89 zł i został
w całości przeznaczony na działalność statutową.
Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 83 046,48 zł.
Leszek Kwasek

Struktura wpływów Towarzystwa
w latach 1995-2019
/%/

NIEDZIELA, 20 września
godz. 11.00 | Pardes Znaczy Ogród | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek | Janowiec / Zamek |
udział nieodpłatny |
godz. 13.00 | Koncert Pamięci Żydów Janowieckich |
Na organach Kościoła Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty w Janowcu gra profesor Wiktor Łyjak | W programie utwory Louisa Lewandowskiego (muzyka synagogalna), Jakoba Ludwiga Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego |
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Nowe wydawnictwa TPJ
Szanowni Państwo, oto radomską oficynę wydawniczą
opuściła anonsowana książka „Królowie, magnaci,
szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVIXVIII wieku”.
„Janowiec nad Wisłą leżał niegdyś przy rzecznej przeprawie, która umożliwiała podróż ważnym traktem wiodącym przez Lublin, Kazimierz, Zwoleń i Radom ze
wschodnich obszarów Rzeczypospolitej na zachód Europy. Przemierzali go kupcy i inni podróżnicy, a w latach
wojen stawał się on ważną arterią dla własnych i obcych
wojsk. Zdarzało się również, że korzystali z niego monarchowie, zatrzymując się wraz z towarzyszącymi im dostojnikami na nocleg w murach janowieckiego zamku.
Zamkowe komnaty były świadkiem niejednej narady politycznej i niejednej uczty. O wydarzeniach tych postanowiło przypomnieć Towarzystwo Przyjaciół Janowca, or-

Darczyńcy i kwoty przekazane
w 2020 roku w złotych
Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz Jędrych - 150,-; Wojciech Brochwicz Lewiński w imieniu
Zofii Jancewicz - 1000,-; Irena Włodarczyk - 100,-; Krystyna Urbanek - 200,-; Stanisław Pęksyk - 100,-; BS w
Kazimierzu Dolnym - 500,-.
Razem - 2250,Serdecznie dziękujemy
Gazeta Janowiecka, nr 96, sierpień, 2020 rok

ganizując w latach 2017 i 2019 dwa sympozja naukowe.
Stały się one inspiracją do podjęcia prac nad pozyskaniem autorów, którzy zechcieli przygotować teksty do
publikacji poświęconej zarówno pobytom władców w
Janowcu, jak i wybranym aspektom życia okolicznej
szlachty,
którą
możemy zaliczyć
do elity majątkowej i urzędniczej
okolic tego miasta.
Dzięki temu powstało opracowanie
znacznie wykraczające poza problematykę poruszaną
podczas wspomnianych sympozjów”.
Ze wstępu
Prof. dr hab. Dariusz Kupisz

Możecie
ją
Państwo kupić na
zamku janowieckim, a także w
głównej siedzibie
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pojawią się też inne miejsca sprzedaży.
Niedawno z Wydawnictwa UMCS w Lublinie przyjechała do Janowca „Bibliografia Janowca i okolic”. To
5

kolejna pozycja dokumentująca piśmiennictwo regionu „ziemi janowieckiej”. Dziełko zainspirowane kiedyś
przez prezesa Leszka Kwaska. Autorami są bibliografowie z UMCS w Lublinie.
„To kolejna bibliografia dotycząca
Janowca nad Wisłą. Pierwsza - wydana trzy lata temu - była swoistym repertorium bibliograficznym publikacji
Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Druga zaś zbiera i grupuje publikacje
na temat Janowca i jego okolic. Geograficznie wychodzi poza historyczne
granice rozległej kiedyś parafii janowieckiej i wyraźnie mniejsze granice

administracyjne dzisiejszej gminy janowieckiej. Dość dobrze natomiast
wkomponowuje się w historyczne granice dawnych dóbr ziemskich klucza
janowieckiego, które istniały od czasu
Firlejów do lat 1789-1805, kiedy to
rozpadły się ostatecznie.
Autorami książki są pracownicy
Katedry Humanistyki Cyfrowej - Instytutu Historii - Wydziału Humanistycznego - Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie.
(…) Mamy nadzieję, że tak bardzo
potrzebna Bibliografia Janowca i okolic zaspokoi ciekawość historyków,
regionalistów oraz miłośników „ziemi
janowieckiej”.”
Redakcja

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2
Aktualne zasady i ograniczenia
Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym
przyrostem zakażeń
Od soboty 08.08.2020 r. w powiatach z największym
wzrostem zakażeń wróciły niektóre obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim.
Większe obostrzenia będą obowiązywać w powiatach
oznaczonych kolorem czerwonym: ostrzeszowskim, no-
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wosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow.
wodzisławskim.
Natomiast w powiatach oznaczonych na żółto będą
łagodniejsze rygory: wieruszowskim, w JastrzębiuZdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim,
cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.
Obostrzenia wprowadzone zostały regionalnie w
związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach.
Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w
ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było
powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zali-
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czony został do strefy czerwonej, a jeśli między 6 a 12 na
10 tys., to do strefy żółtej.
Według ministerstwa lista powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia będzie poddawana
bieżącej analizie i będzie modyfikowana dwa razy w tygodniu.
W wybranych powiatach Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356)
zostały wprowadzone obostrzenia zawarte w rozdziale 5.,
dotyczące: targów i kongresów (zakaz w strefie czerwonej, a w żółtej ograniczenie do 1 os. na 4m2), wydarzeń
sportowych (bez publiczności w strefie czerwonej i z
ograniczeniem do 25% widowni w strefie żółtej) i kulturalnych (zakaz w strefie czerwonej, a w żółtej ograniczenie do 25% publiczności w pomieszczeniach i do 100
osób na otwartej przestrzeni), gastronomii (w obydwu

strefach 1 os. na 4m2), parków rozrywki (zakaz w strefie
czerwonej, a w żółtej 1 os. na 10m2), siłowni (1 os. na 10
m2 w strefie czerwonej i 1 os. na 7m2 w żółtej), kin (25%
publiczności w obydwu strefach), sanatoriów (zakaz w
strefie czerwonej), kościołów (w strefie czerwonej 50%
obłożenia budynku + zakrywanie ust i nosa; 150 osób na
zewnątrz + zakrywanie ust i nosa), wesel (50 osób w strefie czerwonej i 100 osób w żółtej), transportu (w strefie
czerwonej 50% liczby miejsc siedzących lub 30% liczby
wszystkich miejsc przy jednoczesnym pozostawieniu
50% wolnych miejsc siedzących) i obowiązku noszenia
maseczek ( w strefie czerwonej maski obowiązkowe
wszędzie w strefie publicznej).
Źródło:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow

Koronawirus w woj.. lubelskim
(18.08.2020)
Osoby zainfekowane
- 51284
Ofiary śmiertelne
- 24
Osoby hospitalizowane
- 112
Osoby w kwarantannie
- 4019
Osoby wyzdrowiałe
- 877
Osoby pod nadzorem sanitarnoepidemiologicznym
- 230
Źródło: Dziennik Wschodni

Dane o koronawirusie dla kraju
(18.08.2020)
Osoby zainfekowane
- 57876
Ofiary śmiertelne
- 1896
Osoby hospitalizowane
- 2057
Osoby w kwarantannie
- 103236
Osoby wyzdrowiałe
- 39643
Osoby pod nadzorem sanitarnoepidemiologicznym
- 8920
Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Źródło: https://wsselublin.pis.gov.pl

Gazeta Janowiecka, nr 96, sierpień, 2020 rok

7

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 W GMINIE JANOWIEC
Wybory prezydenckie w dniu 10 maja 2020 r.
Po rozpisanych przez marszałkinię sejmu na 10 maja
wyborach prezydenckich, które się nie odbyły Państwowa
Komisja Wyborcza podjęła uchwałę:
UCHWAŁA NR 129/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na
kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz
z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
brak było możliwości głosowania na kandydatów.
§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach
z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu
8

Rzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Zbigniew Cieślak
Wojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

Wybory prezydenckie
w dniu 28 czerwca 2020 r.
Na dzień 28 czerwca 2020 r. marszałkini sejmu rozpisała kolejne wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyniki głosowania w I turze w skali kraju przedstawiały się następująco:
Gazeta Janowiecka, nr 96, sierpień, 2020 rok

DUDA Andrzej Sebastian - głosów 8450513 (43,50%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - głosów 5917340 (30,46%)
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - głosów 2693397 (13,87%)
BOSAK Krzysztof - głosów 1317380 (6,78%)
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - głosów
459365 (2,36%)
BIEDROŃ Robert - głosów 432129 (2,22%)
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - głosów 45419 (0,23%)
JAKUBIAK Marek - głosów 33652 (0,17%)
TANAJNO Paweł Jan - głosów 27909 (0,14%)
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - głosów 27290 (0,14%)
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - głosów 21065 (0,11%)
Frekwencja w skali kraju wyniosła 64,51%, w województwie lubelskim 62,32%, a w powiecie puławskim
65,07% i należała do jednej z najwyższych spośród powiatów woj. lubelskiego.
Wyniki głosowania w I turze w Gminie Janowiec
przedstawiały się następująco:
DUDA Andrzej Sebastian - głosów 1088 (56,67%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - głosów 393 (20,47%)
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - głosów 209 (10,89%)
BOSAK Krzysztof - głosów 139 (7,24%)
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - głosów 53 (2,76%)
BIEDROŃ Robert - głosów 21 (1,09%)
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - głosów 6 (0,31%)
JAKUBIAK Marek - głosów 5 (0,26%)
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - głosów 4 (0,21%)

TANAJNO Paweł Jan - głosów 2 (0,10%)
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - głosów 0 (0,00%)
Łącznie, podczas głosowania w I turze w Gminie Janowiec, oddano 1920 głosów, a frekwencja wyniosła 62,95%.

Wybory prezydenckie
w dniu 28 czerwca 2020 r.
II tura głosowania
W dniu 12 lipca 2020 r. odbyła się II tura głosowania
w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyniki głosowania w II turze w skali kraju przedstawiały się następująco:
DUDA Andrzej Sebastian - głosów 10440648 (51,03%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - głosów 10018263 (48,97%)
W II turze głosowania na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Duda Andrzej Sebastian.
Frekwencja w skali kraju wyniosła 68,18%, w województwie lubelskim 66,06%, a w powiecie puławskim 68,96%.
Wyniki głosowania w II turze w Gminie Janowiec
przedstawiały się następująco:
DUDA Andrzej Sebastian - głosów 1380 (65,09%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - głosów 740 (34,91%)
W trzech obwodowych komisjach wyborczych działających na terenie Gminy Janowiec oddano razem 2120
głosów. Frekwencja w głosowaniu w II turze wyniosła
68,43%.

W SKRÓCIE
Komunikat Wójta Gminy Janowiec
dotyczący wydawania maseczek dla mieszkańców Gminy Janowiec
Według komunikatu ogłoszonego przez wójta Gminy
Janowiec, w dniach 16 i 17 kwietnia 2020 r. przekazywane były maseczki wielorazowe dla mieszkańców gminy
(1 szt. na osobę ujętą w systemie śmieciowym). Dystrybucją zajęli się strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych miejscowości według sporządzonego wcześniej harmonogramu.

3.

4.
5.

Redakcja

◄
►

6.

Wyjaśnienia odnośnie zmian
w systemie gospodarki odpadami
1. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie systemu gospodarki odpadami. Zmiana ta została wymuszona
przez Prokuraturę Rejonowej w Puławach, która twierdzi, że system przeliczany na wielkość gospodarstwa
jest niezgodny z przepisami. W związku z tym system
będzie uzależniony wprost od ilości osób. Nowy system będzie obowiązywał od 1.05.2020r.
2. Rada Gminy podjęła uchwałę o stawce za odpady segregowane od jednej osoby. Podstawowa stawka wy-
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7.

nosi 24 zł od osoby na miesiąc. Stawka obowiązuje od
1.05.2020r.
Rada Gminy podjęła uchwałę o uldze dla osób posiadających kompostownik. Stawka dla osób posiadających kompostowniki wynosi 20zł od osoby na miesiąc. Ulga obowiązuje od 1.05.2020r.
W związku ze zmianami prawnymi musiał ulec zmianie wzór deklaracji śmieciowej. Nowa deklaracja będzie obowiązywać od dnia 1.05.2020r.
W nowej deklaracji śmieciowej oprócz wskazania odpowiedniej ilości osób istnieje możliwość wskazania
pola w formularzu o posiadaniu kompostownika.
Osoby, które nie posiadają kompostownika lub zamieszkują w budynkach wielorodzinnych zostaną wyposażone w worki brązowe przeznaczone na ten rodzaj
odpadu. Przy budynkach wielorodzinnych zostaną postawione dodatkowe pojemniki na ten odpad. W przypadku domów jednorodzinnych odpady będą odbierane w drugi czwartek miesiąca jak pozostałe odpady.
Dotyczy to miesiąca maja i czerwca jako okresu przejściowego.
W związku z faktem, że stara umowa z ZUK Puławy
obowiązuje do 30.06.2020r. nowe obowiązkowe frakcje odbioru odpadów w tym także odpadów biodegradowalnych będą obowiązywać od 1.07.2020r. Mieszkańcy będą na bieżąco zaopatrywani w odpowiednie
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worki według modelu funkcjonującego obecnie.

8. Dodatkowe kursy odbioru poszczególnych odpadów
będą obowiązywać od 1.07.2020r. Szczegółowe harmonogramy odbioru konkretnej grupy odpadów będą
podane w drugiej połowie czerwca.
9. Wzrost stawki za odpady w głównej mierze jest spowodowany wzrostem kosztów za składowanie odpadów, kosztów za ich transport i ilości oddawanych
odpadów przez mieszkańców. System z założenia
powinien się samofinansować, wpłaty powinny pokrywać wydatki. W gminie nie udało się tego stanu
osiągnąć. Przez ostatnie 3 lata gmina dołożyła do
systemu śmieciowego prawie 120000zł. Szczegółowe
zestawienia pokazuje poniższy wykres.

spole Szkół w Janowcu. Wartość projektu 45.000 zł. Zakup sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
UG Janowiec

◄
►

Usuwanie azbestu – IV nabór
Rozpoczął się IV nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych
w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020.

UG Janowiec

◄
►

Kursowanie autobusów MZK
W związku z poluzowywaniem obostrzeń przez
Ministra Zdrowia, a co za tym idzie zwiększonym
zapotrzebowaniem na korzystanie z usług komunikacyjnych – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
informuje, że od dnia 13.05.2020 roku, autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały wg. rozkładu
jazdy dla dni POWSZEDNI FERIE I WAKACJE.
Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod nr telefonu 886-87-53 przez całą dobę.
MZK – Puławy

◄
►

Zdalna Szkoła w Gminie Janowiec
Gmina Janowiec w dniu 23.04.2020 r. podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 1514/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
W ramach projektu Gmina Janowiec zakupiła 16 laptopów oraz jedną kamerę na potrzeby nauki zdalnej w Ze-
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Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwał w dniach 25.05.2020 r.
- 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został
ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży
Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest
z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór
odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez
Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków
oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://
www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można
pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane
w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 –
2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://
www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu
UG Janowiec
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Lubelski e-bazarek
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli poinformował o uruchomieniu w czerwcu 2020 roku
ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek”, na którym
Ośrodki Doradztwa Rolniczego utworzyły wspólne narzędzie internetowe, mające ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. LODR w Końskowoli w ramach
„Lubelskiego e-bazarku” będzie promował i pomagał
mieszkańcom obszarów wiejskich województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału
będą przyjmowane przez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie
(https//polskiebazarek.pl w zakładce „Lubelski e-bazarek”)
kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.
W zakładce konsumenci znajdą krótką charakterystykę
oferowanych produktów, proponowaną cenę oraz dane
kontaktowe do producentów.
UG Janowiec

◄
►

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego
na terenie Gminy Janowiec
W związku ze zbliżającą się falą powodziową na rzece
Wisła, Wójt Gminy Janowiec rozporządzeniem nr
38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku ogłosił z dniem 26
czerwca od godziny 13.00 alarm przeciwpowodziowy w
Gminie Janowiec dla miejscowości: Janowiec, Brześce
Stare, Brześce Kolonia, Janowice.
W związku z systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzece Wisła poniżej stanu alarmowego, alarm
przeciwpowodziowy został odwołany rozporządzeniem w
dniu 27 czerwca od godziny 23.00.
UG Janowiec

◄
►

„Bitwa o wozy” – druga edycja
W związku z II turą wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie datowanym na 6 lipca 2020 r. ogłosiło drugą edycję akcji „Bitwa o wozy”.
Według przesłanego przez ministerstwo pisma środki
zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojo-
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wych dla 49 gmin. W każdym z 49 byłych województw
(wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.)
gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją
w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. O nowe wozy nie będzie się jmogło ubiegać 16 gmin,
które otrzymają je w ramach I edycji akcji.
Szczegółowy regulamin II edycji akcji dostępny będzie na stronie MSWiA.
UG Janowiec

Według informacji zamieszczonej na stronie MSWiA
zwycięską gminą z terenu byłego województwa lubelskiego, która otrzyma wóz strażacki w ramach II edycji
akcji „Bitwa o wozy” została gm. Wilkołaz w powiecie
kraśnickim z frekwencją wynoszącą w II turze głosowania 73,69%.
Spośród 49 zwycięskich gmin, gminą o najniższej frekwencji, która otrzyma wóz strażacki była gmina Kołobrzeg w byłym województwie Koszalińskim z frekwencją
68,25%, a gminą o najwyższej frekwencji gm. Klwów w
byłym województwie radomskim pow. przysuski z frekwencją 94,61%.
Redakcja

◄
►

Zwrot podatku akcyzowego
Rolnik chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT. W terminie od 3 sierpnia 2020 r.
do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w
ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1–30 października
2020 r.
UG Janowiec
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Sygnał alarmowy w 76 rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego
Wzorem lat ubiegłych w ramach treningów i ćwiczeń
dotyczących systemów ostrzegania i alarmowania, celem
jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r o godz.
17.00 nadany został akustyczny sygnał alarmowy
(syrena).
UG Janowiec

„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

Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca
- wspierasz jego działalność.
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