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Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

 

Petycja w sprawie budynku Ratusza w Janowcu. 
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w „Dzienniku 

Wschodnim” 9 lutego br. w artykule „Wójt Janowca prze-
prowadzi się do szkoły”: 

„Janowiec czeka poważna zmiana. Wójt planuje wy-
nieść urząd z zajmowanego od 1910 roku zabytkowego 
ratusza przy rynku. Powodem są zaostrzające się przepisy 
dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych, jakie 
muszą oferować budynki użyteczności publicznej. Samo-
rządowcy zastanawiali się, co zrobić, by sprostać przepi-
som. Możliwość zainwestowania w ratusz odrzucono z uwa-
gi na niewystarczającą ilość miejsca, wysokie koszty prze-
budowy, ograniczenia techniczne oraz konserwatorskie. 
Postanowili więc opuścić centrum Janowca i przenieść się 
na peryferia, do Zespołu Szkół przy ul. Osiedle Szkolne 5.” 

W związku z powyższymi informacjami członkowie 
zarządu, członkowie i sympatycy Towarzystwa Przy-
jaciół Janowca, w tym „Honorowi Obywatele Janow-
ca”, mieszkańcy gminy Janowiec oraz jej sympatycy 
apelują o wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji 
translokacji siedziby władz naszej gminy na peryferie 
Janowca oraz sprzedaży ponad 100-letniego janowiec-
kiego ratusza. Tak ważna decyzja nie może być podej-
mowana w pośpiechu, bez żadnych konsultacji z miesz-
kańcami, którzy o likwidacji swojego ponad 100-letniego 
urzędu dowiadują się z lokalnych gazet. 

W naszym przekonaniu podjęta przez Wójta decyzja 
o przeniesieniu ratusza w okolice cmentarza parafialnego 
jest nietrafiona i szkodliwa na wielu płaszczyznach. Nie 
tylko zabiera z centrum Urząd Gminy, w którym dziś mo-
gą załatwiać swoje codzienne sprawy mieszkańcy Janow-

-  władze gminy ustąpiły  
ca i okolicznych wsi z terenu gminy, ale także pozbawia 
historycznej miejscowości o kilkusetletnich miejskich 
tradycjach integralnego elementu rynku, jakim jest ratusz. 
Co więcej, decyzja ta nie tylko nie sprzyja rozwojowi 
walorów turystyczno-historycznych dawnego miasta Ja-
nowiec, ale wręcz im szkodzi, ponieważ zmienia rynek 
z historycznym ratuszem w zwyczajne skrzyżowanie. 

Równolegle w uchwale nr XXIII/122/2020 29 w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec 
na lata 2021-2031”, przyjętej przez Radę Gminy Jano-
wiec 29 grudnia 2020 roku, decyzja o planowanej jeszcze 
w tym roku sprzedaży Urzędu Gminy Janowiec za 1,1 
mln zł uzasadniana jest słowami: „zmiana siedziby 
związana jest z koniecznością zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, które nie jest moż-
liwe w obecnej lokalizacji”. 

ciąg dalszy na str. 3 
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Życie religijne, oświata i kultura 
 

Centrum życia religijnego i kulturalno-oświatowego 
Janowca był kościół parafialny św. Krzyża, którego dzie-
je doczekał się ostatnio cennej monografii1. W pierwszej 
połowie XVII wieku kierował nim proboszcz wspierany 
przez trzech wikariuszy2, co zapewniało sprawne funkcjo-
nowanie świątyni i wszelkich instytucji związanych z pa-
rafią. Jedną z najważniejszych była szkoła, przedstawiana 
w aktach wizytacji z 1595 roku jako „nowo przez obecne-
go plebana zbudowana i dobrze zaopatrzona”. Znajdowa-
ła się na tyłach domu dla wikariuszy, a uczyło się w niej 
kilku chłopców z rodzin mieszczańskich. W księgach me-
trykalnych z przełomu XVII i XVIII wieku można odna-
leźć nazwiska pierwszych rektorów – nauczycieli, jano-
wieckiej szkółki parafialnej: Piotra Cichowskiego (1687 
rok), oraz Władysława Seczemskiego (1692–1706) – jed-
nocześnie pisarza miejskiego. 

Poziom nauczania w ówczesnych szkołach parafial-
nych nie był zbyt wysoki, nie inaczej było też w Janowcu. 
Pod rokiem 1678 źródła zanotowały pierwsze krytyczne 
uwagi o janowieckiej placówce oświatowej, która kształ-
ciła nielicznych chłopców mieszczan janowieckich. Wi-
zytacja z 1748 roku nie pozostawia wątpliwości, że nie-
mal stale występowały problemy z nauczycielami. Cha-
rakteryzując ówczesnego wykładowcę wizytator pisał: 
„Kantor Antoni Gwardziński żonaty, od około 15 lat służy 
kościołowi, który z czynszu zapisanego za działalność 
otrzymuje od tegoż dworu janowieckiego 40 zł polskich, 
a od jaśnie wielmożnego plebana równą ilość zboża co 
organista; byłby on zdolny też na nauczyciela, gdyby mu 
nie przeszkadzało w pilności pijaństwo. Dlatego chłopcy 
przeszli od niego do ubogiego kościoła szpitalnego zwa-
nego Orzechowskim, dziewczęta zaś w tymże szpitalu uczy 
pewna uboga tegoż szpitala, którym nakazano, by swe 
obowiązki spełniali w pełnej skromności i nabożności”. 
Nie było w miasteczku domu nauczyciela, a jak wynika 
z przytoczonego powyżej tekstu wszyscy woleli pobierać 
nauki od duchownego opiekującego się kościołem szpi-
talnym3. Gwoli sprawiedliwości należy jednak dodać, że 
sytuacja w Janowcu i tak wyglądała lepiej, niż w większo-
ści parafii wiejskich, gdzie szkoły upadały bardzo często.  

Duchowni janowieckich kościołów gromadzili nie-
wielkie księgozbiory. Według testamentu ks. Stefana Je-
sionkowicza z Wolborza, pierwszego wikariusza kościoła 
szpitalnego w Janowcu, spisanego 15 czerwca 1611 roku 
posiadał on 15 tytułów. Protokoły wizytacji z roku 1678 
przynoszą wzmiankę o dwóch księgozbiorach księżow-
skich przechowywanych w skarbczyku janowieckiego 
kościoła parafialnego. Obejmowały one łącznie 25 ksią-
żek, głownie różnych egzemplarzy Biblii, Katechizmów, 
traktatów teologicznych, (jeden historyczny). W księgo-
zbiorze ks. Michała Wróblewskiego spisanym w 1748 
roku znalazło się już 37 tytułów. W archiwum parafial-
nym było także przechowywane panegiryczne dzieło pt. 
„Procella”, poświęcone domowi Lubomirskich, a napisa-

ne w 1741 roku przez ks. Franciszka Owczarskiego, tutej-
szego wikariusza i kaznodzieję4. 

Ośrodkami pogłębiania życia duchowego były bractwa 
religijne. Około 1612 roku Barbara Tarłowa założyła przy 
kościele parafialnym w Janowcu bractwo św. Anny. 
Dzięki nadaniu fundatorki i zapisom jej braci należało 
ono do lepiej uposażonych i mogło sobie pozwolić na 
odrębnego kapelana. Jak ogół tego rodzaju konfraterni 
miało ono swoją własną administrację. Spośród członków 
wybierano skarbnika, który przechowywał klucze od 
znajdującej się przy ołtarzu św. Anny skrzynki na ofiary 
(carbona) i rozliczał się wobec starszego (praepositus) 
oraz współbraci na publicznych posiedzeniach. Był też 
oczywiście pisarz, który prowadził księgę konfraterni. 
Wiadomo, że obok bractwa św. Anny działało też brac-
two cechowe kuśnierzy, gromadzące na nabożeństwach 
przedstawicieli tego zawodu5. 

Za sprawą Barbary Tarłowej w 1610 roku nastąpiło 
odrodzenie fundacji szpitalnej. Została ona obdarowana 
półłankiem pola (obejmującym około 20 morgów), dwo-
ma ogrodami i rolą zamkową. Prócz tego prepozyt szpita-
la i jego poddani otrzymali na wieczne czasy prawo wol-
nego wyrębu drzewa w lasach na potrzeby kaplicy, domu 
szpitalnego oraz domu samego prepozyta. Pozwoliła mu 
także dziedziczka na swobodny wypas bydła w lasach 
i swobodny przemiał zbóż w młynach janowieckich. W 
zamian za to prepozyt miał utrzymywać, pielęgnować i sto-
sownie ubierać dwunastu ubogich, przyjmowanych do 
szpitala głównie spośród mieszczan janowieckich i pod-
danych ze wsi należących do zamku. Budowę kościoła 
szpitalnego pod wezwanie Św. Trójcy i św. Cecylii ukoń-
czono w 1613 roku i biskup Piotr Tylicki za zgodą kapi-
tuły wydał dla szpitala wieczysty przywilej donacyjny na 
dziesięciny ze wsi Ławecko i Zamoście. Oddanie kościo-
ła do służby bożej nastąpiło po jego konsekracji 7 lipca 
1614 roku6. 

Ubodzy mieszkali pierwotnie w drewnianym „domu 
Turskiego”, ale ten już w latach siedemdziesiątych XVII 
wieku był w opłakanym stanie. W 1718 roku podkomo-
rzy koronny Jerzy Dominik Lubomirski wystawił tuż 
przy kościele murowany budynek szpitala o czterech 
izbach. Mieszkało tu wówczas od 9 do 12 ubogich, wy-
wodzących się jak chciała fundatorka z mieszczan i miesz-
kańców wiosek klucza janowieckiego. Osobliwością szpi-
tala janowieckiego było udzielenie schronienia nieprze-
widzianej w akcie fundacyjnym kategorii ubogich, to jest 
szlachcie.  

W drugiej połowie XVIII wieku kościół szpitalny nie 
był już w stanie się utrzymać. Jerzy Marcin Lubomirski 
nie mogąc wspomóc fundacji szpitalnej aktem wydanym 
w Lubarze 1 stycznia 1776 roku wcielił prepozyturę szpi-
talną wraz ze wszystkimi jej funduszami do janowieckie-
go kościoła parafialnego. Formalnie więc fundacja Bar-
bary z Dulskich Tarłowej przestała istnieć, ale budynki 
stały nadal, w dalszym ciągu zamieszkiwali w nich ubo-
dzy, zabrakło tylko księdza prepozyta i samodzielności 
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administracyjnej7. 
Na zamku wzniesiono w XVII wieku kaplicę, gdzie 

nabożeństwa odprawiali kapelani nadworni dziedziców, 
bardzo często dominikaninie z klasztoru w Wysokim Ko-
le8. Nie wiadomo, kto i kiedy wzniósł poza miasteczkiem 
kaplicę zwaną św. Rocha. Można się tylko domyślać, że 
mogła być poświęcona patronowi od „morowego powie-
trza”. Powstała może po 1661 roku, kiedy to w Janowcu 
odnotowano zarazę, albo 1679 a 1739 roku, kiedy to epi-
demie powtarzały się kilkakrotnie. 

Życie duchowe ludności żydowskiej koncentrowało się 
wokół synagogi i funkcjonującej przy niej szkółki9. Nie-
stety z braku źródeł nie wiadomo nic o jej nauczycielach 
oraz ilości uczniów. 

Autor: Dariusz Kupisz 

__________________ 
1. J. Stoch, Kościół parafialny w Janowcu nad Wisłą, Janowiec 

2001, s. 
2. Według wizytacji z 1617 roku W 1678 roku odnotowano już 

tylko jednego wikarego, W. Kowalski, Duchowieństwo, 
służba i poddani w powiecie radomskim w drugiej połowie 
XVII wieku, w: Radom i region radomski..., t. II, s. 34. 

3. A. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą… , s. 189 
4. Janowiec połowy XVIII w. w świetle Archiwum Archidiece-

zjalnego w Krakowie  (cz. 3), s. 38. 
5. A. A. Szymanek, Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wi-

słą… , s. 162. 
6. J. Stoch, Kościół szpitalny św. Cecylii w Janowcu, Janowiec 

1999, s. 
7. Ibidem, s. 
8. J. Stoch, Na zamku janowieckim..., s. 93. 
9. J. Muszyńska, op. cit., s. 57. 

Ciąg dalsze ze str.1 

Ta ocena jest nietrafiona, ponieważ zgodnie z ustawą, 
na którą Wójt się powołuje - z dnia 19 lipca 2019 r. o za-
pewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrze-
bami - w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot pu-
bliczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów 
technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie 
ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa 
w art.6 pkt 1 i3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić 
takiej osobie dostęp alternatywny. Polega on np. na zmia-
nie organizacyjnej obsługi klientów - np. przeniesieniu jej 
do pomieszczenia na parterze do którego nie prowadzą 
schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrze-
bami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na pię-
tro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji). 

Takim indywidualnym przypadkiem - jak podaje na 
swojej stronie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej - jest ochrona konserwatorska budynku w którym 
mieści się podmiot. Wtedy musi on zastosować dostęp 
alternatywny. 

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że Urząd Gminy 
Janowiec - zlokalizowany w rejonie A/500 - jest pod ochro-
ną konserwatorską w ramach historycznego układu urba-
nistycznego rynku, przez co na mocy art. 39 prawa bu-
dowlanego podlega takiemu samemu reżimowi jak bu-
dynki mające status zabytków. Tym samym musi w nim 
być zastosowany dostęp alternatywny. 

Przenosiny urzędu nie są więc koniecznością, wy-
starczy zapewnić dostęp alternatywny! 

W związku z powyższym apelujemy nie tylko o nie-
przenoszenie urzędu na peryferia historycznego miastecz-
ka, ale także o wzmożenie wysiłków w celu pozyskania 
zewnętrznych środków na remont generalny urzędu w 
nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27. Projekt, 
który rozbudowuje i modernizuje tą historyczną siedzibę 
władz leży w urzędzie, wystarczy go zaktualizować. 
Bierzmy przykład z gmin w powiecie puławskim, które 
właśnie odnowiły siedziby swoich władz - Markuszów 
(remont urzędu zakończył się w grudniu 2020 roku i kosz-
tował 2,6 mln zł, z czego gmina pozyskała 1,7 mln zł) czy 
Końskowola (remont XVIII-wiecznego ratusza kosztował 
5 mln z ł, z czego 85 proc. gmina pozyskała ze środków 
europejskich). Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne 
działania, z poszanowaniem lokalnej tradycji i unikalnego 
dziedzictwa Janowca, zapobiegną wyprzedawaniu mająt-
ku gminy i wpłyną pozytywnie na jej rozwój. 

JEŚLI POPIERASZ NASZE ARGUMENTY  
I CHCESZ, ABY HISTORYCZNA SIEDZIBA WŁADZ 
POZOSTAŁA PRZY RYNKU W JANOWCU, POD-
PISZ NASZĄ PETYCJĘ. 

Od 23 lutego do 8 marca pod petycją, zamieszczoną 
w internecie, podpisały się 332 osoby. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy. 

informacji pomiędzy członkami zarządu - ot taka 
namiastka prawdziwej dyskusji, która jest tej chwili 
przedmiotem uwagi Kolegów. Przepraszamy za zmia-
nę. Przepraszamy szczególnie tych, którzy mieli przy-
jechać do Janowca w roli ekspertów.  

Kolejnym ważnym powodem odwołania zebrania 
zarządu w konwencji konwencjonalnej - jest szybkie 
wyjaśnienie problemu „sprzedaży ratusza janowiec-
kiego”. Mieliśmy go dyskutować w pierwszej kolej-
ności. A tymczasem … w dniu 9 marca 2021 Rada 
Gminy Janowiec jednogłośnie przyjęła rezygnację 
z planów przeniesienia Urzędu Gminy. Zobowiązała 
też Wójta do przeprowadzenia koniecznych moderni-
zacji i dostosowania budynku dla potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Szkoda, że nie przewidziano 

Odwołanie zebranie zarządu TPJ  
w dniu 20 marca 2021 

 

Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Przyja-
ciół Janowca 

Mało optymistyczne wieści z frontu walki z pan-
demią, od kilku dni stają się jeszcze mniej optymi-
styczne. Reagując na to, co wokół nas „w temacie 
COVID-19”, rezygnujemy ze spotkania 20 marca. 
Będą jeszcze inne dni, zdrowsze i jaśniejsze. Wtedy 
spotkamy się w zwyczajny sposób - podczas koleżeń-
skiej rozmowy na tematy aktualnie nas obchodzące. 

Większość kwestii, które mieliśmy omawiać na 
spotkaniu realnym - przegłosujemy obiegowo, czyli 
e-mailowo. Zostanie to poprzedzone zdalną wymianą 
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dyskusji, a byli tam przedstawiciele TPJ, osoby z ini-
cjatywnej grupy „oporu” i współtwórcy „ratuszowej 
petycji”.  

Nadal zapraszamy do śledzenia „losów janowiec-
kiego ratusza” na stronie internetowej TPJ oraz w 
innych miejscach życzliwych. Stosowne materiały 
zamieścimy też w przygotowywanym numerze Ga-
zety Janowieckiej. 

Andrzej Szymanek 
prezes TPJ 

Janowiec, dnia 26 marca 2021 roku 

 

Władze 

Gminy Janowiec 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do stanowiska Rady Gminy Janowiec doty-
czącego dalszych kierunków działań związanych z dostosowa-
niem jednostek administracyjnych do wymagań osób niepełno-
sprawnych w kontekście oczekiwań społecznych, Towarzystwo 
Przyjaciół Janowca nad Wisłą na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2176 ) o udostępnienie 
informacji, zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, jakie 
działania, zarówno krótko jak długoterminowe, Władze Gminy 
Janowiec zamierzają podjąć w odniesieniu budynku, w którym 
mieszczą się władze gminy, aby utrzymać ww. budynek w sta-
nie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem, w szcze-
gólności, czy Gmina Janowiec zamierza, a jeśli tak, to kiedy, 
przeprowadzić gruntowną jego modernizację. 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą otrzymało do 
wiadomości treść pisma skierowanego przez Państwa Annę i Przy-
bysława Lawendów (członkowie TPJ) do Władz Gminy Jano-
wiec o udostępnienie informacji publicznej związanej z działa-
niami Gminy Janowiec zmierzającymi do zbycia budynku 
władz gminy oraz treść odpowiedzi władz gminy na ww. pi-
smo. Z odpowiedzi władz gminy na pismo Państwa Lawendów 
wynika m.in., że władze Gminy Janowiec przez ostatnie siedem 
lat nie podejmowały żadnych istotnej renowacji budynku ani 
nie pozyskały w tym czasie żadnych środków na przeprowa-
dzanie jego gruntownej modernizacji. 

Wobec powyższego, Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad 
Wisłą, realizując cele stowarzyszenia, w szczególności doty-
czące kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku 
do zabytków historii oraz otaczania ich odpowiednią opieką i sza-
cunkiem, zwraca się z prośbą o udzielenie ww. informacji. In-
formacja ta może pomóc naszemu stowarzyszeniu w zaplano-
waniu działań wspierających władze samorządowe w zachowa-
niu tego tak niezwykle cennego obiektu, będącego materialnym 
świadectwem historii Janowca, nierozerwalnego elementu daw-
nego miejskiego układu urbanistycznego, który został wpisany 
do rejestru zabytków.   

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy 
o udostępnienie ww. informacji poprzez przesłanie ich pocztą 
elektroniczną na podany poniżej adres: tpj.janowiec@wp.pl 

Z poważeniem  
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
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O dwóch ważnych zamysłach dotyczących Janowca 
 

Mamy jednak plany większe niż tylko obrona ratusza. 
Chcemy zainicjować proces rewitalizacji zabytkowej 
przestrzeni Janowca i odnowę jego kulturowych tra-
dycji.  

Może powołać na przykład komitet społeczny o szero-
kiej formule? 

Chcemy - między innymi - przypomnieć tradycje Ja-
nowca jako miejsca turystycznie ważnego. Sięgają owe 
tradycje, co najmniej początku XIX wieku. Przypomnij-
my sobie: Janowiec i okolica mają dwie wartości niepod-
rabialne i nie do kupienia. Znamy je wszyscy - to krajo-
braz i genius loci. Tworzą one wartość splątaną. 

Mamy też zamysł, który wydaje się dzisiaj dość karko-
łomny. Może czas rozpocząć długi marsz o przywrócenie 
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„Społeczna Komisja /Komitet/  
Odnowy Janowca nad Wisłą” 

 
Zgodnie ze Statutem TPJ (§ 22, pkt 4), zarząd powołu-

je z dniem 24 marca 2021 roku Zespół Problemowy, któ-
remu nadaje nazwę: „Społeczna Komisja ds. Odnowy 
Janowca nad Wisłą” /skrót nazwy: SKOJ/. 

Powołanie SKOJ jest następstwem wypełnienia się 
warunków: 
1. koniecznego - jest nim manifestacja społecznej potrzeby 

zmian w obszarze życia społecznego Janowca i Gminy. 
2. dostatecznego - jest nim dobrowolne zgłoszenie zamia-

ru utworzenia społecznego ciała, którego członkowie 
mieliby pracować na rzecz odnowy Janowca. Zgłosze-
nia dokonała grupa członków TPJ, którą uznajemy za 
autorów inicjatywy i liderów planowanych działań. 
Cele, zadania oraz strukturę zarządzania pracami 

SKOJ ustalą członkowie-założyciele Komisji. 
Towarzystwo Przyjaciół Janowca i SKOJ zamierzają 

realizować różne cele na rzecz odnowy Janowca i Gminy. 
Jednak już  dzisiaj można wskazać dwa strategiczne; są to: 
1. odnowa materialnych i kulturowych zasobów ważnych dla 

materialnego i kulturowego wzrostu Janowca i Gminy. 
2. starania o przywrócenie praw miejskich. 

Utworzona Komisja ma charakter otwarty, co oznacza, 
że w dowolnym czasie i miejscu może do niej przystąpić 
każdy, kto zechce szczerze i aktywnie działać na rzecz 
odnowy Janowca i Gminy.  

Działajmy razem ku pożytkowi dobra wspólnego. 
za Zarząd TPJ 

Andrzej Szymanek 
Prezes 

Kontrowersyjnym planom obecnych władz gminy 
sprzeciwili się jednak miłośnicy Janowca i lokalni spo-
łecznicy, którzy – pod auspicjami Towarzystwa Przyja-
ciół Janowca – nie tylko poddali wnikliwej analizie prze-
pisy, którymi uzasadniano te decyzje, ale także stworzyli 
internetową petycję „STOP dla sprzedaży i przenosin 
Urzędu Gminy w Janowcu!”. Sprawę w międzyczasie 
opisała także „Wspólnota Puławska”, która nagłośniła 
protest mieszkańców. 

Jakie były główne argumenty przeciwników decyzji 
wójta? Otóż po wnikliwej lekturze wspomnianej ustawy 
o dostępności okazało się, że w indywidualnym przypad-
ku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szcze-
gólności ze względów technicznych lub prawnych, za-
pewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, 
podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie do-
stęp alternatywny. Polega on np. na zmianie organizacyj-
nej obsługi klientów - np. przeniesieniu jej do pomiesz-
czenia na parterze do którego nie prowadzą schody, lub 
zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wspar-
cia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, prze-
tłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji). Takim 
indywidualnym przypadkiem - jak podaje na swojej stro-
nie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - jest 
ochrona konserwatorska budynku w którym mieści się 
podmiot. Wtedy musi on zastosować dostęp alternatyw-
ny. Pod taką ochroną w ramach historycznego układu 
urbanistycznego rynku znajduje się właśnie Urząd Gminy 
Janowiec - zlokalizowany w rejonie A/500, przez co na 
mocy art. 39 prawa budowlanego podlega takiemu same-
mu reżimowi jak budynki mające status zabytków. 

Inne argumenty społeczników: podjęta przez Wójta 

Jak to z pomysłem relokacji i sprzedaży  
Urzędu Gminy w Janowcu było 

 

Pan Leszek Kwasek, wiceprezes TPJ-otu, poprosił 
mnie o udokumentowanie społecznego protestu przeciw-
ko decyzji władz samorządowych związanej z relokacją 
i sprzedażą janowieckiego ratusza. Przypomnijmy więc 
chronologię wydarzeń: o planach obecnego wójta i rady 
gminy Janowiec zrobiło się głośno w styczniu 2021 r., po 
tym jak na grupie internetowej NASZA GMINA JANO-
WIEC jeden z radnych poinformował mieszkańców, że 
siedziba władz gminy wkrótce zmieni swoją lokalizację 
na ostatnie piętro szkoły podstawowej koło cmentarza 
parafialnego. Oficjalny powód? Konieczność dostosowy-
wania placówek publicznych, w tym urzędów, do wymo-
gów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami (w tym osobom niepełnosprawnym). 
Jakby tego było mało, w uchwalonej pod koniec 2020 
roku przez radę gminy Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej na lata 2021-31 znalazła się informacja o planowa-
nym - już w 2021 roku - dochodzie ze sprzedaży majątku, 
dotyczącym sprzedaży budynku Urzędu Gminy w Janow-
cu w kwocie 1,1, mln zł (w WPF została ona opatrzona 
komentarzem: „zmiana siedziby związana jest z koniecz-
nością zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, które nie jest możliwe w obecnej lokalizacji”). 

Podsumowując te plany obecnych władz gminy: sie-
dziba urzędu i rady miałaby zostać przeniesiona z cen-
trum na peryferie, na ostatnie piętro szkoły podstawowej 
w Janowcu, a historyczny budynek przy rynku - wysta-
wiony na sprzedaż. Dodajmy, że plany te nie były konsul-
towane ani z mieszkańcami gminy, ani z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Lublinie, ani z działającym 
od 25 lat na terenie gminy Towarzystwem Przyjaciół Ja-
nowca, którego statutowym celem jest m.in. kształtowa-
nie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabyt-
ków historii oraz otaczania ich odpowiednią opieką i sza-
cunkiem. 

Szczegóły tych zamiarów opisał „Dziennik Wschod-
ni”, który w artykule z 9 lutego 2021 r. pt. „Wójt Janowca 
przeprowadzi się do szkoły” poinformował: 

Janowiec czeka poważna zmiana. Wójt planuje wynieść 
urząd z zajmowanego od 1910 roku zabytkowego ratusza 
przy rynku. Powodem są zaostrzające się przepisy doty-
czące udogodnień dla osób niepełnosprawnych, jakie mu-
szą oferować budynki użyteczności publicznej. Samorzą-
dowcy zastanawiali się, co zrobić, by sprostać przepisom. 
Możliwość zainwestowania w ratusz odrzucono z uwagi 
na niewystarczającą ilość miejsca, wysokie koszty przebu-
dowy, ograniczenia techniczne oraz konserwatorskie. Po-
stanowili więc opuścić centrum Janowca i przenieść się 
na peryferia, do Zespołu Szkół przy ul. Osiedle Szkolne 5. 

dla Janowca praw miejskich? Jest przed nami data 
symboliczna, dzisiaj jeszcze odległa … 2037 rok. 

Andrzej Szymanek 

 

Źródła pomysłów.  
Pomysł rewitalizacji pochodzi z kół zbliżonych do liderów petycji 

ratuszowej (Magdalena Gryn, Marek Kwasek, Anna i Przybysław La-
wendowie) - mnie go zaanonsował Filip Jaroszyński.  

Zamysł przywrócenia praw miejskich dla Janowca - przypomniał 
Jerzy Żurawski. Przed laty rozmawialiśmy o tym w gronie niektórych 
członków zarządu TPJ - ja na przykład z Leszkiem Kwaskiem. 
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decyzja o przeniesieniu ratusza w okolice cmentarza para-
fialnego była nietrafiona i szkodliwa na wielu płaszczy-
znach. Nie tylko zabierałaby z centrum Urząd Gminy, w 
którym dziś mogą załatwiać swoje codzienne sprawy 
mieszkańcy Janowca i okolicznych wsi z terenu gminy, 
ale także pozbawiłaby historycznej miejscowości o kilku-
setletnich miejskich tradycjach integralnego elementu 
rynku, jakim jest ratusz. Co więcej, decyzja ta nie tylko 
nie sprzyjałaby rozwojowi walorów turystyczno-
historycznych dawnego miasta Janowiec, na których 
opiera się strategia rozwojowa gminy, ale wręcz by im 
zaszkodziła, ponieważ zmieniłaby rynek z historycznym 
ratuszem w zwyczajne skrzyżowanie. 

Po nagłośnienia tematu przez TPJ, lokalną i regionalną 
prasę, sprawą zainteresowały się autorytety, w tym:  Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie oraz Hono-
rowy Obywatel Janowca  Jerzy Żurawski, były dyrektor 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Ten 
ostatni przygotował pismo, w którym decyzję wójta o re-
lokacji określił jaką „niewskazaną”, przywołując szereg 
argumentów świadczących o tym, że nie tylko byłaby 
sprzeczna z miejskim charakterem miasteczka, ale także 
z jego potencjalnym rozwojem - bo Janowiec, jak podkre-
ślił Jerzy Żurawski, może starać się o odzyskanie praw 
miejskich. 

W efekcie powyższych działań i gdy liczba podpisów 
pod petycją przekroczyła 300, władze gminy zdecydowa-
ły się wycofać ze swojej decyzji. W tym celu na dzień 9 
marca br. zwołano sesję nadzwyczajną, na której radni 
zobowiązali wójta do pozostawienia urzędu w obecnej 
lokalizacji i dostosowania go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Decyzja ta nie kończy jednak tematu ratusza, ale do-
piero go zaczyna, ponieważ sprawa wyciągnęła na świa-
tło dzienne problem zaniedbanych i należących do naszej 
gminy nieruchomości - które władze gminne powinny 
utrzymywać w stanie niepogorszonym. Okazało się rów-
nież, że janowiecki urząd swoim standardem znacznie 
odbiega od standardów innych urzędów w powiecie pu-
ławskim – np. jako jedyny wciąż posiada eternitowy 
dach, którego stan pozostawia wiele do życzenia. Ale 
podczas gdy inne gminy starają się o pozyskanie środków 
z różnych zewnętrznych źródeł i funduszy unijnych i z po-
wodzeniem remontują swoje ratusze (ostatnio: Wąwolni-
ca, Markuszów, Końskowola, Puławy), w Janowcu od 
2014 roku nie podejmowane były żadne próby pozyska-
nia środków zewnętrznych na remont generalny urzędu. 
Przyczyny tego stanu to - jak wynika z rozmów z radny-
mi - obawa włodarzy przed zarzutem o „inwestowanie w 
urzędników”. Całkowicie nieuzasadnione, bo, po pierw-
sze: urząd jest dla mieszkańców, a nie dla urzędników, a po 
drugie mieszkańcy Janowca i okolic od dawna oczekują 
od władz uporządkowania rynku oraz poprawy estetyki 
historycznego centrum Janowca, w co remont podupada-
jącego i krytego uszkodzonym eternitem urzędu doskona-
le się wpisuje. Są to kwestie zrozumiałe i oczywiste dla 
mieszkańców, którzy jeżdżą zarówno po Polsce, jak i po 
świecie i widzą, że - aby zarabiać na ruchu turystycznym, 
o którym w tej gminie mówi się od lat - konieczne są in-
westycje w estetykę. 

Magdalena Gryn, członek TPJ,  
redaktor prowadzący fanpage Janowiec n/Wisłą 

 

Opinię dyrektora Jerzego Żurawskiego zamieszczamy obok /red/ 

Recenzja książki „Wspomnienia”  
płk w st. sp. dr Zygmunta Bulzackiego 

 

„Wspomnienia” płk w st. sp. dr Zygmunta Bulzackie-
go to poruszająca podróż do przeszłości Janowca. Prze-
szłości, po której dziś pozostały jedynie wybrane budyn-
ki, place, nazwy ulic - i odchodzące pokolenie, do które-
go należy także autor wspomnień. Zygmunt Bulzacki 
(rocznik 1925) wprowadza nas w ten nieistniejący już 
świat krok po kroku - i robi to wyjątkowo sugestywnie, 
dzięki czemu od pierwszych stron możemy poczuć niepo-
wtarzalną atmosferę tamtych chwil. Bo wprawdzie wielu 
z nas zna różne opowieści z ust swoich dziadków czy ro-
dziców, ale najczęściej są to wybrane historie czy suche 
fakty. Tymczasem autor „Wspomnień” roztacza przed 
nami pełne detali i tętniące życiem obrazy wypełnione 
kolorytem tamtych chwil. Dlatego „Wspomnienia” to 
lektura obowiązkowa, której nie może zabraknąć w do-
mowej biblioteczce mieszkańców i sympatyków Janow-
ca. To książka, która wzrusza, porusza i sprawia, że ma-
my ochotę ruszyć śladem tego, co przetrwało po dawnym 
Janowcu. 

Opowieść narratora rozpoczyna się w dwudziestoleciu 
międzywojennym - dowiadujemy się z niej jak wyglądała 
codzienność mieszkańców wielokulturowego nadwiślań-
skiego miasteczka, w którym razem mieszkali polscy rol-
nicy, rzemieślnicy, nauczyciele, dziedzice i Żydzi. Autor 
roztacza przed nami barwne uroki życia w tej wspólnocie 

- ale też jego trudy. Poznajemy mieszkańców, zarówno 
polskiej jak i żydowskiej części osady. Szczególnie przej-
mujące są opisy z czasów wojny, gdy autor najpierw cho-
dził do szkoły w Kazimierzu (przeprawiał się tam łodzią), 
a później pracował w janowieckiej spółdzielni, jednocze-
śnie angażując się w podziemny ruch oporu. Ta wojenna 
rzeczywistość na zmianę napawa czytelnika grozą i współ-
czuciem. Z książki dowiadujemy się też jak dokładnie 
przebiegała „krwawa środa” w Janowcu, czyli 18 maja 
1944 roku - dzień w którym Niemcy aresztowali jano-
wieckich działaczy ruchu oporu. Razem z autorem prze-
żywamy też czas wyzwolenia Janowca - na przełomie 

lipca i sierpnia tego same-
go roku. Jego oczami wi-
dzimy opłakane skutki 
walki niemiecko-radziec-
kich dla miasteczka i lo-
kalnej ludności. Opowieść 
kończy się w 1945 roku, 
gdy Zygmunt Bulzacki 
wyprowadza się z Janow-
ca. Od tej pory będzie go 
już tylko odwiedzał - ale 
jak zawsze podkreśla - 
nawet będąc tak daleko od 
niego, na zawsze pozostał 
„chłopakiem z Janowca”. 

Magdalena Gryn 
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Nowe pomieszczenie TPJ  
dostępne każdego dnia 

 

Dotychczasowa siedziba  TPJ, gdzie mieści się profe-
sjonalnie zorganizowane przez nas Społeczne Archiwum 

Wielkanoc 2021 

Drodzy Czytelnicy Gazety Janowieckiej 

Wiosna nadeszła, a z nią Święta Wielkiej Nocy. Jesteśmy w drugim roku zarazy. 
I te święta będą skromniejsze. Ale ważne jest zachowanie tradycji „bogatej ducho-
wo i religijnie”, tak polskiej przy tym i tak rodzinnej. Świętowanie Wielkanocne - zaw-
sze łączyło ludzi naszej kultury i naszych obyczajów. 

Z okazji świąt składam w imieniu Zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Janowca najlepsze życzenia 
zdrowia, wytrwałości, optymizmu i nadziei, że bę-
dą jeszcze dni lepsze. 
Trwajmy zatem Drodzy Przyjaciele i czekajmy lep-
szego jutra. 
Bo „po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”. 
 w imieniu Zarządu TPJ 
 Andrzej Szymanek 

Jubileusz 
 

Henrykowi Kowalskiemu, wieloletniemu człon-
kowi TPJ oraz 
zarządu, z okazji 
dziewięćdziesiątej 
rocznicy urodzin, 
gratulacje i życze-
nia kolejnych po-
godnych lat w 
zdrowiu składają 
koledzy i człon-
kowie Towarzy-
stwa Przyjaciół 
Janowca 
3 lutego 2021 

 

Życzenia z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy 
 
 

Redakcja Gazety 
Janowieckiej  

składa życzenia świąteczne  
czytelnikom Gazety Janowieckiej,  

członkom i sympatykom Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca, darczyńcom  
wspierającym naszą działalność,  

mieszkańcom i władzom  
naszej Gminy. 
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Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane  
w 2021 r. w złotych /Stan na 20.03.2021/ 

 

Grzegorz Olejarczyk - 100,-; Krzysztof Koza - 200,-; 
Przybysław Wojciech Lawenda - 200,-; Łukarz Boci-
an - 100,-; Barbara Anna Gonciara-Werner - 200,-; 
Krystyna i Wacław Wolscy - 100,-; Magdalena Gryn 
- 300,-; Jadwiga Jacqueline -Bulzacka - 100,-; 
Wojciech Brochwicz -Lewiński - 1000,-; Stanisław 
Tomasz Jędrych – 30,-. Razem - 2.330,- 
Serdecznie dziękujemy. 
 

Składki członkowskie opłaciło 15 osób. 

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 

Janowca, znajdowała się w lokalu Gminnego Ośrodka 
Zdrowia. Nie było tu dostępu w dni wolne od pracy, nato-
miast może to być nadal odpowiednie miejsca dla na-
szych zbiorów. 

Obecnie władze gminy udostępniły nam miejsce w lo-
kalu dawnej Szkoły Rolniczej przy ul. Lubelskiej 9. Mamy 
podpisaną umowę użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Janowcu, reprezentowanym przez dyrektora Micha-
ła Kowalczyka. Dzięki jego życzliwości otrzymaliśmy 
również część umeblowania dla naszego pomieszczenia. 

Dziękujemy Panu Michałowi i władzom Gminy. 
Własnymi środkami TPJ i wsparciem finansowym 

członków Zarządu odnowiliśmy nasz nowy lokal. 

Koronawirus w woj. lubelskim/pow. puławskim 
(01.04.2021) 

Osoby zainfekowane ogółem  - 103972/ - 
Ofiary śmiertelne ogółem  - 3450/ - 
Liczba zakażeń w ciągu ostatniej doby - 1314/151 
Liczba zgonów w ciągu ostatniej doby - 26/1 
Liczba zakażeń w ciągu ostatniej doby  

na 10 tys. mieszk. - 6,3/13,4 
Liczba zakażeń w ciągu ostatnich 7 dni  

na 10 tys. mieszk. - 4,5/8,0 
 

Źródło: https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-lubelskie 
             https://tarnowski.info 
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Pod biało-czerwoną 
Projekt „Pod biało-czerwoną”, którego zamiarem było 

m.in. upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 r., zakła-
dał sfinansowanie przez Rząd RP zakupu masztów i flag 
w każdej z 2477 gmin w Polsce, której mieszkańcy dołą-
czą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała 
od mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należało ze-
brać odpowiednią (dla gmin do 20 tys. mieszkańców - 
100 zgłoszeń) liczbę głosów poparcia online za pomocą 
serwisu internetowego.  

W SKRÓCIE 

Ta patriotyczna inicjatywa, była realizowana pod ho-
norowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, opierała się o zapał i działanie mieszkań-
ców Małych Ojczyzn.  

Po opublikowaniu wyników w dniu 31 stycznia 2021 
r. okazało się, że akcja w sakli kraju uzyskała 417932 
głosy poparcia. Na terenie powiatu puławskiego najwięk-
sze poparcie zgłoszono w gminie Baranów, gdzie na po-
trzebne 100 głosów uzyskano 254 zgłoszenia (254%). W 
gminie Janowiec akcję poparło 23 (23%) osoby na wyma-
ganą liczbę głosów wynoszącą 100, co skutkuje tym, że 
inwestycja nie będzie realizowana. 

W powiecie puławskim realizacja inwestycji będzie 
miała miejsce w 6 gminach: Baranów, Markuszów, Wą-
wolnica, Żyrzyn, Kurów i Puławy (miasto). W skali kraju 
do projektu zakwalifikowało się 1514 gmin (61%). 

Jak podają organizatorzy w chwili obecnej, w związku 
z sytuacją epidemiczną, priorytetem działań Rządu RP 
jest obecnie walka z koronawirusem i skutkami epidemii 
COVID-19. W związku z tym termin realizacji kolejnego 
etapu projektu - zakupu i montażu masztów z flagami w 
poszczególnych gminach, które spełniły warunki projektu 
zostaje przesunięty na termin późniejszy w 2021 roku. 

Z interpelacji poselskiej 16567 dowiadujemy się, że 
projekt został ogłoszony przez premiera Morawieckiego 
w sierpniu, a zgodnie z regulaminem projektu, jego orga-
nizatorami są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministerstwo Cyfryzacji. Podstawa prawna dla finanso-
wania projektu pojawiła się w dniu 30 października 2020 
roku. Zawarto ją w uchwale nr 157, dotyczącej wsparcia 
dla inwestycji samorządowych z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19: „środki Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 przeznacza się na wsparcie gmin zakwalifiko-
wanych do udziału w projekcie "Pod biało-czerwoną" 
zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów oraz Ministerstwo Cyfryzacji, które wynosi do 
5000 zł dla każdej zakwalifikowanej gminy”. 

red. 
 

  
 

Szczepmy się! 
Wójt Gminy Janowiec informuje, że Ochotnicze Stra-

że Pożarne z naszego teren biorą  udział w akcji promują-
cej szczepienia przeciw COVID-19 dostarczając ulotki do 
wszystkich mieszkańców. Na ulotkach dostępna jest 
m.in.  informacja o sposobach rejestracji na szczepienie 
oraz telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Janowiec 
gdzie można zarezerwować transport do punktu szczepień 
przez osoby wykluczone komunikacyjnie. 

UG Janowiec 
 

  
 

Apel o kolejne ograniczenia załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy Janowiec 

W związku z rosnącą liczba zakażeń COVID-19 na 
terenie Polski oraz wystąpieniem potwierdzonego przy-
padku u pracownika w Urzędzie Gminy Janowiec infor-
mujemy, że do dnia 24 marca 2021 roku urząd będzie 
zamknięty. Wizyty interesantów w urzędzie ograniczamy 
tylko i wyłącznie do spraw koniecznych po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem. 

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.  

Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec 
 

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 
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Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy miesz-
kańcy Polski, którzy stale mieszkają lub przebywają cza-
sowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający 
czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również miesz-
kania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne 
zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. 

Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 
marca 2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych 
w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://
spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. 

Podstawową metodą spisu jest samospis interneto-
wy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie 
spis.gov.pl już od pierwszego dnia spisu. 

Każda z osób podlegających spisowi będzie również 
mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” – wystarczy zadzwo-
nić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. 

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub 
potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzy-
stać  bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w 
Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach 
pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożli-
wiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu 
będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epide-
miczna na to pozwoli. 

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontak-
tuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywia-
du telefonicznego lub - jeśli będzie to konieczne - bezpo-
średniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. 

Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje 
dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd staty-
styczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza tele-
fonicznego lub terenowego można zweryfikować dzwoniąc 
na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 
oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie 
spis.gov.pl. 

UG Janowiec 
 

  
 

Organizacja transportu do punktu szczepień 
Wójt Gminy Janowiec informuje, że osoby zamiesz-

kujące na trenie Gminy Janowiec, które mają obiektyw-
ne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień 
znajdującym się w Ośrodku Zdrowia w Janowcu przy ul. 
Lubelskiej 21 mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. 
Organizacja dowozu możliwa będzie po uzgodnieniu ter-
minu szczepienia w ośrodku zdrowia i rezerwacji pojazdu 
w Urzędzie Gminy Janowiec pod numerami telefonów: 
818815800 lub 818651185. Wszelkie niezbędne doku-
menty podpisane zostaną w dniu wykonania usługi. 

UG Janowiec 
 

XXV nadzwyczajna  

sesja Rady Gminy Janowiec 
W dniu 9 marca, na wniosek Wójta Gminy Janowiec, 

została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jano-
wiec. Sesja odbyła się w GOK w Janowcu o godzinie 
16.00, a jej porządek obejmował: 
- podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na tere-

nie Gminy Janowiec na rok 2021; 
- określenie stanowiska Rady Gminy, dotyczącego dal-

szych kierunków działań związanych z dostosowa-
niem jednostek administracyjnych do wymagań osób 

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 

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

Ludności i Mieszkań 
Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie 

statystyczne realizowane raz na 10 lat – Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ostatni spis po-
wszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie reali-
zowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w 
procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych 
w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz 
gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warun-
kami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021. 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

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

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

ścieków, obowiązek dotyczy także pozbywania się osa-
dów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przy-
domowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również 
odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie 
umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie 
dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsię-
biorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez 
Wójta Gminy Janowiec. 

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości 
ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cie-
ków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowa-
nie ich na pola, łąki itp. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.), 
kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 
ust. 1 – podlega karze grzywny. 

UG Janowiec 

niepełnosprawnych, w kontekście oczekiwań społecz-
nych pozostawienia urzędu w obecnej lokalizacji. 
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Kontrola zbiorników bezodpływowych 

(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1439, t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płyn-
ne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy 
Janowiec, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, powinni złożyć 
odpowiedni druk informacyjny o posiadanym zbiorniku 
bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Jano-
wiec oraz na stronie internetowej www.janowiec.pl 

Wypełnione druki można składać w UG Janowiec, 
pocztą na adres: UG Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 
Janowiec lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na 
platformie ePUAP. 

Ponadto Wójt Gminy Janowiec informuje, że UG bę-
dzie prowadzić kontrole w zakresie opróżniania przez 
mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z te-
renu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani 
do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie 
zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni 


