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Laudatio 
na okoliczność wydania 100. numeru Gazety Janowieckiej 
 

Wielce Szanowni Panowie 
Leszek Kwasek -Redaktor Naczelny, Andrzej Madej - 

Sekretarz Redakcji, Filip Jaroszyński - Członek Redakcji 
Wielce Szanowni Czytelnicy Gazety Janowieckiej 
Oto okazja, by złożyć podziękowanie i wdzięczność. 

Okazja przednia i niepospolita. Wychodzi setny numer 
Gazety Janowieckiej. Wy Panowie Redakto-
rzy, ale też my Czytelnicy, wieńczymy dzisiaj 
dzieło i zamykamy pewien etap historii Towa-
rzystwa Przyjaciół Janowca. Za chwilę za-
cznie się etap 100+ w życiu pisma, które w 
historii TPJ było i jest ważnym źródłem infor-
macji o dniu powszednim Janowca i Gminy. 

Gazeta Janowiecka jest rówieśnikiem To-
warzystwa Przyjaciół Janowca 
i rówieśnikiem Notatnika Jano-
wieckiego. Już 2 kwietnia 1995 
roku ustaliliśmy z Leszkiem 
Kwaskiem, że będą wydawane 
dwa pisma: GJ (4 numery w 
roku) i NJ (1 lub 2 numery w 
roku). 

Gazeta w odróżnieniu od NJ 
była pomyślana i redagowana 
głównie dla Czytelników miej-
scowych. Była i jest do dzisiaj 
czytana w Janowcu, Janowi-
cach, Nasiłowie, Oblasach, 
Trzciankach, Wojszynie. Ale 
też w innych miejscowościach 

Gazety Janowieckiej 
„okolicy”, Polski, świata. 

Przeglądając li tylko zamieszczony tutaj indeks auto-
rów, (podobne znajdziecie w naszych bibliografiach) ła-
two zobaczymy wielkość dokonań Gazety. Publikowane 
w niej aktualia z życia Janowca i Gminy, ale też wspo-
mnienia, biogramy, historie rodów janowieckich oraz 
listy do redakcji - pokazują czym była i jest Gazeta Jano-
wiecka. Nadal jest ważna dla rejestrowania życia i histo-
rii małej janowieckiej Ojczyzny.  

Teksty redakcyjne Gazety zawsze były 
niezależne. Wszelkie opinie i komentarze 
zawsze były wyważone i niezależne świa-
topoglądowo. Przede wszystkim dlatego, 
że wydawca, czyli Towarzystwo Przyja-
ciół Janowca starało się zawsze niezależ-
ność zachowywać. Gazeta Janowiecka 
finansowała się sama – konkretniej - przez 
tych, którzy ją czytali i doceniali. To wiel-
ka zasługa Leszka Kwaska.  
Od pewnego czasu Gazeta jest wydawana 
w postaci elektronicznej. Nadal jednak 
widzimy w niej poszanowanie Słowa i Czy-
telnika. 
 

Czego chcemy życzyć z okazji Jubileuszu 
setnego numeru Gazety? Może tego, żeby 

nadal była z nami i opowiadała o naszej codzienności, 
przypominała przeszłość ziemi janowieckiej. To jej mi-
sja, cel, zadanie i zasługa zarazem. 

W imieniu zarządu TPJ oraz Członków TPJ 
życzę dalszej owocnej pracy  
i wydania (co najmniej) kolejnych 100. numerów pisma 

Andrzej Szymanek 
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Nie będę jednak mówił o historii TPJ - oto kilka liczb, 
które pokażą więcej niż długie gadanie. 

Wydaliśmy 40 książek w około 23 tysiącach egzempla-
rzy - w tym 10 książek Janowieckich Spotkań Historycz-
nych, w około 3 tys. egzemplarzy. Wyszło drukiem 19. 
tomów Notatnika Janowieckiego sygnowanych numerami 
1-21, w łącznej objętości blisko 4 tys. stron i nakładzie 
około 8 tys. egz. Wydrukowaliśmy 99 numerów Gazety 
Janowieckiej. Współpracowało z nami około 140 auto-
rów. Odbyliśmy 21. Zimowych Spotkań Janowieckich 
oraz 12. Janowieckich Spotkań Historycznych. 

Może nadszedł czas na napisanie monografii TPJ? Ma-
my drukowaną bibliografię Towarzystwa; napisano dwie 
prace magisterskie na temat Towarzystwa. Mamy bogate 
archiwum, a najważniejsze biblioteki w Polsce i za grani-
cą przechowują nasze publikacje.  

Dokąd „pójdzie” Towarzystwo nie wiemy. Będzie 
obecne w "przestrzeni kulturowej" Janowca i okolicy - 
dopóty, dopóki będzie miało determinację działania, ener-
gię, pomysły, liderów. A przede wszystkim dopóki będzie 
obecne w świadomości lokalnej społeczności. 

*  *  * 
Nasza aktywność trwa. Mamy ciekawy pomysł - to zna-

czy miało go wielu - ale my chcemy go urzeczywistnić. 
I zabieram dzisiaj głos by go publicznie wyartykułować.  

Otóż TPJ kieruje z tego miejsca następujące pytanie 
do mieszkańców Janowca i gminy janowieckiej: Czy nie 
chcielibyście, aby Janowiec znów był miastem? … Ogła-
szamy ten pomysł publicznie, bo do tej pory mieszkał w 
naszych głowach i krążył w różnych kuluarach. 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca rozpoczyna kampa-
nię społeczną na rzecz przywrócenia osadzie Janowiec 
praw miejskich. Zamierzamy przygotować wniosek na 
piśmie do Rady Gminy Janowca o podjęcie uchwał w 
sprawach: 
- rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem osadzie 

Janowiec statusu miasta 
- ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie. 

Jest realna możliwość uzyskania statusu miasta - na-
wet od 1 stycznia 2023 roku! Wiemy jak do tego dojść i być 
może już u schyłku lata rozpoczną się konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie.  

Umawiamy się już na wstępne rozmowy z janowiecką 
Radą i Wójtem. Chociaż nie tylko z nimi. Rolę formalną 
odegra oczywiście Rada Gminy. Jednak główną rolę nie 
tylko symboliczną będzie miał lokalny suweren, czyli Wy 
drodzy Państwo. No i będzie jeszcze decydent-arbiter, 
czyli władza państwowa. 

Zapytam zatem, słowami piosenki: A może byśmy tak 
… spięli klamrą czasu i siłą dobrej woli lata 1537 - 1580 - 
1869 - 2023? Niech janowiecka osada stanie się miastem 
naprawdę, bo miasteczkiem jest nazywana i dzisiaj.  

W przywróceniu praw miejskich powinniśmy widzieć 
nie tylko poszanowanie tradycji historycznych, ale także 
szansę na rozwój Janowca i całej gminy. 

Jeżeli będzie przyzwolenie społeczne, uruchomiona zo-
stanie procedura starań o status miejski dla Janowca. A je-
żeli zakończy się ona pomyślnie - to w 2023 roku o tej 
porze będziemy świętować Dni Miasta Janowca. 

Andrzej Szymanek 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

10 lipca 2021, podczas otwarcie Dni Janowca 

Szanowni Państwo 
W zeszłym roku cicho i „pandemicznie” przemknęły 

trzy rocznice: 
- ● 440 lat tzw. „Ordynacji” Andrzeja Firleja - drugiego 

najważniejszego dokumentu dziejów miejskich Janow-
ca 

- ● 45 lat od zakupu janowieckiego zamku przez Mu-
zeum Nadwiślańskie 

- ● 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Janowca. 
Gdybyż dzisiaj mogli i chcieli zabrać głos pierwszo-

planowi aktorzy tych wydarzeń! Przed chwilą mówił pan 
dyrektor Piotr Kondraciuk w imieniu Muzeum Nadwi-
ślańskiego, które zamek kupowało 45 lat temu w osobie 
ówczesnego dyrektora Jerzego Żurawskiego. Ja zaś spró-
buję na chwilę zastąpić kasztelana Andrzej Firleja i pre-
zesa Leszka Kwaska.  

440 (+1) lat Ordynacji Andrzeja Firleja. 
Dokument zachował się do naszych czasów. Pergamin 

znajduje się w archiwum kapituły katedralnej sandomier-
skiej. Pewnie niektórzy pamiętają - kilkanaście lat temu 
mogliśmy rzucić okiem na ten cenny zabytek w janowiec-
kim kościele parafialnym, przy nagrobnym epitafium An-
drzeja i Barbary Firlejów. 

Dokument ten jest w warstwie rzeczowej nawet waż-
niejszy, niż akt lokacji Janowca z 1537 roku. Jest też 
znacznie obszerniejszy i nieporównanie ciekawszy języ-
kowo. Tu w Janowcu trzeba go uznać za kamień węgiel-
ny położony pod instytucję powstającego wówczas samo-
rządu miejskiego. Dokument datowany na dzień 2 lipca 
1580 roku opisuje prawa i obowiązki mieszczan jano-
wieckich, ustala herb miasta, określa władze miasta i jego 
sądownictwo. I zawiera inne cenne informacje dla rodo-
wodu miasta Janowca. Ordynacja Andrzeja Firleja zamy-
ka okres konstytuowania się miasta Janowca. 

Wśród podpisów świadków - zobaczymy autograf Ja-
na Kochanowskiego sąsiada i przyjaciela domu Firlejów. 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca dawno temu wydało 
drukiem ten i inne dwa cenne dokumenty Janowca. Publi-
kacja miała charakter bibliofilski, a redakcję przyjął śp. 
prof. Andrzej Wyrobisz z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Czytajcie Państwo publikacje Towarzystwa - znajdzie-
cie tam znacznie więcej informacji. 

Ale wróćmy do naszych czasów… 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca - nasz regionalny 
rodowód i dorobek 25 lat 

Nie udało się świętować 25. Jubileuszu TPJ. Może bę-
dzie okazja na 30. urodziny Towarzystwa?  

Przypomnijmy sobie - po co powstało TPJ? Powstało - 
bo ważne było opowiadanie o historii i tradycjach „ziemi 
janowieckiej”. Bo to były i są ważne czynniki tworzące 
tożsamość regionalną, czyli przynależność do „małej oj-
czyzny”. A tą jest ziemia z której się wywodzimy, w któ-
rej mieszkamy, którą z nostalgią wspominamy będąc roz-
sianymi po świecie, w której być może kiedyś spocznie-
my. Chodziło o to, by ocalić od zapomnienia okruchy 
historii ziemi janowieckiej i pamięć o ludziach, którzy 
tutaj żyli. Ale nie chcieliśmy zamykać się tylko w kole 
historii - bliskie nam były problemy kultury, społeczne, 
ekologiczne i wszelkie inne mające związek z innymi 
celami działania Towarzystwa Przyjaciół Janowca. 
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„Janowiec Miastem”  
- komunikat z zebrania  

(24 lipca 2021 r.) 
W dniu 10 lipca 2021 r. podczas Dni Janowca Towa-

rzystwo Przyjaciół Janowca ogłosiło ustami swojego pre-
zesa, krótki komunikat o tym, że rozpoczyna inicjatywę 
„Janowiec Miastem“. 

W nawiązaniu do tamtego przekazu - w dniu 24 lipca 
2021 odbyło się w Janowcu pierwsze z serii planowanych 
spotkań, dotyczących podjęcia działań na rzecz przywró-
cenia osadzie JANOWIEC statusu miasta. Organizatorem 
spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Janowca, a zapro-
szono Radnych oraz wójta Jana Gędka.  

W spotkaniu uczestniczyli też goście: Roksana Dą-
browska-Czerwonka z referatu spraw obywatelskich 
Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz Mariusz 
Majkutewicz zastępca wójta w Końskowoli. 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca reprezentowali: pre-
zes Andrzej Szymanek, wiceprezes Filip Jaroszyński oraz 
członek zarządu Marek Kwasek, który pełnił rolę modera-
tora zebrania. 

Andrzej Szymanek przedstawił prezentację multime-
dialną pt. JANOWIEC MIASTEM. W pierwszej części 
przypomniał ważniejsze fakty z miejskich dziejów Janow-
ca i pokazał tło utraty statusu miasta w 1869 roku. Znacz-
nie obszerniejsza część druga była poświęcona tytułowej 
inicjatywie TPJ. Przedstawiono celowość i sens starań o pra-

wa miejskie. Pokazano jakie korzyści mogą być z tym 
związane. Zestawiono długą listę pytań (i odpowiedzi) 
jakie mogłyby pojawić się ze strony mieszkańców Janow-
ca i całej gminy.  

Po prelekcji wywiązała się ciekawa i twórcza dysku-
sja. Bardzo cenne były wystąpienia zaproszonych gości. 

Konkluzja jest następująca: powstaje dobry klimat dla 
starań o status miasta dla Janowca. Sobotnie spotkanie w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu było okazją do 
nawiązania dialogu i wymiany poglądów. Przed nami 
ciężka praca, przede wszystkim o charakterze edukacyj-
nym. Przed władzami samorządowymi, TPJ, a także inny-
mi zwolennikami miejskości Janowca stoi zatem trudne 
zadanie dialogu społecznego.  

śnie, że według ich najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 
14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 1) nie 
zostali zakażeni wirusem SARS-COV-2; 2) nie przeby-
wali na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicz-
nym. 

Następnie p. A. Szymanek rozpoczął procedurę wybo-
ru przewodniczącego zebrania i zgłosił kandydaturę p. 
Marka Kwaska na przewodniczącego Walnego Zebrania 
Członków. W wyniku głosowania kandydatura p. M. 
Kwaska została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie prezes A. Szymanek przystąpił do wyłonie-
nia sekretarza walnego zebrania i zaproponował kandyda-
turę p. Filipa Jaroszyńskiego na sekretarza Zebrania. W 
wyniku głosowania kandydatura p. F. Jaroszyńskiego 
została przyjęta jednogłośnie. 

2. WYBÓR KOMISJI WNIOSKOWEJ 
Głos zabiera przewodniczący Walnego Zebrania p. M. 

Protokół z Walnego Zebrania Członków 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

odbytego w dniu 26 września 2020 roku 
11:00, sala mała GOK w Janowcu nad Wisłą. 

Obecnych: 8 osób 
 

1. OTWARCIE ZEBRANIA i WYBÓR PRZEWOD-
NICZĄCEGO ORAZ SEKRETARZA 

Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się w drugim 
terminie o godzinie 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Janowcu (ul. Plac Wolności 1). Spotkanie otworzył i po-
witał zgromadzonych p. Andrzej Szymanek - prezes TPJ. 
Poinformował o wyłożeniu protokołu z poprzedniego 
walnego zebrania; protokół udostępniono również na stro-
nie internetowej TPJ. 

W zebraniu, według listy obecności, uczestniczy osiem 
osób. Uczestnicy podpisując listę oświadczyli jednocze-

Janowiec, 10.08.2021 
 

Szanowni Państwo 
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

oraz wszyscy Ludzie „dobrej janowieckiej woli” 
 

W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca, 
ale także tych, którzy już zdążyli wyrazić swoją aprobatę 
dla kampanii społecznej „Janowiec Miastem”, serdecz-
nie zachęcam do poparcia naszego projektu „Uchwały w 
sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ja-
nowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadanie 
statusu miasta miejscowości Janowiec" . Lista popar -
cia której projekt publikujemy na stronie Towarzystwa 
jest konieczna, by TPJ mogło złożyć formalny wniosek w 
Radzie Gminy Janowiec. 

Z uwagi na wymóg ochrony danych osobowych 
(rozporządzenie „RODO”) upoważniamy imiennie Marka 
Kwaska i Filipa Jaroszyńskiego do zbierania podpisów 
na „Liście poparcia” inicjatywy TPJ.  

Andrzej Szymanek 
Prezes TPJ 

 
 

Zarówno projekt „Uchwały w sprawie przeprowadze-
nia z mieszkańcami Gminy Janowiec konsultacji dotyczą-
cych wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Ja-
nowiec", jak i projekt listy poparcia dostępne są na stronie 
internetowej Towarzystwa: https://tpj.janowiec.pl 
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Kwasek i przechodzi do realizacji drugiego punktu pro-
gramu spotkania: wyboru Komisji Wnioskowej. Zgłoszo-
ny do Komisji Wnioskowej p. Wiesław Szczepanek zo-
staje wybrany jednogłośnie. 

3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 
Przewodniczący Zebrania przeszedł do realizacji 

punktu 3. „Przyjęcie porządku obrad”. Zaproponował 
zmianę brzemienia punktu 11. „Modernizacja Statutu TPJ 
- status quo + dyskusja + głosowanie uchwał zmian w 
statucie TPJ”, na: „Modernizacja Statutu TPJ - status quo 
+ dyskusja”, uzasadniając ją kwestiami formalno-
prawnymi, uniemożliwiającymi przegłosowanie zmian w 
statucie na obecnym Walnym Zebraniu.  Po odczytaniu 
proponowanego porządku obrad i przy braku zgłoszenia 
innych zmian, porządek został przyjęty przez uczestni-
ków jednogłośnie. 

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIE-
GO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ 

Zgromadzeni przyjęli protokół z Walnego Zebrania 
Członków TPJ z 2019 roku. Dokument ten był dostępny 
zarówno na stronie internetowej TPJ, jak też w siedzibie 
GOK w Janowcu. Protokół z poprzedniego Walnego Ze-
brania Członków TPJ przyjęto stosunkiem głosów: 6 za, 
przy 2 wstrzymujących. 

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
TPJ ORAZ WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

Przystąpiono do punktu 5 porządku Zebrania: spra-
wozdania z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania 
uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Zabiera głos 
prezes TPJ p. Andrzej Szymanek i przedstawia obszerne 
sprawozdanie z działalności zarządu TPJ w minionym 
roku (18.05.2019 – 26.09.2020). Tekst sprawozdania sta-
nowi załącznik do niniejszego protokołu (4 strony maszy-
nopisu, podpisane przez p. A. Szymanka). 

6. PRZEDSTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI FINAN-
SOWEJ TPJ 

Głos zabiera przewodniczący Zebrania i przechodzi do 
kolejnego, 6 punktu spotkania: przedstawienia działalno-
ści finansowej TPJ. 

Sprawozdanie z działalności finansowej, przygotowa-
ne przez wiceprezesa p. L. Kwaska, odczytał przewodni-
czący Zebrania. Informacja o finansach TPJ zawiera szcze-
gółowe dane obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, 
darowizny, składki oraz poniesione koszty. Suma akty-
wów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 83 046,48 
zł. Wynik finansowy za 2019 r. wynosi 537,89 zł i został 
w całości przeznaczony na działalność statutową. Ogółem 
przychody wyniosły 8 319,58 zł. Ogółem koszty wynio-
sły 7 781,69 zł. Tekst sprawozdania zostaje załączony do 
niniejszego protokołu. Prezes A. Szymanek nadmienił, że 
sprawozdanie finansowe TPJ, zgodnie z przepisami, zo-
stało złożone do Urzędu Skarbowego w Puławach. 

7. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 
W związku z sytuacją epidemiczną Komisja Rewizyjna 

nie mogła się zebrać w ostatnim czasie w pełnym składzie. 
Kontrolę przeprowadziła przewodnicząca Komisji p. Ma-
ria Jaroszyńska nie stwierdzając nieprawidłowości w dzia-
łalności zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium 
zarządowi. Do wygłoszenia tego oświadczenia upoważni-
ła p. Filipa Jaroszyńskiego, uczestniczącego w Zebraniu. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączone 
do niniejszego protokołu.  

8. DYSKUSJA 
Przewodniczący Zebrania p. M. Kwasek otworzył dys-

kusję. W uzupełnieniu do sprawozdania z działalności za-
rządu TPJ prezesa A. Szymanka, p. M. Kwasek oraz p. F. 
Jaroszyński omówili udział TPJ w dwudniowym progra-
mie janowieckim (19-20.09.2020 r.) w ramach Pardes 

Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dol-
ny - Janowiec nad Wisłą. TPJ zorganizowało spotkanie 
z prof. Wiktorem Łyjakiem będące zapowiedzią wydania 
Jego kolejnej książki pt. „Janowiec w świetle wizytacji 
i inwentarzy kościelnych” oraz koncert organowy Pamię-
ci Żydów Janowieckich, na którym prof. Łyjak wykonał 
rzadko prezentowany repertuar synagogalnej muzyki or-
ganowej. Zapowiedziano także dalsze działania związane 
z upamiętnieniem cmentarza żydowskiego, przerwane w 
tym roku z powodu pandemii koronawirusa. 

Następnie głos zabrał p. W. Szczepanek, który poru-
szył kwestie nowej strony internetowej TPJ oraz FB, 
uznając, że strona po zmianach i prowadzenie działań 
promujących działalność TPJ na FB wpływają pozytyw-
nie na wizerunek organizacji. Zwrócił także uwagę, aby 
regularnie uzupełniać treści w zakładce aktualności i uczy-
telnić informację związaną ze sprzedażą książek przez TPJ. 

Na tym dyskusję zakończono. 
9. GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI WALNE-

GO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ 
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad 

trzema uchwałami: 
a. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rrewizyjnej 
b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia 
Zarządowi absolutorium 
c. Zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ. 

Uchwały w powyższej kolejności zostały odczytane 
i poddane głosowaniu; zostały przyjęte przez uczestni-
ków Zebrania jednogłośnie. Uchwały, podpisane przez 
przewodniczącego Walnego Zebrania, stanowią załącznik 
do niniejszego protokołu. 

10. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TPJ 2020-2022 
Prezes Andrzej Szymanek przedstawił plan działalno-

ści Zarządu TPJ na kolejne lata 2020-2022, który stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. Plan zawiera następu-
jące zagadnienia: 1/ dalsza współpraca z Muzeum Zamek 
w Janowcu, 2/ budowa Archiwum Kultury i Tradycji Zie-
mi Janowieckiej, 3/ ponowne zgłoszenie kandydatur do 
tytułu Honorowego Obywatela Janowca, 4/ planowana 
działalność konferencyjna, 5/ planowana działalność edy-
torska, 6/ działalność wydawnicza oraz 7/ działalność 
inna: organizacja nowej imprezy cyklicznej „Jarmark Ja-
nowiecki”, zgłoszenie działalności TPJ do organizacji 
Europa Nostra, zajmującej się propagowaniem i ochroną 
europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Następnie przewodniczący Zebrania poprosił o odczy-
tanie wniosków przez Komisję Wnioskową. 

Pan Wiesław Szczepanek, przewodniczący Komisji 
Wnioskowej zgłosił dwa wnioski: 

Poprawianie strony internetowej TPJ i wypełnianie jej 
treścią. 

Zintensyfikowanie prac Zarządu TPJ nad weryfikacją 
członków TPJ (wykreślenia tych osób, które nie wywią-
zują się z obowiązków statutowych, w tym płacenia skła-
dek) zgodnie ze statutem i poszukiwaniem rozwiązań ma-
jących na celu zwiększenie ilości członków TPJ. 

Po sformułowaniu wniosków, przewodniczący zarzą-
dził głosowanie nad nimi: pierwszy wniosek (7 głosów 
za, przy 1 wstrzymującym); drugi (6 głosów za, przy 2 
wstrzymujących). 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie 
program TPJ na lata 2020-2022, który został przyjęty jed-
nogłośnie. 

W tej części spotkania rozpoczęła się kolejna część 
dyskusji. Pan W. Szczepanek zaproponował, żeby TPJ 
rozeznało możliwości sięgnięcia pod środki europejskie. 

Przewodniczący zaprosił uczestników na 5 minutową 
przerwę. 
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Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane w 
2021 roku w zł 

 

Grzegorz Olejarczyk - 100,-; Krzysztof Koza - 200,-; 
Przybysław Wojciech Lawenda - 200,-; Łukasz Bocian - 
100,-; Barbara Anna Gonciara-Werner - 200,-; Krystyna 
i Wacław Wolscy - 100,-; Magdalena Gryn - 300,-; Ja-
dwiga Jacqueline -Bulzacka - 100,-; Wojciech Brochwicz 
-Lewiński - 1000,-; Stanisław Tomasz Jędrych - 150,-; 
Maciej Wójcik - 4000,-; Marek Stefan Zieliński - 500,-; 
Irena Włodarczyk - 100,-; Agnieszka Godos - 200,-. 

Razem - 7.250,- 

z powyższym zdecydowano odłożyć modernizację statutu 
do następnego Walnego Zebrania. Zaproponowano także 
specjalnie poświęcone temu zagadnieniu spotkanie wio-
sną 2021 r., na którym zostaną przedyskutowane wszyst-
kie propozycje zmian. 

W dyskusji głos zabrał p. W. Szczepanek. Zalecił roz-
ważne działania nad zmianami w statucie, w tym analizy 
etc. Przywołał swoją aktywność na tym polu polegającą 
na zgłoszeniu autorskich poprawek do statutu przed kil-
koma laty. Dodał krytycznie, że obecnie proponowane 
zmiany pogarszają statut. Ocenił, że dokument zbyt roz-
budowanie dotyka procedur wykreślania członków a sła-
bo rozwija procedury przyjmowania nowych członków. 

Przewodniczący Zebrania uznał, że ten głos w dysku-
sji wybiega poza ogólny charakter tego punktu Zebrania 
i zaprosił p. W. Szczepanka do wzięcia udziału w wiosen-
nym spotkaniu poświęconym tylko sprawom zmian w 
statucie. 

Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i prze-
wodniczący p. Marek Kwasek zamknął obrady. Na ko-
niec głos zabrał prezes Andrzej Szymanek, który podzię-
kował wszystkim za przybycie. Zebranie zakończyło gru-
powe zdjęcie. 

Sekretarz Walnego Zebrania 
Członków TPJ 

11. MODERNIZACJA STATUTU TPJ - STATUS 
QUO + DYSKUSJA 

Po przerwie głos zabrał przewodniczący Zebrania p. M. 
Kwasek, który przedstawił obszerną informację o koordy-
nowanych przez niego działaniach zmierzających do 
przygotowania pod względem formalnym  propozycji 
zmian w statucie (jednolity tekst statutu, uchwały doty-
czące zmian w statucie, wniosek do KRS). Powiadomił 
uczestników Zebrania, że dużym wsparciem konsultacyj-
nym służył członek TPJ p. Przybysław Lawenda, legisla-
tor i prawnik. W wyniku analizy możliwości dokonania 
zmian w statucie okazało się, że paragraf 25 statutu TPJ 
wskazuje, że zmian w statucie można dokonać uchwałą 
Walnego Zebrania  przy obecności ponad 2/3 osób upraw-
nionych do głosowania (obecnie jest 176 członków TPJ). 

Po uzupełniającej konsultacji z prawnikiem specjalizu-
jącym się w zagadnieniach stowarzyszeń, zalecono nam, 
że aby przeprowadzić skuteczne zmiany w statucie można 
skorzystać z pozyskania upoważnień od członków do za-
głosowania na Walnym Zebraniu. Poza tym w między-
czasie weszły poprawki do ustawy o stowarzyszeniach, 
które należy ująć w statucie (m.in. informacja czy Zarząd 
pobiera lub nie pobiera uposażenia za pracę). W związku 

Walne Zebranie Członków TPJ - 21 VIII 2021 
 

W dniu 21 sierpnia 2021 roku w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków TPJ. Rozpoczęło się ono od 
gratulacji dla Jubilatów: Henryka Kowalskiego z okazji 
90. rocznicy urodzin oraz Państwa Szczepanków z Kuro-
wa z okazji 80. rocznicy urodzin. Pan Henryk przyjechał 
z Warszawy i dał piękną lekcję patriotyzmu regionalnego.  
Na zebraniu przyjęto protokół z Walnego Zebrania Człon-
ków TPJ z dnia 26 września 2020 roku. Następnie prezes 
TPJ złożył sprawozdanie z działalności zarządu w okresie 
27.09.2020 - 20.08.2021. Po przedstawieniu bilansu TPJ 
za rok 2020 oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, roz-
poczęła się dyskusja i głosowanie nad wniesionymi trze-
ma uchwałami. Przyjęto je jednogłośnie. Zarząd uzyskał 
absolutorium za miniony rok kadencji. Następnie prezes 
przedstawił program działalności TPJ na okres 2021-
2022. Ciekawa była dyskusja o tegorocznej inicjatywie 
TPJ znanej pod nazwą „Janowiec Miastem”. W czwartej 
głosowanej uchwale Walne Zebranie zatwierdziło koopta-
cję Marka Kwaska do składu zarządu TPJ.  
Zebranie zakończyło się wspólną fotografią autorstwa 
Wiesława Szczepanka z Warszawy. 
Dokumenty Zebrania zostaną opublikowane w 101. nu-
merze Gazety Janowieckiej. 

Andrzej Szymanek 
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stało już ponad 260 osób, tyle już bowiem nazwisk figu-
ruje pod nadesłanymi listami i różnego rodzaju tekstami 
drukowanymi w Gazecie Janowieckiej. W ten sposób, 
zbiorowym wysiłkiem wielu autorów, powstała nie tylko 
kronika ostatniego dwudziestolecia Janowca, ale i szcze-
gółowy opis miasteczka w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego i PRL-u oraz liczne teksty prezentujące 
janowieckie rody. Ten obszerny zasób informacji został 
opracowany przez Andrzeja Madeja i wydany na nośniku 
w formie elektronicznej. Kwartalnik wydajemy w nakła-
dzie od 150 egzemplarzy zimą, do 300 egzemplarzy la-
tem, w formacie A4 i objętości od 12 do 16 stron. Ukaza-
ło się już 75 numerów, co dało łącznie 18000 egzempla-
rzy. Od pierwszego numeru Gazety do dnia dzisiejszego 
korzystamy z usług drukarni Zakładów Azotowych w 
Puławach. Jesteśmy tam zawsze bardzo mile widziani 
i jako stali klienci, bardzo szybko i sprawnie obsługiwani. 

Gazeta ma wiernych czytelników i jest sprzedawana w 
czterech punktach w Janowcu. Ukazuje się też w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: 
www.tpj.janowiec.pl 

Cechą wyróżniającą nasz kwartalnik spośród wielu 
lokalnych czasopism jest pewnie to, że nie finansuje go 
lokalna władza, lecz czytelnicy kupujący Gazetę. W ten 
sposób zarówno zawarte w niej treści, jak i wielkość na-
kładu, zależą tylko od czytelników. Jedynym mankamen-
tem Gazety Janowieckiej jest jej uboga, czarno-biała sza-
ta graficzna. Jest to jednak cena, świadomie płacona za 
niezależność. 

Leszek Kwasek 

Historia "Gazety Janowieckiej" 
 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca zostało zarejestro-
wane w listopadzie 1995 roku, natomiast Gazeta Jano-
wiecka ukazuje się od maja roku następnego. W pierwot-
nym zamyśle Gazeta miała informować o działalności 
Towarzystwa. W takim celu powstała. Szybko jednak 
informacje o naszej działalności zeszły na ostatnie strony, 
zdominowane przez wiadomości ważne dla mieszkańców 
miasteczka i gminy. Te zmiany narzuciło samo życie. Nie 
można było bowiem przejść obok ważnych wydarzeń i nie 
zabrać głosu. Na przykład otwarciu przeprawy promowej 
między Janowcem a Kazimierzem Dolnym poświęciliśmy 
specjalny numer Gazety. Nie można też było pozostawić 
bez komentarza spraw bulwersujących mieszkańców Ja-
nowca. Informowaliśmy o tych wydarzeniach i prezento-
waliśmy stanowisko redakcji. Po to jest przecież wolna 
prasa. 

Przed każdymi wyborami cały numer Gazety był i jest 
poświęcany tematyce wyborczej i służy, bez ograniczeń, 
prezentacji wszystkich kandydatów do władz gminy i po-
wiatu. 

Ponadto łamy janowieckiego kwartalnika zawsze są do 
dyspozycji dla chętnych do przedstawienia swojego sta-
nowiska w ważnych, bieżących sprawach. 

Oprócz tego zapraszamy mieszkańców Janowca i gmi-
ny do pisania wspomnień o najbliższej i dalszej rodzinie, 
o swoich miejscowościach, o wydarzeniach, jakich byli 
świadkami, bądź o nich słyszeli. Z tych zaproszeń skorzy-

Kto redaguje, kto bierze udział  
w jej przygotowaniu, czyli jak powstaje 

"Gazeta Janowiecka" 
 

Poprzedniczką Gazety Janowieckiej była ośmiostroni-
cowa broszura formatu A5 przygotowana na pierwsze 
Zebranie Założycielskie TPJ, które odbyło się 18 lutego 
1995 roku. W stopce redakcyjnej broszury widnieją na-
zwiska: Zdzisław Bort, Henryk Czech, Małgorzata Janik 
i Mikołaj Spóz. A treścią tego pierwowzoru Gazety Jano-
wieckiej była propozycja programu mającego powstać 
TPJ, kopia artykułu Krzysztofa Rowickiego z 2. numeru 
magazynu Mówią Wieki z 1975 roku pt. Od Serokomli 
do Janowca oraz lista 96 nazwisk osób deklarujących 
chęć wstąpienia w szeregi Towarzystwa Przyjaciół Ja-
nowca. 

Prawie do końca roku 1995 trwały prace organizacyjne 
oraz opracowanie statutu, zakończone rejestracją TPJ w 
Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. Towarzystwo na star-
cie liczyło ponad stu członków, przybywali jeszcze nowi 
i to z odległych miejsc zamieszkania. Trzeba więc było 
opracować jakiś sposób komunikowania się z nimi. Gro-
madziły się różnorakie informacje, trzeba było je w jakiś 

sposób rozsyłać. Wówczas zwróciłem się do Krzysztofa 
Szulowskiego, członka TPJ i mieszkańca Janowca, posia-
dającego własny komputer, co było jeszcze wtedy rzad-
kością, aby przepisał dostarczone mu teksty, odpowiednio 
je uporządkował, zaprojektował pierwszą stronę wraz 
z tytułem i w formie gazety przygotował jeden egzem-
plarz do powielenia. Trzeba było jeszcze dobrać odpo-
wiednie rodzaje czcionek i wykonać wiele czynności, 
które łącznie nazywamy składem komputerowym gazety. 
W ten sposób, po amatorsku, został opracowany przez 
Krzysztofa Szulowskiego pierwszy numer Gazet Jano-
wieckiej, która dzisiaj wygląda tak samo jak wtedy. 

Ten pierwszy numer Gazety, wydany w maju 1996 
roku, składał się tylko z ośmiu stron formatu A4. Redak-
cja: Leszek Kwasek, Krzysztof Szulowski. Współpraca: 
Małgorzata Janik, Krystyna Wolska, Zofia Goleniewicz, 
Grażyna Biernacka, Stanisław Pawłowski, Wincenty Bik, 
Tadeusz Dymek, Mirosław Szulowski. 

Do trzeciego numeru sytuacja się powtarzała. Przygo-
towane teksty przekazywałem Krzysztofowi Szulowskie-
mu, on je wprowadzał do komputera i przygotowywał 
jeden egzemplarz Gazety, który po korekcie zawoziłem 
do drukarni. Od czwartego numeru teksty przepisywał już 

Gazety Janowieckiej 
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i uczył się przygotowywać je do druku Andrzej Madej, 
który do dnia dzisiejszego tę funkcję pełni. To dzięki jego 
zaangażowaniu i niezwykłej pracowitości Gazeta się uka-
zuje. Natomiast Krzysztof Szulowski postanowił poświę-
cić swój czas głównie pracy naukowej w Instytucie Wete-
rynarii w Puławach. Jednak jeszcze do roku 2001 służył 
radą i pomocą przy redagowaniu naszego kwartalnika 
oraz pisząc od czasu do czasu do niego teksty. Formalnie 
jednak Krzysztof Szulowski pozostawał redaktorem na-
czelnym aż do roku 2014, kiedy to złożył rezygnację. 

Wśród osób piszących do Gazety Janowieckiej i zaj-
mujących się przygotowaniem jej do druku nie ma profe-
sjonalnych dziennikarzy. Jesteśmy w tej dziedzinie abso-
lutnymi amatorami. Pracę wykonujemy społecznie, a wiel-
ką zapłatą jest dla nas ogromna satysfakcja, jaką czerpie-
my, obserwując efekty naszej działalności. 

Leszek Kwasek 

*    *    * 

Opis bibliograficzny: Gazeta Janowiecka: pismo 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca; [red. Leszek Kwasek, 
Krzysztof Szulowski]. – Janowiec n/Wisłą, 1996 →; 30 
cm. – ISSN 1426-6288 . Kwart. - Numeracja ciągła. - od 
Nr 3 (1966) / [red. nacz. Krzysztof Szulowski]. - od Nr 71 
(2014) / [red. nacz. Leszek Kwasek]. - 
Dotychczas ukazało się 100 numerów Gazety. Nr 1-3 
(1996); Nr 4-7 (1997); Nr 8-11(1998); Nr 12-14 (1999); 
Nr 15-19(2000); Nr 20-22 (2001); Nr 23-27 (2002); Nr 28
-30 (2003); Nr 32-34 (2004); Nr 35-38 (2005); Nr 39-42 
(2006); Nr 43-46 (2007); Nr 47-49 (2008); Nr 50-54 
(2009); Nr 55-58 (2010); Nr 59-62 (2011); Nr 63-65 
(2012); Nr 66-69 (2013); Nr 70-74 (2014); Nr 75-77 
(2015); Nr 78-79 (2016); Nr 80-83 (2017; Nr 84-88 
(2018); Nr 89-94 (2019); Nr 95-98 (2020); Nr 99-100 
(2021). 
Na podstawie: A. Matczuk: Bibliografia wydawnictw Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca oraz zawartości Notatnika Jnaowieckiego. TPJ, 
Janowiec, 2016. 

amjan 

Opinia o "Gazecie Janowieckiej" 
 

Oto wypowiedź p. Marii Caryk, osoby z zewnątrz, 
niezwiązanej z Janowcem. Autorka wraz z mężem prowa-
dzi firmę przetwórstwa owoców i warzyw „Krokus” w 
Pająkowie. 

 

Szanowni Państwo, 
W poszukiwaniu informacji dotyczących obyczajów 

codziennych, a zwłaszcza spraw związanych z kuchnią, 
żywieniem i przetwarzaniem żywności w tym regionie 
postanowiłam zapoznać się z „Gazetą Janowiecką”. 

Początkowo miałam zamiar przejrzeć ją, wyławiając 
interesujące mnie sprawy, ale gdy otrzymałam od Pana 
Leszka Kwaska egzemplarze pisma od numeru pierwsze-
go do niemal ostatniego (a jest to opasły skoroszyt) i za-
częłam czytać pierwsze numery pisma przekonałam się, 
że „Gazeta Janowiecka” wyróżnia się korzystnie wśród 
wielu tego typu wydawnictw regionalnych. Bardzo często 
żyją one tylko sprawami bieżącymi, utarczkami na szcze-
blu lokalnej władzy czy bolączkami życia codziennego 
mieszkańców, nie patrzą na sprawy lokalnej społeczności 
z szerszej perspektywy. 

W „Gazecie Janowieckiej” jest również wyraźnie wi-
doczna potrzeba informowania mieszkańców o ważnych 
sprawach bieżących, patrzenia władzy na ręce, pilnowa-
nia żywotnych interesów mieszkańców, próby wpływania 
na rzeczywistość, ale jest w tym wszystkim trochę szer-
szy oddech, spojrzenie na lokalne problemy w perspekty-
wie całego regionu i wielu lat. Jest w niej wiele cennych 
materiałów pomagających zrozumieć czytelnikom swoje 
miasto, jego historię, uwarunkowania związane z położe-
niem Janowca, perspektywy na przyszłość. 

„Gazeta Janowiecka” jest prawdziwą skarbnicą wiedzy 
na temat Janowca i okolic. 

Szczególnie cenne są wspomnienia mieszkańców, uka-
zujące rzeczywisty obraz życia miasteczka i okolicznych 
wsi od początków ubiegłego wieku, poprzez okres dwu 
wojen światowych i czas zaraz po wyzwoleniu spod oku-
pacji niemieckiej. Wysiłek, jaki włożyli redaktorzy gaze-
ty w odnalezienie ludzi chcących podzielić się swoimi 
wspomnieniami, zapisanie tych opowieści, jest wart doce-
nienia, bo wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa, a bar-
dzo cenna dla osób pragnących wiedzieć coś więcej o hi-
storii swojego kraju. Spodobał mi się również pomysł 
odtworzenia listy przedwojennych mieszkańców poszcze-

gólnych ulic. 
Szalenie interesujące były też artykuły autorstwa p. Jó-

zefa Janusza, sięgające w dalszą przeszłość, do okresu roz-
kwitu Janowca w czasach I Rzeczpospolitej. 

Bardzo spodobała mi się akcja „Towarzystwa” mająca 
na celu rewitalizacje Janowca, przywrócenie mu dawnej 
świetności i znaczenia w regionie. Fakt, że udało się Pań-
stwu pozyskać do współpracy mieszkańców miasta jak 
i fachowców, architektów, specjalistów od kształtowania 
krajobrazu sprawia, że akcja ma sens i chyba spore szanse 
na powodzenie. Szczerze życzę, aby udało się doprowa-
dzić Janowiec do stanu opisanego w projektach. 

Osobne słowa uznania należą się Państwu za 
„Notatnik Janowiecki” ale to inny temat. 

Najcenniejszą jednak rzeczą jaka przebija z kart gazety 
jest duma z Janowca i miłość mieszkańców do tego 
skrawka ziemi. Nie jest to specjalnie dziwne, bo żyjecie 
Janowiecczanie w przeuroczym miejscu o bogatej prze-
szłości, w okolicy, którą kształtowali wasi naddziadowie. 
Niewiele jest osób w Polsce, które nazwiska swych przod-
ków mogą odnaleźć w dokumentach sprzed 300 lat i nie 
muszą przemierzać setek kilometrów w poszukiwaniu 
śladów przeszłości swojej rodziny. 

„Gazeta Janowiecka” będzie niedługo obchodzić swój 
jubileusz. Życzę Państwu aby ta cenna inicjatywa, której 
wartość widać coraz lepiej z perspektywy lat nadal się 
rozwijała tak wspaniale jak do tej pory. 

Maria Caryk 
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SKŁAD REDAKCJI "GAZETY JANOWIECKIEJ" 
(nr/rok) 

1/96 
Leszek Kwasek, Krzysztof Szulowski; 
współpraca: Małgorzata Janik, Krystyna Wolska, Zofia 
Goleniewicz, Grażyna Biernacka, Stanisław Pawłowski, 
Wincenty Bik, Tadeusz Dymek, Mirosław Szulowski. 

2/96 
Leszek Kwasek, Krzysztof Szulowski; 
współpraca: Krystyna Wolska. 

3/96 
Krzysztof Szulowski; 
współpraca: Leszek Kwasek. 

4/97 - 20/00 
Krzysztof Szulow-
ski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, 
Krystyna Wolska; 
współpraca: An-
drzej Madej. 

20/00 dodatek 
Krzysztof Szulow-
ski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, 
Krystyna Wolska; 
Andrzej Madej - 
sekretarz redakcji. 

21/01 - 23/01 
Krzysztof Szulow-
ski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, 
Krystyna Wolska; 
współpraca: An-
drzej Madej. 

24/02 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Krystyna Wolska; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji. 

25/02 - 29/03 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji. 

30/03 - 37/05 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Paweł Mazurkiewicz; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji. 

38/05 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji. 

39/06 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Dorota Przewłoka, Stanisław Bartoś. 

40/06 - 41/06 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Łukasz Spychała; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Dorota Przewłoka, Stanisław Bartoś, Eweli-
na Ambryszewska. 

42/06 - 44/07 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Łukasz Spychała; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 

Indeks autorów "Gazety Janowieckiej" 
(nr/rok) 

A 
Adamowska Katarzyna (Adamowska-Kane Katarzyna) - 
60/2011, 82/17,  
amjan - 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/03, 29/03, 31/03, 
32/04, 33/04, 36/05, 37/05, 38/05, 40/06, 42/06, 43/07, 
46/07, 47/08, 48/08, 49/08, 50/09, 53/09, 54/09, 55/10, 
56/10, 57/10, 58/10, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 64/12, 

współpraca: Stanisław Bartoś. 

45/07 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Łukasz Spychała; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Stanisław Bartoś, Urszula Markowska. 

46/07 - 51/09 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Łukasz Spychała; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Stanisław Bartoś, Urszula Markowska, Karo-
lina Szulowska, Dorota Przewłoka. 

52/09 - 61/11 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Justyna Chechelska-
Kowalczyk; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Stanisław Bartoś, Urszula Markowska, Karo-
lina Szulowska, Dorota Przewłoka, Łukasz Spychała. 

62/11 - 69/13 
Krzysztof Szulowski - red. naczelny, 
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Justyna Chechelska-
Kowalczyk; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Stanisław Bartoś, Urszula Markowska, J.A. 
Rotmańska. 

70/14 - 71/14 
Leszek Kwasek - red. naczelny, 
Filip Jaroszyński, Justyna Chechelska-Kowalczyk; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: Stanisław Bartoś, Urszula Markowska, J.A. 
Rotmańska. 

72/14 
Leszek Kwasek - red. naczelny, 
Filip Jaroszyński, Justyna Chechelska-Kowalczyk, Mag-
dalena Wójcik-Gryn; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: J.A. Rotmańska. 

73/14 - 74/14 
Leszek Kwasek - red. naczelny, 
Magdalena Wójcik-Gryn - red. prowadzący, 
Filip Jaroszyński, Justyna Chechelska-Kowalczyk; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: J.A. Rotmańska. 

75/15 – 78/16 
Leszek Kwasek - red. naczelny, 
Magdalena Wójcik-Gryn - redakcja i korekta, 
Filip Jaroszyński, Justyna Kowalczyk; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: J.A. Rotmańska. 

79/16 - 100/21 
Leszek Kwasek - red. naczelny, 
Filip Jaroszyński; 
Andrzej Madej - sekretarz redakcji; 
współpraca: J.A. Rotmańska. 

amjan 
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65/12, 66/13, 67/13, 68/13, 69/13, 70/14, 71/14, 72/14, 
73/14, 74/14, 75/15, 100/21 
Ambryszewska Ewelina - 47/08,  
Ambryszewski Zbigniew - 70/14,  
Andzelm Marek - 31/03,  
Andzelm Beata – 76/15, 78/16, 79/16,  
B 
Babinicz-Witucka Janina - 20/01,  
Badzio Anna - 28/03,  
Banach Waldemar - 8/98, 12/99, 59/11,  
Barańska Magdalena - 31/03,  
Bartoś Stanisław - 8/98, 13/99, 14/99, 15/99, 19/00, 
20/01, 21/01, 22/01, 25/02, 28/03, 30/03, 31/03, 35/05, 
38/05, 42/06, 43/07, 45/07, 48/08, 56/10, 57/10, 64/12, 
66/13, 74/14, 75/15,  
Baryłka Marta - 19/00, 25/02,  
Bednarski Waldemar, Wojciech - 58/10,  
Białek Bronisław - 42/06,  
Biernacka Grażyna - 11/98, 13/99,  
Bik Wincenty - 5/97, 12/99, 18/00, 22/01, 25/02, 26/02,  
Bińczak Leszek - 19/00, 20/01, 49/08, 72/14, 73/14,  
Blicharska Barbara - 52/09, 53/09, 54/09, 55/10, 56/10, 
57/10, 59/11, 61/11, 64/12, 65/12, 67/13, 70/14, 71/14,  
Blicharski Feliks, Jerzy - 3/96, 4/97, 6/97, 8/98, 9/98, 
12/99,  
Bobrowska Lidia - 36/05,  
Bobrowska Renata - 36/05,  
Bobrowski Tomasz - 31/03, 32/04, 33/04, 35/05, 36/05, 
38/05, 40/06, 41/06,  
Bohun Tomasz - 79/16,  
Bolesławska-Dziewulska Maria - 69/13,  
Bolesławska-Twerd Halina - 69/13,  
Boronowska Grażyna - 51/09, 56/10,  
Brochwicz-Lewiński Wojciech - 93/19,  
Brzozowski Mieczysław - 24/02,  
Bulzacki Zygmunt - 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09, 
55/10, 56/10, 59/11, 71/14,  
Byrski Piotr - 43/07,  
C 
Caryk Maria - 54/09, 100/21 
Celarski Robert - 24/02,  
Chechelska-Kowalczyk Justyna - 52/09, 53/09, 57/10, 
58/10, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 63/12, 64/12, 65/12, 
66/13, 67/13, 68/13, 69/13, 70/14, 72/14, 75/15, 76/15, 
Chechelski Mirosław - 33/04, 35/05, 37/05, 39/06,  
Chrzanowski Marek - 30/03, 31/03, 32/04, 49/08,  
Cichocka Hanna - 82/17,  
Ciechan Ryszard - 38/05,  
Cieloch Zofia - 54/09,  
Czapliński Kazimierz - 30/03, 54/09, 56/10, 70/14, 77/15, 
81/17,  
Czeżyk Ignacy - 36/05,  
D 
Dębicka Danuta - 35/05,  
Dębicki Henryk - 2/96, 10/98 dodatek, 15/99, 17/00, 
17/00 dodatek, 19/00, 
20/01 dodatek, 25/02,  
Dębicki Jan - 36/05, 37/05, 39/06, 41/06, 44/07, 46/07, 
47/08,  
Dębicki Mirosław - 3/96,  
Dudzińska-Reizer Franciszka - 5/97, 7/97, 12/99, 17/00, 
18/00, 19/00, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 25/02, 28/03,  
F 
F.J. - 35/05, 36/05, 77/15,  
Falenta Adam - 15/99, 22/01, 23/01, 27/02, 37/05,  
Falenta-Kłopocka Wanda - 26/02,  
Fijoł Magdalena - 67/13, 72/14,  
Filipowska-Lis Aneta - 80/17,  
Findziński Krzysztof - 79/16,  

Firlej Marek - 54/09,  
Florczak Weronika - 68/13,  
G 
Gaca Anna - 31/03,  
Gawenda Edward - 83/17,  
Gędek Jan - 70/14, 71/14, 73/14, 74/14, 75/15 dodatek, 
82/17, 83/17, 88/18, 89/19, 91/19, 97/20, 98/20, 99/21,  
Gędek Joanna - 17/00, 18/00,  
GOK Janowiec - 79/16, 82/17, 83/17, 84/18, 85/18, 
86/18, 88/18, 89/19, 90/19, 92/19, 93/19, 94/19, 95/20, 
97/20, 98/20,  
Goleniewicz Zofia - 5/97, 8/98,  
Goławski Maciej - 34/04, 36/05, 37/05, 38/05, 43/07, 
47/08, 49/08, 53/09, 55/10, 56/10, 59/11,  
Grabań Katarzyna - 79/16,  
Grabarski Artur - 38/05, 39/06, 43/07,  
Grabowska Bogna - 47/08,  
Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Janowiec nad Nysą - 83/17,  
Gryglicka Elżbieta - 8/98, 23/01,  
Gryn Magdalena - 77/15, 78/16, 99/21,  
Gryta Zygmunt - 57/10, 58/10,  
Gumiela Tadeusz - 47/08,  
Gustaw Urszula - 19/00, 25/02,  
H 
Harwas Monika - 65/12, 73/14,  
Hetman Krzysztof - 61/11, 68/13,  
I 
Iwanowski Tomasz - 45/07,  
J 
Jancewicz Zofia – 78/16, 80/17,  
Janczura Andrzej Tomasz - 13/99,  
Janczura Józefa - 27/02,  
Janik Agnieszka - 37/05,  
Janiszewski Stanisław, Jacek - 60/11,  
Jankowski Tadeusz - 17/00 dodatek,  
Janusz Grzegorz - 21/01,  
Janusz Józef - 2/96, 3/96, 4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 8/98, 
9/98, 10/98, 11/98, 12/99, 13/99, 15/99, 16/00, 18/00, 
19/00, 22/01, 23/01, 25/02, 46/07,  
Jaroszyńska Karolina - 17/00,  
Jaroszyński Filip - 11/98, 14/99, 20/01 dodatek, 22/01, 
23/01, 25/02, 26/02, 27/02, 28/03, 30/03, 35/05, 37/05, 
39/06, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 64/12, 72/14, 94/19, 
96/20,  
Jaślan Bolesław - 1/96, 3/96, 4/97, 27/02,  
Jędrych Stanisław - 41/06, 42/06,  
K 
K.Sz. - 3/96, 4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 8/98, 9/98, 15/99, 
18/00, 19/00, 27/02,  
K.W. - 1/96,  
Kalisz Adam - 24/02,  
Kapłon Cezary - 4/97,  
Kapyś Dariusz - 17/00 dodatek, 18/00,  
Kasprzak - 59/11,  
Kasprzak Stanisława - 59/11, 60/11, 61/11,  
Kawałko Piotr ks. - 50/09,  
Kazimierska-Adamska Angelika - 67/13,  
Kęczkowska Agnieszka - 72/14,  
Kęczkowska Stanisława - 61/11, 62/11, 63/12, 67/13,  
Kiełbasa Albin - 36/05,  
Kiljan Rafał - 64/12,  
Kłopotowska Maria - 20/01 dodatek, 40/06,  
Knabe Maria - 55/10,  
Kocoń Marta - 65/12,  
Kocoń Tadeusz - 27/02, 28/03, 32/04, 33/04, 35/05, 
36/05, 39/06, 41/06, 44/07, 46/07, 47/08, 57/10, 58/10,  
Kolasińska Beata - 33/04,  
Kołodziej Edward - 78/16,  
Kołtun Maria - 8/98, 11/98,  
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Konczarek Magdalena - 93/19,  
Kopciowski Dariusz - 24/02, 67/13, 77/15,  
Kosiński Wojciech - 9/98, 43/07,  
Kostka Ewa - 30/03, 33/04,  
Kotelba-Złotnik Ada - 22/01, 23/01,  
Kotrys Emilia - 66/13,  
Kowalczyk Michał - 87/18,  
Kowalska Apolonia - 21/01, 22/01,  
Kowalska-Zając - 93/19,  
Kowalski Franciszek - 4/97, 5/97, 6/97, 8/98, 12/99, 
17/00, 17/00 dodatek, 20/01, 30/03, 31/03, 33/04, 34/04, 
35/05, 37/05, 45/07, 48/08, 49/08, 50/09,  
Kowalski Henryk - 6/97, 12/99, 43/07,  
Kozak Jan - 55/10, 56/10, 59/11,  
Kozioł Maria - 18/00,  
Kramek Łucja - 66/13,  
Kretek Klaudia - 45/07,  
Ksieniewicz Helena, Zofia - 44/07, 45/07, 46/07, 47/08,  
Księżniak Sławomir - 38/05, 40/06, 47/08,  
Kuba Anna - 31/03,  
Kuba Wojciech - 21/01,  
Kupczyk Agnieszka - 32/04,  
Kupis Zofia - 3/96, 16/00, 27/02, 29/03, 57/10,  
Kupisz Dariusz - 96/20, 97/20, 98/20, 99/21,  
Kusiak Maria - 51/09,  
Kusińska Teresa - 61/11,  
Kusio Katarzyna - 52/09,  
Kuś Władysław - 7/97,  
Kutkowski Piotr - 64/12,  
Kwasek Agata - 74/14,  
Kwasek Leszek - 3/96, 4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 8/98, 9/98, 
10/98, 10/98 dodatek, 11/98, 12/99, 13/99, 14/99, 15/99, 
16/00, 17/00, 17/00 dodatek, 18/00, 19/00, 20/01, 22/01, 
23/01, 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/03, 29/03, 30/03, 
31/03, 32/04, 33/04, 34/04, 35/05, 36/05, 37/05, 38/05, 
39/06, 40/06, 41/06, 42/06, 43/07, 44/07, 45/07, 46/07, 
47/08, 48/08, 49/08, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 54/09, 
55/10, 56/10, 57/10, 58/10, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 
63/12, 64/12, 65/12, 66/13, 67/13, 68/13, 69/13, 70/14, 
71/14, 72/14, 73/14, 74/14, 75/15, 76/15, 77/15, 78/16, 
79/16, 80/17, 81/17, 82/17, 83/17, 84/18, 85/18, 86/18, 
87/18, 89/19, 92/19, 95/20, 96/20, 100/21 
Kwasek Marek - 63/12, 94/19, 98/20,  
Kwasek Mateusz - 37/05,  
Kwasek Zdzisław - 49/08, 53/09,  
Kwasek-Hortmanowicz Elżbieta - 47/08, 49/08,  
Kwiatkowska Sabina - 31/03, 32/04, 49/08, 
L 
L.K. - 37/05,  
Lachtara Józef - 70/14, 75/15,  
Lachtara Paweł - 79/16, 81/17, 83/17, 84/18, 85/18, 
89/19, 90/19,  
Lawenda Anna - 69/13, 71/14,  
Lawenda Przybysław - 69/13, 71/14,  
Lesisz Zbigniew - 48/08,  
Leszczyńska Krystyna - 85/18, 86/18,  
Lewandowski Piotr - 35/05, 38/05, 48/08,  
Ł 
Łagowska Jolanta - 36/05,  
Łokaj Krzysztof - 32/04,  
Łukasik Tadeusz - 5/97, 6/97, 7/97, 8/98, 9/98, 60/11,  
Łukaszczyk-Kusio Joanna - 33/04,  
Łyjak Wiktor Zygmunt - 80/17,  
Łyszczarz Andrzej - 27/02, 43/07, 51/09, 56/10,  
M 
Machowska Maria - 71/14,  
Maciejewska Beata - 47/08,  
Madej Andrzej - 15/99, 17/00, 54/09, 55/10, 56/10, 57/10, 

58/10, 59/11, 60/11, 72/14,  
Madej Hanna - 33/04, 52/09, 56/10, 60/11, 68/13, 69/13, 
71/14, 77/15,  
Madejska-Paderewicz Władysława - 37/05, 41/06, 45/07, 
47/08,  
Madejski Adam - 17/00 dodatek, 19/00,  
Madejski Paweł - 88/18,  
Makarewicz Wiesława - 13/99, 14/99, 25/02, 27/02, 
29/03, 30/03, 31/03, 32/04,  
Makrucka Pelagia - 58/10,  
Makuch Rafał - 3/96,  
Makuch Stanisław, Tadeusz - 42/06,  
Malawski Piotr - 23/01, 28/03, 30/03, 32/04, 37/05,  
Malawski Wiesław - 14/99,  
Malinowska Zofia - 99/21,  
Markiewicz Aleksandra - 92/19,  
Markowska Urszula - 89/19,  
Markowski Zygmunt - 35/05, 36/05, 37/05, 39/06, 40/06, 
41/06, 42/06, 43/07, 47/08, 50/09, 51/09, 52/09, 53/09, 
60/11, 61/11, 67/13, 68/13, 72/14, 74/14, 75/15,  
Marosek Krzysztof - 79/16,  
Mazur Leokadia - 17/00, 36/05, 48/08,  
Mazurkiewicz Paweł - 29/03, 30/03, 31/03, 34/04,  
Mechlińska Grażyna - 77/15,  
Miąsik Grzegorz - 33/04,  
Miąsik Joanna - 49/08,  
Michalak Tadeusz - 17/00 dodatek,  
Michałowski Andrzej - 20/01,  
Mielczarska Agata - 68/13, 69/13, 71/14,  
Mielniczenko Honorata - 36/05,  
Mieszkowski Maciej - 60/11,  
Mularczyk Janina - 46/07,  
Muzyka Anna - 17/00 dodatek,  
N 
N.N. - 34/04,  
Nalepa Bogumiła - 45/07, 61/11,  
Namiota Andrzej - 5/97,  
Niciejewska Marlena - 69/13,  
Niedziółka Jacek - 78/16,  
Niedziółka Julia - 77/15, 82/17,  
Nieścioruk Nadzieja - 2/96,  
Nowak Kinga - 33/04,  
O 
Ogrodnik Elżbieta - 89/20,  
Olejarczyk Edmund - 20/01 dodatek,  
Olejarczyk Grzegorz - 16/00,  
Olejarczyk Henryk - 29/03,  
Olejarczyk Tadeusz - 12/99, 14/99, 18/00, 28/03, 29/03, 
32/04, 34/04, 36/05, 42/06, 43/07, 46/07, 47/08, 52/09, 
53/09, 55/10, 56/10, 57/10, 59/11, 68/13,  
Olejarczyk Władysław - 8/98, 28/03, 33/04, 36/05, 37/05, 
38/05, 49/08, 50/09, 52/09, 54/09, 66/13,  
Olszówka Mirosław - 36/05,  
Omelaniuk Anatol, Jan - 20/01,  
Orlewski Tadeusz - 21/01, 36/05, 37/05, 38/05, 39/06, 
40/06, 46/07,  
Orłowska Genowefa - 22/01,  
Orłowska Joanna - 35/05,  
Orłowski Władysław - 41/06, 42/06, 43/07, 44/07, 45/07,  
P 
Pakuła Marzanna - 58/10, 59/11, 66/13,  
Parzyński Wojciech - 76/15,  
Parzyszek Magda - 77/15,  
Pawlikowski Michał - 52/09, 54/09, 56/10,  
Pawłowski Andrzej - 17/00 dodatek,  
Pawłowski Stanisław - 34/04, 36/05, 37/05, 40/06, 58/10, 
59/11,  



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 99, kwiecień, 2021 rok 11 

Pelcowa Halina - 84/18,  
Piątkowski Sebastian - 74/14, 92/19, 93/19, 94/19, 95/20,  
Piekarz Lech - 31/03,  
Pinkiewicz Małgorzata - 33/04,  
Plewka Krzysztof - 48/08,  
Polak Eugeniusz - 73/14,  
Polasik Krzysztof - 45/07, 57/10,  
Potaczała Marzena - 6/97,  
Przewłoka Antoni - 25/02,  
R 
R - 30/03,  
Ragaman Agnieszka - 94/19,  
Rauner-Bułczyńska Ewa - 58/10, 68/13,  
Rejmak Jarosław - 78/16,  
Rzeszótko Marian - 44/07,  
S 
Sawicka Maria - 51/09,  
Schudrich Michael - 70/14,  
Serokomla Józef - 15/99, 17/00, 20/01,  
Serokomla Stanisław - 1/96,  
Siurawska Ewa - 18/00, 21/01,  
Skowyra Dawid - 23/01,  
Skowyra Łukasz - 77/15, 78/16, 79/16, 80/17, 81,17, 
82/17, 83/17, 84/18,  
Słowik Waldemar - 92/19,  
Sołtysiak Marian - 21/01,  
Sołyga Józef - 22/01,  
Sochacka Anna - 18/00,  
Sowińska Dorota - 90/19,  
Spychała Łukasz - 40/06, 41/06, 42/06, 43/07,  
Spychała Urszula - 41/06,  
Stambor Alicja - 93/19,  
Stawicka Jolanta - 50/09,  
Stec Janina - 28/03,  
Stuczyńska Mariola - 61/11,  
Sułek Jerzy - 29/03,  
Suszek Iza - 82/17,  
Sykuła Renata - 74/14, 84/18,  
Szczepanek Wiesław - 83/17,  
Szczygieł Ryszard - 18/00, 56/10,  
Szlendak Danuta - 37/05,  
Szulowska Karolina - 47/08, 48/08,  
Szulowski Krzysztof - 3/96, 9/98, 10/98, 11/98, 12/99, 
13/99, 14/99, 16/00, 17/00, 20/01, 21/01, 23/01, 25/02, 
26/02, 40/06, 41/06, 42/06, 50/09, 57/10, 70/14,  
Szurmak Anatol - 30/03, 31/03, 32/04, 33/04, 35/05, 
36/05, 37/05, 38/05, 39/06, 40/06, 41/06, 44/07, 46/07, 
52/09, 56/10, 57/10, 59/11, 60/11, 63/12, 65/12, 67/13, 
69/13,  
Szymanek Andrzej - 18/00, 81/17, 82/17, 84/18, 86/18, 
88/18, 90/19, 91/19, 92/19, 93/19, 94/19 95/20, 96/20, 
98/20, 99/21, 100/21 
Szymanowicz Maria - 48/08,  
Szymańska Katarzyna - 35/05,  
Szymański Roman - 25/02,  
Szymczak-Piątek Małgorzata - 52/09,  
Ś 
Śliwka Hanna - 70/14, 71/14,  
Świderek Maria - 15/99,  
Święch Jacek - 31/03,  
T 
T.B. - 30/03,  
Tarłowska Małgorzata - 67/13,  
Tatara Jadwiga - 17/00 dodatek,  
Tęcza Michał - 49/08,  
Tołpycho Andrzej - 1/96,  

Twerd Halina - 65/12, 67/13,  
U 
Uba Małgorzata - 80/17,  
UG Janowiec - 79/16, 81/17, 82/17, 83/17, 84/18, 85/18, 
86/18, 87/18, 88/18, 89/19, 90/19, 91/19, 92/19, 93/19, 
94/19, 95/20, 96/20, 97/20, 98/20, 99/21, 100/21 
Urbanek Kamila - 71/14,  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - 
86/18,  
W 
Walasek Dorota - 57/10,  
Werman Helena - 45/07, 54/09, 98/20,  
Wertenberger Iwona - 14/99,  
Wiadrowska Marianna - 35/05,  
Wicek - 1/96,  
Wicestarosta Puławski - 85/18,  
Wieczorek Henryk - 21/01,  
WIORIN Lublin - 81/17,  
Wiśniewski Lech - 18/00,  
Włodarczyk Marianna - 35/05,  
Włodarczyk Irena - 43/07, 45/07, 47/08, 58/10, 60/11, 
62/11, 66/13, 81/17, 85/18, 89/19,  
Wodzyńska-Bujak Jadwiga - 49/08,  
Wojtalik Aldona - 82/17,  
Wolska Jadwiga - 61/11,  
Wolska Krystyna - 2/96, 3/96, 4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 
8/98, 10/98, 11/98, 12/99, 13/99, 14/99, 15/99, 16/00, 
17/00, 18/00, 19/00, 20/01, 20/01 dodatek, 21/01, 22/01, 
23/01, 25/02, 28/03, 30/03, 31/03, 42/06, 45/07, 46/07, 
47/08, 49/08, 53/09, 55/10, 56/10, 57/10, 59/11, 61/11, 
62/11, 66/13, 73/14, 75/15, 76/15, 77/15, 81/17, 83/17, 
84/18, 88/18, 89/19, 90/19, 93/19, 97/20, 98/20,  
Wolska-Landowska Jadwiga - 34/04, 35/05, 43/07, 58/10, 
60/11, 61/11,  
Wolski Mieczysław - 14/99, 16/00, 28/03, 32/04, 39/06, 
41/06, 47/08, 48/08, 50/09, 52/09, 
Woźniczka Edward - 17/00,  
Wójcik Bożena - 24/02,  
Wójcik Helena - 29/03, 33/04, 35/05, 36/05,  
Wójcik Jerzy - 16/00,  
Wójcik Elżbieta, Maria - 65/12, 68/13,  
Wójcik Marian - 42/06,  
Wójcik Marianna - 47/08,  
Wójcik-Gryn Magdalena - 72/14,  
Wrotniak Kazimierz - 84/18, 87,18,  
Wrzesińska Kamila - 69/13,  
Wyrobisz Andrzej - 28/03,  
Wyszkowski U. - 18/00,  
Z 
Zadura Agnieszka - 72/14,  
Zagożdżon Joanna - 29/03,  
Zając Franciszek - 10/98, 11/98, 12/99, 13/99, 14/99, 
16/00, 44/07, 45/07, 47/08, 48/08, 60/11,  
Zaniewska Teresa - 61/11,  
Zawada Henryk - 27/02,  
Zdrojkowski Jarosław - 44/07,  
Zgorzelski Piotr - 58/10,  
Zięba Barbara - 57/10,  
Zugaj B. - 74/14,  
Zugaj Leszek - 82/17, 83/17, 84/18, 85/18, 86/18, 87/18, 
89/19, 90/19, 91/19,  
Ż 
Żmuda Anna - 18/00,  
Żółtowska Urszula, Grażyna - 62/11,  
Żuk Magdalena - 98/20,  
Żukowska Elżbieta - 7/97, 18/00, 25/02, 27/02, 29/03, 
30/03, 31/03, 32/04, 34/04, 35/05,  
Żurawski Jerzy - 3/96, 99/21,  

amjan 
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PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 

W SKRÓCIE 

Nowości w programie „Czyste Powietrze”. 
Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe 

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie pro-
gów dochodowych uprawniających do podwyższonego 
poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów 
kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym stan-
dardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powie-
trze”, które obowiązują od 1 lipca 2021 r. 

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązu-
jące uchwały antysmogowe w poszczególnych woje-
wództwach, które nakazują wymianę starych kotłów wę-
glowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa sta-

Liczba wykonanych szczepień 
 

Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba wykona-
nych szczepień 2 dawkami na dzień 19 sierpnia 2021 ro-
ku wynosiła 16 678 963. Natomiast liczba osób w pełni 
zaszczepionych wynosiła 18 309 754.  

Dzienna liczba szczepień wyniosła w kraju 71,9 tys. 
z czego 4,3 tys. szczepień wykonano w województwie 
lubelskim. Województwo lubelskie uplasowało się na 
czwartym miejscu pod względem liczby szczepień na 10 
tys. mieszkańców (20,2 w woj. lubelskim) za wojewódz-
twami mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim. W woj. 
mazowieckim, które znalazło się na pierwszym miejscu 
liczba szczepień na 10 tys. mieszkańców wyniosła 23,0. 

Gminą o najwyższym procencie w pełni zaszczepio-
nych w kraju na dzień 19.08.2021 r. była Podkowa Leśna 
(gmina miejska) w woj. mazowieckim o procencie w peł-
ni zaszczepionych wynoszącym 65,8%. W woj. lubelskim 
gminą o najwyższym procencie w pełni zaszczepionych 
należała gmina miejska Puławy z procentem wynoszącym 
51,3%. Natomiast w powiecie puławskim  gmina Jano-
wiec, z procentem w pełni zaszczepionych wynoszącym 
44,5%, znalazła się na trzecim miejscu za gminą miejską 
Puławy i gminą Końskowola (46,2%). 

W gminie Janowiec, na ogólną liczbę mieszkańców 
wynoszącą 3666 osób, liczba zaszczepionych minimum 
1 dawką wynosiła na dzień 19.08.2021 r. 1704 osoby, a licz-
ba mieszkańców w pełni zaszczepionych wyniosła 1633 
osoby. W rankingu ogólnopolskim gmina Janowiec zaj-
mowała pod tym względem 860 miejsce. Uwzględniając 
wiek zaszczepionych minimum 1 dawką, najwięcej za-
szczepionych osób znalazło się w wieku 40-59 lat (32,%), 
po 21,4% zaszczepionych było w wieku 20-39 lat i 60-69 
lat, 20,0% w wieku 70 i więcej lat, a najmniej w wieku 12
-19 lat (5,3%). 
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19 

Konkursy dla gmin 
 

W ramach Narodowego 
Programu Szczepień orga-

nizowane są konkursy dla gmin, które mają zachęcić jak 
największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciw CO-
VID-19. Dzięki konkursom gminy aktywnie promujące 
szczepienia, mogą uzyskać środki finansowe na przeciw-
działanie COVID-19. 

Konkurs nr 1 - Rosnąca Odporność 
Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które 

osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 
2021 r. W konkursie mogą brać udział gminy ze wszyst-
kich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach 
powiatu. Nagrody wynoszą od 250 tys. zł do 1 mln zł. 

Konkurs nr 2 - Najbardziej Odporna Gmina 
Konkurs Najbardziej Odporna Gmina składa się z 

dwóch elementów. Rywalizacja dla gmin - wg. liczby 
mieszkańców oraz konkurs ogólnopolski. 

Element 1 - konkurs dla gmin w trzech kategoriach 
(wg. liczby mieszkańców). W kategorii Małe Gminy (do 
30 tys. mieszkańców), gmina z najwyższym odsetkiem 
zaszczepionych mieszkańców, w każdym z byłych 49 
województw, ma szanse wygrać aż 1 mln zł. 

Element 2 - konkurs ogólnopolski dla gmin. 
Konkurs obejmuje wszystkie gminy w Polsce. Gmina 

z najwyższym odsetkiem wyszczepionych mieszkańców 
w Polsce wygra 2 mln zł. 

Konkurs Najbardziej Odporna Gmina potrwa do 31 
października 2021 r. Do wyniku danej gminy będą wli-
czani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepie-
nia ochronnego przeciw COVID-19 do końca październi-
ka 2021 r. 

Konkurs nr 3 - Gmina na Medal #SzczepimySię 
Pierwsze 500 gmin w Polsce, w których poziom wy-

szczepienia mieszkańców osiągnie minimum 67 proc., 
wygrywa 100 tys. zł. 

Konkurs Gmina na Medal #SzczepimySię kończy się 
w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. 
zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 r. 
Osoba zaszczepiona to mieszkaniec danej gminy, który 
otrzymał pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowa-
ną w Unii Europejskiej. 
Więcej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/konkursy-dla-gmin 

łego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane 
już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. 

Koniec dotacji na piece węglowe 
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu 

„Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obec-
nego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący 
musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinanso-
wanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamonto-
wać to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura 
wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie 
dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie 
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Składki członkowskie opłaciło 15 osób. 

w budynku jednorodzinnym, chcący uzyskać wsparcie 
finansowe na: 
- wymianę pieca na ekologiczny, 
- zakup pompy ciepła, 
- ocieplenie budynku, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- montaż instalacji solarnej, 
- montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
- montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego 

niż pompa ciepła). 
W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury złożenia 

wniosku należy przygotować następujące informacje i do-
kumenty: 
1. numer konta bankowego, 
2. numer księgi wieczystej (w przypadku braku KW do-

kument poświadczający własność budynku), 
3. numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów 

i budynków), 
4. orientacyjny okres budowy budynku, 
5. powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego 

(m2), 
6. zakres przedsięwzięcia, 
7. dokumenty potwierdzające osiągany dochód. 

Więcej informacji dot. Programu „Czyste powietrze” 
na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ 

UG Janowiec 
 

  
 

Narodowy Spis Powszechny  

Ludności i Mieszkań 2021 

Podstawową metodą spisu jest samospis interne-
towy poprzez formularz dostępny na stronie 
spis.gov.pl. Jest on najwygodniejszą formą wypeł-
nienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do 
formularza spisowego o dowolnej porze, a w przy-
padku niedokończenia ankiety można w ciągu kilku 
dni zalogować się ponownie by zakończyć jej wypeł-
nianie. Każda osoba może przekazać informacje wy-
korzystując w tym celu dowolne urządzenie z dostę-
pem do Internetu. 

Przez Internet można się spisać od 1 kwietnia do 
30 września 2021 r., chyba że wcześniej skontaktuje 
się z Państwem rachmistrz. W takim przypadku obo-
wiązkowe jest podanie rachmistrzowi informacji do 
wypełnienia ankiety. Rachmistrze na razie tylko 
dzwonią do respondentów, ale wkrótce będą również 
odwiedzać Państwa w domach.  

Każda z osób podlegających spisowi może rów-
nież podać informacje w spisie przez telefon - wy-

zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.). 
Wyższe progi dochodowe 
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyż-

szenie progów dochodowych w drugiej części programu. 
Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych 
programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki 
czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu 
dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma 
bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. 

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych 
próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do 
kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych 
próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, 
czyli do poziomu 1564 zł na osobę. 

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym 
standardzie 

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie 
„Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możli-
we będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż 
kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa 
na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie po-
niesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinan-
sowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. 
zł (nie więcej niż 60% kosztów). 

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a 
do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie 
czystepowietrze.gov.pl. 

UG Janowiec 
 

  
 

„Czyste Powietrze” 
– spotkanie informacyjne 

W dniu 10 sierpnia 2021 r. w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się spotkanie 
informacyjne, dotyczące Programu “Czyste Powie-
trze”, które zorganizował Wójt Gminy Janowiec. 

Podczas spotkania zostały omówione najważniej-
sze zagadnienia dotyczące Programu. Mieszkańcy 
zostali zapoznani z jego założeniami, rodzajami 
przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinanso-
wanie, procedurą składania wniosków o dofinanso-
wanie, zasadami realizacji i rozliczania przedsię-
wzięć. 

UG Janowiec 
 

  
 

Program „Czyste Powietrze” 
Informujemy, że Gmina Janowiec podpisała porozu-

mienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji 
programu rządowego „Czyste Powietrze”, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. 

W Urzędzie Gminy Janowiec utworzony został punkt 
informacyjno-konsultacyjny, w którym można uzyskać 
informacje o Programie „Czyste Powietrze” oraz skorzystać 
z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. 

Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w po-
niedziałki w godzinach 14.00-16.00 oraz od wtorku do 
piątku w godzinach 07.00-9.00 - w pokoju nr 7.  

Osoby do kontaktu: Maciej Goławski (tel. 572 410 525), 
Karolina Wolska (tel. 572 410 522), Emilia Kotrys (tel. 
572 410 528). 

Z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” mo-
gą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych 
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rat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1, piętro I, w godzi-
nach pracy Urzędu. 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą 
naliczenia podatku leśnego. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uprosz-
czonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właścicie-
le lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. 

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opra-
cowane zostały przez “TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji 
gruntów i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Po-
wiatowego w Puławach. 

UG Janowiec 
 

  
 

Warsztaty z wypełniania wniosku  
w Programie Mój Prąd 3.0 

Zespół Doradców Energetycznych zaprosił Mieszkań-
ców Gminy na bezpłatne praktyczne warsztaty z wypeł-
niania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. 

Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekazali 
niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia 
finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz 
krok po kroku wskazali ścieżkę wypełnienia wniosku. 

Warsztaty odbyły się w dniu 20 lipca 2021 r. na plat-
formie Microsoft Teams w ramach Projektu „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efek-
tywności energetycznej oraz OZE” 

UG Janowiec 
 

starczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer 
telefonu 22 279 99 99. 

Więcej informacji na stronie: spis.gov.pl. 
UG Janowiec 

 

  
 

Zwrot podatku akcyzowego 
W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 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 
2021 r. do 31 lipca 2021 r., 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi 100,00 zł * 
ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna 
liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1–29 paździer-
nika 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce 
o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o dostarcza-
nie uzupełnionych dokumentów oraz zachowanie zgodnie 
z zasadami reżimu sanitarnego (zakrywanie nosa i ust 
oraz dezynfekcję rąk). 

UG Janowiec 
 

Projekty  
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 
września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 
1463 ze zm.), zostały wyłożone do publicznego wglądu 
projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów 
ewidencyjnych gminy Janowiec w dniach 20/07/2021 
- 20/09/2021, w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, Refe-
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Postanowienie Komisarza Wyborczego  
Komisarz Wyborczy w Lublinie III postanowieniem nr 

27/2021 z 6 lipca 2021 r. stwierdził wygaśnięcie z dniem 
29 czerwca 2021 r. mandatu radnego Zenona Markow-
skiego, wybranego do Rady Gminy Janowiec w okręgu 
wyborczym nr 12 z listy nr 15 - KWW Gmina Janowiec 
RAZEM, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

UG Janowiec 
 

  
 

Przeprawa promowa 
Janowiec - Kazimierz Dolny już otwarta 

Po dłuższej przerwie spowodowanej przyczynami pro-
ceduralnymi prom „Janowiec” od dnia 01.07.2021 r. 
wznowił swoją działalność i ponownie oferuje usługi 
przewozowe przez rzekę Wisłę pomiędzy Janowcem, a 
Kazimierzem Dolnym. Szczegółowe informacje o prze-
prawie na stronie: www.prom-janowiec.pl 

UG Janowiec 
 

  
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w 
Polsce. Jej utworzenie, to jedno z następstw nowelizacji 
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa ja-
kości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanie-
czyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB 
będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę sta-
rych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie 
dostępne będą informacje na temat programów finanso-
wania wymiany pieców. 

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd 
Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania da-
nych ma być rozwijana etapami do 2023 r. 

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub 
lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarząd-
ca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, nato-
miast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie 

wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. 
Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Infor-

macje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kon-
troli w naszych domach, jednak głównym źródłem da-
nych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nie-
ruchomości. 

Więcej ina stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

UG Janowiec 
 

  
 

XI Święto Wina w Janowcu 

W pierwszym dniu tegorocznych obchodów Święta 
Wina w Janowcu przewidziana była wycieczka Winobu-
sem do winnic Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Drugi dzień obchodów rozpoczął się mszą świętą w 
intencji winiarzy oraz poświęceniem win rocznika 2020 
w kościele parafialnym w Janowcu. Następnie barwny 
korowód przeszedł ulicami miasta na janowiecki zamek, 
gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie Święta Wina. 

W dniach 12-13 czerwca miała miejsce prezentacja 
winnic z Małopolskiego Przełomu Wisły, degustacja win 
i towarzyszący im Janowiecki Jarmark na podzamczu, na 
którym prezentowane były tradycyjne produkty regional-
ne, kulinaria oraz wyroby rzemieślnicze. 

Przewidziane były także panele dyskusyjne i prezenta-
cje poświęcone historii i kulturze wina, projektowi odno-
wy winnicy przy zamku w Janowcu. 

Uroczystość uświetnił koncert Krzysztofa Kiliańskie-
go - Swing Time  zorganizowany w ramach Festiwalu 
JAZZNOWIEC. 

UG Janowiec 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

"Oddając krew - darujesz życie" 
- to hasło towarzyszy działaniom 
Polskiego Czerwonego Krzyża od 
ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK 
zajął się organizacją i propagowa-
niem 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 świado-
mości, że być może Twoja krew uratuje życie innego 
człowieka. 

amjan 

Wacław Kwiatkowski 
Urodzony 06.09.1903 roku - zmarł 04.10.1983 roku w 

Janowcu. 
Wieloletni Wiceprezes Gminnej Spółdzielni Samopo-

moc Chłopska w Janowcu. Pracował tam na stanowisku 
kierownika handlowego. Ponadto, przez wiele lat sprawo-
wał funkcję ławnika w sądzie w Puławach. 

Ojcem był Aleksander Kwiatkowski, matką Antonina 
z domu Kwiatek z Kazimierza Dolnego. W wieku 28 lat, 
Aleksander ożenił się z 16-letnią Antoniną Kwiatek. Po-
chodziła ona z dobrej i bogatej rodziny. 

Bratankiem Antoniny Kwiatek, był Rafał Kwiatek 
znany w Kazimierzu Dolnym - wieloletni wychowawca 
młodzieży oraz nauczyciel matematyki w miejscowym 
Liceum Ogólnokształcącym. 

Wacław Kwiatkowski ożenił się z Marianną z domu 
Wójcik, która zmarła w 1942 roku, pozostawiając córkę 
Alicję. Syn Andrzej zmarł mając 9 miesięcy, wcześniej 
niż żona Wacława Marianna. Wacław idąc w ślady ojca, 
w Kazimierzu Dolnym zapoznał drugą żonę. Ożenił się 
z Haliną z domu Piądłowska. Wacław z drugą żoną Hali-
ną dochowali się: Jana, Konrada, Krystyny, Wiesławy. 

Dzieci Wacława: Alicja, Andrzej, Jan, Konrad, Kry-
styna, Wiesława  

Alicja Kwiatkowska - córka z pierwszego małżeństwa 
Wacława, ukończyła Liceum Administracyjno-Handlowe 
w Puławach. Wyszła za mąż za Mariana Tarłowskiego 
z Janowca. Po ślubie zamieszkała w Warszawie, gdzie do-
chowali się trójki dzieci: Grażyny, Waldemara oraz Izabeli. 

Andrzej Kwiatkowski - zmarł mając 9 miesięcy. 
Jan Kwiatkowski - ukończył Zasadniczą Szkołę Za-

wodową w Pionkach na kierunku elektryka. Następnie 
ukończył Państwowe Studium Techniczne oraz Studium 
Nauczycielskie w Warszawie. Ożenił się z Wandą z domu 
Kowalska. Zamieszkał w Sulechowie, gdzie pracował 
jako nauczyciel. Następnie zamieszkał w Puławach a w 
Janowcu pracował jako nauczyciel. Wraz z żoną, docho-
wali się dwóch córek: Elwiry i Elizy. Zmarł 19 lipca 2007 
r., przeżywszy 64 lata. 

Konrad Kwiatkowski - po ukończeniu szkoły w Ja-
nowcu, uczęszczał do Technikum Mleczarskiego we 
Wrześni. Studiował w Akademii Rolniczo-Technicznej na 
wydziale Technologii żywności w Olsztynie, którą ukoń-
czył z dyplomem magistra inżyniera. Konrad podjął pracę 
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. Wiele 
lat pracował na stanowisku prezesa owej Spółdzielni Mle-
czarskiej. W Sanoku ożenił się z Ireną z domu Parys, z któ-

rą dochowali się trójki synów: Norberta, Ireneusza i Klau-
diusza. 

Do końca życia mieszkał i pracował w Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku, która bardzo dobrze 
się rozwijała. Był lubiany i doceniany przez pracowni-
ków. Przedwczesna śmierć przekreśliła Konradowi wiele 
planów na przyszłość zakładu. Konrad Kwiatkowski 
zmarł nagle mając 57 lat jako dobry gospodarz spółdziel-
ni mleczarskiej. 

Ostatni dzień życia Konrada. Rankiem, pod koniec 
marca 2003 roku zabierając odpowiednie dokumenty z za-
kładu, wyruszył w delegację z Sanoka do Warszawy. 
Sam prowadził samochód, w którym zasiadała dwójka 
jego pracowników. Zdążył dojechać do Warszawy, gdzie 
zawiózł jednego z pracowników do rodziny, a z drugim 
kierował się do hotelu. Nigdy do niego nie dojechał, po-
nieważ dostał zawału serca stojąc na światłach na skrzy-
żowaniu ulic Wybrzeża Kościuszkowskiego i Nowego 
Zjazdu. 

Krystyna Kwiatkowska - ukończyła Technikum Ga-
stronomiczne w Puławach. Wyszła za mąż za Józefa Kret-
ka z którym dochowali się dwójki dzieci: Marka i Edyty. 
Krystyna pracowała wiele lat w Szkole w Janowcu na 
stanowisku intendentki. Do dziś mieszka w Janowcu. 

Wiesława Kwiatkowska - skończyła Liceum Ogólno-
kształcące w Kazimierzu Dolnym oraz Studium Pedago-
giczne. Wyszła za mąż za Henryka Łapczyńskiego z któ-
rym dochowała się: Wioletty oraz Radosława. Mieszkają 
w Janowcu.    (cdn.) 

Alicja Tarłowska 


