
 

 

Gazeta Janowiecka, nr 102, grudzień, 2021 rok 1 

Gazeta 
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Janowiec nad Wisłą, nr 102, grudzień 2021 rok   ISSN 1426-6288 
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 

W tym numerze m.in.: Cena 2,00 zł 

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca 100 wydań Gazety Janowieckiej 

Społeczna inicjatywa w Janowcu ... Uchwały Rady Gminy Janowiec 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 Wspomnienia 

 

Szanowni Państwo 
Czytelnicy „Gazety Janowieckiej” 
Mieszkańcy Gminy i Osady Janowiec 
Janowiecka „Wspólnoto Ludzi Dobrej Woli”.  
W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz redakcji „Gazety Janowieckiej” 
Składam  
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021 roku. 
Życzę dobrego zdrowia w trudnych czasach „zarazy naszych czasów”. 
Życzę bliskości ludzi życzliwych oraz opieki Nieba. 
Trwajmy Drodzy Przyjaciele na przekór złu, które dzisiaj wokół nas. 

Do siego Roku 2022 
Andrzej Szymanek - prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
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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 - 300,-; 

Maciej Wójcik - 4000,-; Marek Stefan Zieliński - 500,-; 

Irena Włodarczyk - 100,-; Agnieszka Godos - 200,-; An-

na i Wojciech Bieńkowscy - 1000,-; Zbigniew Lesisz - 

360,-. 

Razem - 8.760,- 

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom. 

PRACE PORZĄDKOWE  
NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W JANOWCU 

 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca zaprosiło do udziału 

w akcji porządkowania XVI-wiecznego cmentarza ży-

dowskiego w Janowcu, zlokalizowanego przy ulicy Mły-

narskiej w terminie 18-19 listopada 2021 r. 

Udział w akcji był bezpłatny i dobrowolny. Zaproszo-

no osoby pełnoletnie. Niezbędne były sekatory do krze-

wów lub pilarki spalinowe oraz rękawice i strój ochronny. 

Organizatorzy prosili o odpowiedzialne zachowanie - 

„bierzesz udział w akcji na własną odpowiedzialność”. 

Pierwszy krok został już wykonany. Nie było łatwo, 

ale udało się odsłonić fragment cmentarza z dżungli splą-

tanych pnączami krzewów, co można ujrzeć na załączo-

nych zdjęciach. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach 

porządkowych mogły się kontaktować telefonicznie pod 

wyznaczonym numerem telefonu. 

Prace prowadzone były zgodnie z wytycznymi Komi-

sji Rabinicznej do spraw cmentarzy żydowskich w Pol-

sce. Wycinka podrostu drzew i krzewów została uzgod-

niona z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków w Lublinie. 

Miło nam zakomunikować, że działania Towarzystwa 

zostały wsparte przez Jana Gędka Wójta Gminy Janowiec 

oraz Pawła Dybisza, kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy w Janowcu wraz z Pracowni-

kami oraz przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 

Dolnym - Oddział Zamek w Janowcu i Stowarzyszenie 

„Studnia Pamięci” z Lublina. Bardzo dziękujemy naszym 

Partnerom! 

Prace porządkowe na cmentarzu są elementem projek-

tu pn. „Wydobyć z niepamięci. Upamiętnienie cmentarza 

żydowskiego w Janowcu nad Wisłą - I etap” realizowa-

nego przez TPJ dzięki grantowi udzielonemu przez Sto-

warzyszenie Żydowski Instytutu Historyczny w Polsce. 

Przypomnijmy, że w ramach projektu w maju z części 

cmentarza porośniętego bujną zielenią wyzbierano zale-

gające od lat śmieci. Przez kolejne miesiące regularnie 

wykaszano obszar porośnięty trawą. We wrześniu odsło-

nięty został pomnik z umieszczoną na monumencie jedną 

z macew pochodzących z cmentarza. 
Filip Jaroszyński 
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Wyniki konsultacji społecznych  
 

W związku z negatywnym wynikiem konsultacji spo-
łecznych w sprawie opinii mieszkańców Gminy Janowiec 
dotyczącej wniosku o nadanie statusu miejscowości Jano-
wiec, przedstawionym Radzie Gminy Janowiec przez 
Wójta Gminy Janowiec, na wspólnym posiedzeniu komi-
sji w dniu 24 listopada i XXXI sesji Rady Gminy Jano-
wiec w dniu 26 listopada 2021 r., Rada Gminy Janowiec 
podjęła decyzję o nieprocedowaniu dalszych działań 
związanych z wnioskiem o przywrócenie statusu mia-
sta miejscowości Janowiec. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 2-15 
listopada 2021 r. we wszystkich sołectwach Gminy Jano-
wiec w formie bezpośredniej poprzez odpowiedź na pyta-
nie: „Czy jesteś za nadaniem statusu miasta miejscowości 
Janowiec?” 

Kartę do głosowania można było pobrać u sołtysów 
poszczególnych sołectw. 

Przegrana akcja „JANOWIEC MIASTEM” 
 

Tak: 
TPJ zainicjowało akcję „Janowiec Miastem”. 
Akcja nie powiodła się. 
Przegraliśmy - póki co. 

Kto wygrał? 
Może Ci, którzy głosowali przeciwko lub nie głosowa-

li wcale? 
Może Ci, na stanowiskach, funkcjach, prowadzonych 

biznesach - którzy sądzili, że będą mieli lepiej w „osadzie” 
Janowiec, a nie „mieście” Janowiec? 

Może Ci bez funkcji, urzędu, biznesu, którzy nie mieli 
nic do stracenia, ale coś do zyskania? 

Kto zatem wygrał? 
Dlaczego ... 

Dlaczego w Janowcu nie było refleksji takiej oto: 
Chcę by Janowiec był znowu miastem. Bo wprawdzie 
moi pra-pra-pra dziadkowie zrezygnowali z życia w mie-
ście, ale dzisiaj być może już by chcieli? Czasy przecież 
zupełnie inne. Chcę miasta – także przez pamięć o nich. 

Dlaczego w Janowcu „zdarzyło się dwa razy” (1869) 
i (2021), a przecież „nic dwa razy się nie zdarza”? 

Dlaczego wśród niektórych zwyciężył oportunizm 
i kunktatorstwo? 

Teraz trzeba: 
Przemyśleć porażkę. 
Pomyśleć o nowych możliwościach rozwoju Janowca. 
Szukać nowej energii społecznej. 

Chyba trzeba nam: 
Społecznej odbudowy? 
Nadziei. 

A. Szymanek 

Konsultacje społeczne w sprawie opinii do-
tyczącej wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Janowiec 
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2021 z dnia 7 paź-
dziernika 2021 r. Wójt Gminy Janowiec ogłosił przepro-
wadzenie konsultacji społecznych, mających na celu ze-
branie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii 
dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowo-
ści Janowiec. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały we 
wszystkich sołectwach gminy Janowiec w okresie od 02 
do 15 listopada 2021r. w formie bezpośredniej poprzez 
wypełnienie karty do głosowania i potwierdzenie na liście 
udziału w głosowaniu. 

W konsultacjach miły prawo brać udział osoby za-
mieszkujące na terenie Gminy wpisane do rejestru wybor-
ców Gminy Janowiec. 

Wynik rozstrzygnięcia konsultacji zostały ogłoszone 
przez Zespół ds. konsultacji powołany przez Wójta Gminy. 

Redakcja 

Na dzień 15 listopada 2021 r. uprawnionych do głoso-
wania było 3111 mieszkańców Gminy Janowiec. 
W głosowaniu wzięło udział 400 osób. Oddano 395 gło-
sów ważnych i 3 głosy nieważne. 

Głosów „za” było 84 (21,3%); 
Głosów „przeciw” było 302 (76,5%); 
Głosów „wstrzymujących się” było 9 (2,2%). 

Redakcja 
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PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 
Najważniejsze zmiany - nowe limity osób 

(7.12.2021r.) 
Od 15 grudnia zostaną zaostrzone limity osób: - re-

stauracje, bary i hotele, kina, teatry, obiekty sportowe i sa-
kralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszcze-
pione. 

Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz je-
dzenia i picia podczas seansów. 
Uwaga! Do limitu nie wlicza się zaszczepionych prze-
ciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby: 
 unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; 
 lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wy-

zdrowieniu. 
W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, 
przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi. 

Nauka zdalna - od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 
2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponad-
podstawowych będą uczyć się zdalnie. 

Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian. 
Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, 

dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wy-
jątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy 
będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym - 
max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają 
certyfikat COVID-19). 

Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski 
spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na 
COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej 
niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Zaszcze-
pienie nie zwalnia z obowiązku testowania. 

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył tak-
że osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. 
Zaszczepienie również nie będzie zwalniać z obowiązku 
testowania. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-w-zasadach-
bezpieczenstwa--nowe-limity-osob-i-nauka-zdalna 

Zaszczep się  
- chroń siebie i swoich bliskich! 

Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachoro-
wania. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą wzmoc-
nienia odporności - pozwala uniknąć zachorowania na 
COVID-19 lub łagodnie go przejść. 

Zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie warto skorzy-
stać z możliwości wzmocnienia osłabionej odporności 
organizmu. To także możliwość zadbania o swoich rodzi-
ców i dziadków, którzy ze względu na wiek czy choroby 
współistniejące w przypadku zakażenia mogą przecho-
dzić koronawirusa znacznie ciężej. 

Zaszczepiłeś się dwiema dawkami? Przyjmij też przy-
pominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19! Oso-
by powyżej 50. roku życia mogą to zrobić po 5 miesią-
cach od zaszczepienia. Pozostałe osoby - po 6 miesiącach 
od przyjęcia pełnej dawki szczepionki. 

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/szczepimysie 

Dawka przypominająca 
Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia 

minęło 5. miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypo-
minającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. 
Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć 
dawkę przypominającą, po 6. miesiącach od pełnej dawki 
szczepionki.  

Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z cięż-
kim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć 
zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez 
zakażenie. Ryzyko zgonu z powodu COVID19, wśród 
osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, 
jest blisko 60 razy większe. 

U osób szczepionych dawką przypominającą można 
stosować szczepionki Pfizer lub Moderna. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trzecia-dawka 

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat 
Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wie-

ku 5-11 lat są bezpieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego 
przebiegu choroby. Już od 14 grudnia można zarejestro-
wać dzieci na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepie-
nia rozpoczną się 16 grudnia 2021 r. Dzieci otrzymają 
preparat Pfizer w przystosowanej dla nich dawce - 10 mi-
krogramów. Każde szczepienie to krok w stronę zwalcze-
nia pandemii, a jednocześnie wyraz troski o bezpieczeń-
stwo swoje i innych! 

Dlaczego warto szczepić dzieci? 
Szczepienia są skutecznym sposobem walki z pande-

mią COVID-19. Szczepiąc najmłodszych, dbamy o bez-
pieczeństwo starszych i osób z chorobami przewlekłymi. 
Jednocześnie troszczymy się o nasze dzieci, które rów-
nież mogą przechodzić koronawirusa w sposób ciężki. 

Nauka stacjonarna przez cały rok ma szansę być reali-
zowana właśnie dzięki szczepieniom. Zaszczepiony uczeń 
lub przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, 
kiedy w klasie lub w grupie pojawia się przypadek zacho-
rowania na COVID-19. 

Harmonogram szczepień dzieci w wieku 5-11 lat 
Od 12-13 grudnia 2021 r. zostaną wystawione automa-
tyczne skierowania na szczepienie. 
Od 14 grudnia 2021 r. rozpocznie się rejestracja. 
Od 16 grudnia 2021 r. ruszą szczepienia. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11 
 

Według rzecznika MZ na dzień 21 grudnia mamy za-
szczepionych około 85 tys. dzieci w wieku 5-11 lat, a 220 
tys. dzieci z tej grupy jest już zapisanych na szczepienia,. 
Rzecznik poinformował też, że od poniedziałku punkty 
szczepień mogą zamawiać szczepionki pakowane po 20 
sztuk, co umożliwi szczepienia w miejscach, gdzie jest 
mniej zgłoszeń dzieci na szczepienia. 

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/ 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 102, grudzień, 2021 rok 5 

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-

 

3/96 
Właściciele zamku i Janowca - Józef Janusz 

Listy do redakcji: - Jerzy Żurawski 
- Feliks, Jerzy Blicharski 
- Rafał Makuch 
Wspomnienia... Z życia rodzin... cd. - Bolesław Jaślan 
Wiadomości w skrócie: - K. Sz. 
- Mirosław Dębicki 
- Krystyna Wolska 
- Leszek Kwasek 
Kącik poetycki - Zofia Kupis 
Sport - Krzysztof Szulowski 

 

4/97 
Z przeszłości Janowca - Józef Janusz 

Wspomnienia... dokończenie - Bolesław Jaślan 
Listy: - Feliks, Jerzy Blicharski 
- Czarek Kapłon 
Zjazd rodziny Kowalskich - Franciszek Kowalski 
W skrócie: - Krystyna Wolska 
- Leszek Kwasek 
Sport - K. Sz. 

 

Indeks artykułów  
"Gazety Janowieckiej" 

1/96 
Serokomla czy Janowiec - Andrzej Tołpycho 
Proponowany zakres działalności Towarzystwa Przyja-
ciół Janowca 
Towarzystwo Przyjaciół Janowca - sprawy organizacyjne 
Bilans finansowy 
Konkurs!!! Cztery Pory Roku w Janowcu 
Wystawa 
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
Znasz-li ten kraj? - Kącik poetycki 
Wspomnienia... Z życia rodzin... Bolesław Jaślan opowia-
da - Bolesław Jaślan 
Uchwały Rady Gminy w Janowcu 
Sport 

 

2/96 
Witamy w Janowcu - Rada i Zarząd Gminy w Janowcu 
Powitanie promu 
O przeprawie promowej - Henryk Dębicki 
Przeprawy przez Wisłę - Krystyna Wolska 
Janowiec - Kazimierz Dolny - co nas łączy - Józef Janusz 
Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu - Nadzieja Nieścioruk 

Gazety Janowieckiej 
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5/97 
Z przeszłości Janowca - Józef Janusz 
Wspomnienia - Tadeusz Łukasik 
Kącik poetycki: - Franciszka Dudzińska-Reizer 
- Franciszek Kowalski 
- Andrzej Namiota 
- Wincenty Bik 
Wspomnienie o księdzu Juliuszu Chyżewskim - w 10 
rocznicę śmierci 
W skrócie: - O walnym zebraniu TPJ - Krystyna Wolska 
- Dni Janowca i Gminy Janowiec 1997 roku - Krystyna 
Wolska 
- Sprawozdanie finansowe TPJ za rok 1996 - Zofia Gole-
niewicz 
- Woda... - Leszek Kwasek 
- K. Sz. 
Sport - K. Sz. 

 

6/97 
Z przeszłości Janowca - Józef Janusz 
Wspomnienia cz. 2 - Tadeusz Łukasik 
Gminna Biblioteka Publiczna - Leszek Kwasek 
W skrócie: - Wizyta - Krystyna Wolska 
- Dożynki 1997r. - Krystyna Wolska 
- Powódź 1997r. Zapisy w dokumentach gminy - Krysty-
na Wolska 
- Wybory '97 - K.Sz. 
Orkiestra Janowiecka - Franciszek Kowalski 
Ankieta - Marzena Potaczała 
Listy do redakcji: - Feliks, Jerzy Blicharski 
- Henryk Kowalski 
Sport 

 

7/97 
Wigilijny wieczór - Franciszka Dudzińska-Reizer 
Z przeszłości Janowca - Józef Janusz 
Wspomnienia cz. 3 - Tadeusz Łukasik 
Aktualności: - Z Kędzierzyna-Koźla do Janowca n/Wisłą 
- Krystyna Wolska 
- Epopeja narodowa honorowana w Janowcu - Krystyna 
Wolska 
- W skrócie... - Krystyna Wolska 
- 11 listopada - K.Sz. 
Konkurs „Cztery pory roku” - Elżbieta Żukowska i in. 
Rok 1997 - według danych USC w Janowcu 
Listy do redakcji: - Franciszka Dudzińska-Reizer 
- Władysław Kuś 
Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - Leszek Kwasek 
Janowiec - raj dla lotniarzy 

 

8/98 
Wielkanocna tradycja staropolska w Janowcu n/Wisłą - 
Władysław Olejarczyk 
Wielkanocne tradycje 
Podział administracyjny Janowca - Józef Janusz 
Wspomnienia cz. 4 - Tadeusz Łukasik 
Orkiestra Janowiecka - Franciszek Kowalski 
Informacje TPJ: - Dokument lokacyjny 
- Bilans finansowy z działalności TPJ - Zofia Golenie-
wicz 
- O planach wydawniczych 
- O Gazecie Janowieckiej - Leszek Kwasek 
W skrócie: - Ludwik Górka gościł w Janowcu - K.Sz. 
- Występy „Dzieci Płocka” - K.Sz. 

- Informacje UG o Janowcu - Leszek Kwasek 
- Uwaga rolnicy, melioranci i służby drogowe! - Leszek 
Kwasek 
- O radnych - Krystyna Wolska 
Ostatnia przysługa - Elżbieta Gryglicka, Waldemar Ba-
nach 
List do redakcji - Feliks Jerzy Blicharski 
Co nowego w naszym banku - Maria Kołtun 
Dane USC w Janowcu - Stanisław Bartoś 
Sport - K.Sz. 

 

9/98 
Dawne szlaki komunikacyjne - Józef Janusz 
Ludność i jej zajęcia - Józef Janusz 
Wspomnienia cz. 5 - Tadeusz Łukasik 
Walne Zebranie członków TPJ - Leszek Kwasek 
Listy do redakcji: - W. Kosiński 
- Feliks Jerzy Blicharski 
Wielki bal... po 200 latach - Krzysztof Szulowski 
W skrócie: - Szanowni Czytelnicy - Leszek Kwasek 
- Zauważono nas za oceanem - Leszek Kwasek 
- Bierzmowanie młodzieży - K.Sz. 
- W hołdzie pomordowanym - K.Sz. 
- Podsumowanie konkursu "Cztery Pory Roku" 
- Będzie gdzie wypoczywać - K.Sz. 
Powódź w obiektywie - K.Sz. 
Uwaga zwiastun tematu 
Sport - K.Sz. 

 

10/98 
„W jaskini lwa” - Krzysztof Szulowski 

Wspomnienia cz. 1 - Franciszek Zając 
Dobra klucza janowieckiego - Józef janusz 
Janowiec ośrodkiem turystycznym - Leszek Kwasek 
Dożynki 98 - Krystyna Wolska 
Pierwsza tablica pamiątkowa w Janowcu - Krystyna Wol-
ska 
Mogiła dla nieznanych - Krystyna Wolska 
Dbajmy o cmentarze - Leszek Kwasek 
Wybory samorządowe 1998 - Leszek Kwasek, Krystyna 
Wolska 
W skrócie: - Znów akcja powodziowa - Krystyna Wolska 
- Goście z Piask - Krystyna Wolska 
- Turniej rycerski na zamku - Krzysztof Szulowski 
Sport - Krzysztof Szulowski 
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10/98 dodatek 
Wybory do Rady Gminy - Leszek kwasek 
Wybory do Rady Powiatu - Leszek Kwasek 
Kierunki rozwoju gminy Janowiec - Henryk Dębicki 
Informacja o przygotowaniu do wyborów - Henryk Dę-
bicki 

 

11/98 
Wspomnienia cz. 2 - Franciszek Zając 
Historia kościołów w Janowcu cz. 1 - Józef Janusz 
Ruszają reformy: system emerytalny - Krzysztof Szulowski 
Po wyborach: - Gmina Janowiec - Krystyna Wolska 
- Powiat puławski - aktualności - Krzysztof Szulowski 
- Wybory sołtysów i rad sołeckich - Grażyna Biernacka 
Zabrzmiało Mickiewiczem - Krystyna Wolska 
Wyniki konkursu „Cztery Pory Roku” - Krystyna Wolska 
Ma „dobrą rękę” - Krystyna Wolska 
Listy do redakcji. Drodzy czytelnicy Gazety Janowieckiej 
Aktualności Towarzystwa Przyjaciół Janowca - Leszek 
Kwasek, Filip Jaroszyński, Krzysztof Szulowski 
Gmina Janowiec 98' - narodziny i zgony - Grażyna Bier-
nacka 
Bank Spółdzielczy w nowej rzeczywistości - Maria Kołtun 
Sport - Krzysztof Szulowski 

 

12/99 
Wielkanocny zwyczaj w Janowcu - Krystyna Wolska 
Poezje: - Na niedzielę kwietniową - Franciszka Dudziń-
ska-Reizer 
- Nadchodzi wiosna - Wincenty Bik 
- Fraszki - Franciszek Kowalski 
Wspomnienia cz. 2 - Franciszek Zając 
Historia kościołów w Janowcu cz. 2 - Józef Janusz 
Notatki z przeszłości - Krystyna Wolska 
Ruszyły reformy: ubezpieczenia zdrowotne - Krzysztof 
Szulowski 
Co nowego w Powiecie - Krzysztof Szulowski 
Nasze sprawy: - I Spotkanie Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Nagrody fundacji POLCUL przyznane - Leszek Kwasek 
- Dokument lokacyjny - Leszek Kwasek 
- Apel do członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca - 
Tadeusz Olejarczyk 
- Samochody dla OSP - Krystyna Wolska 
- Grodzieńskie słowiki - Krystyna Wolska 
- Krótko - Krystyna Wolska 
- Wypalanie traw - apel 
- Strona internetowa 
Listy do Redakcji: - Szanowny Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca - Franciszka Dudzińska-Reizer 
- Szanowna Redakcjo - Feliks Jerzy Blicharski 
- Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą - Feliks 
Jerzy Blicharski 
- Zabieram głos w sprawie... - Henryk Kowalski 
Historia i kierunki rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych w 
Janowcu - Waldemar Banach 
Sport 

 

13/99 
Wspomnienia cz. 3 - Franciszek Zając 
Historia kościołów w Janowcu cz. 2 - Józef Janusz 
Notatki z przeszłości: - Dom ludowy w Oblasach - Kry-
styna Wolska 
- Światły rolnik - Krystyna Wolska 
Zmarli członkowie TPJ: - Ryszard Jacquemart - Krystyna 

Wolska 
- Tadeusz Łukasik - Krystyna Wolska 
- W dniu 1 maja... Leszek Kwasek 
- Tadeuszu! - Franciszek Zając 
Poezje - Andrzej Tomasz Janczura 
Konkurs „Cztery Pory Roku” trwa - Wiesława Makarewicz 
Dni ochrony przeciwpożarowej w Oblasach - Stanisław 
Bartoś 
W skrócie: - Poświęcenie kaplicy w Lucimi - Krystyna 
Wolska 
- Zebranie Związku Kombatantów RP... - Krystyna Wolska 
- I Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek 
- Recital wiolonczelowy - Leszek Kwasek 
- W połowie lutego 2000 r.... - Leszek Kwasek 
- Janowiec w fotografii - Leszek Kwasek 
Urząd Gminy przypomina... - Grażyna Biernacka 
Sport - Krzysztof Szulowski 

 

14/99 
Dzisiejsze czasy... - Redaktor naczelny 
Wspomnienia cz. 5 - Franciszek Zając 
Rzecz o Jadwidze Marcinowskiej - Krystyna Wolska 
TPJ - działalność w 1988 roku: - Walne zebranie człon-
ków TPJ - Leszek Kwasek 
- Sprawozdanie prezesa - Leszek Kwasek 
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Komisja 
- Sprawozdanie finansowe TPJ za rok sprawozdawczy 
1998 - Tadeusz Olejarczyk 
- Apel do członków TPJ - Leszek Kwasek 
- Ambitne plany - Leszek Kwasek 
Konkurs „Cztery Pory Roku” - Wiesława Makarewicz 
Listy do Redakcji: - Gazeta Janowiecka - Mieczysław 
Wolski 
- Dzień dobry - Iwona Wertenberger 
- Szanowna Redakcjo 
W skrócie: - Ważne dla przyszłości gminy - Wiesław Ma-
lawski 
- Zaległości pisankowe - Filip Jaroszyński 
- Oblężenie Janowca - Filip Jaroszyński 
- Kazamata otwarta - Filip Jaroszyński 
- Pan Maleńczuk w Kazamacie - Filip Jaroszyński 
- Kraj oczarowany Mickiewiczem... - Krystyna Wolska 
- Zawody powiatowe OSP - Stanisław Bartoś 
Sport - Krzysztof Szulowski 

 

15/99 
Nadania miasta Janowca - Józef Janusz 
Franciszek Zając raz jeszcze - odpis wyroku i jego unie-
ważnienie 
Spojrzenie za siebie - Krystyna Wolska 
W skrócie: - Sponsorzy TPJ w 1999 r. - Leszek Kwasek 
- Nasze zamierzenia na 2000 r. - Leszek Kwasek 
- Przedpłaty na album - Leszek Kwasek 
- TPJ w Internecie - Andrzej Madej 
- Konkurs „Cztery Pory Roku w Gminie Janowiec” - Ma-
ria Świderek 
- 11 listopada - K. Sz. 
- Koncert „Fermaty” z Lublina - Krystyna Wolska 
- Wigilia seniorów - Krystyna Wolska 
- Jubileusz naszego Proboszcza - Krystyna Wolska 
List do redakcji. Pan dr Krzysztof Szulowski Redaktor 
naczelny Gazety Janowieckiej - Adam Falenta 
Budżet Gminy Janowiec na 2000 r. - Henryk Dębicki 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 102, grudzień, 2021 rok 8 

To warto wiedzieć - K. Sz. 
Statystyka USC za 1999 r. - Stanisław Bartoś 
„Reypol” s.c. w Trzciankach - Leszek Kwasek 
Jacy Jesteśmy, jacy będziemy - Józef Serokomla 

 

16/00 
Wspomnienia - zakończenie - Franciszek Zając 
Gmina Janowiec - historia, charakterystyka - Józef Janusz 
Nasza gmina - Zofia Kupis 
Listy do redakcji: - Moje wspomnienia o Janowcu - Mie-
czysław Wolski 
- Szanowni Państwo! - Grzegorz Olejarczyk 
- Szanowna Redakcjo - Grzegorz Olejarczyk 
- Szanowna Redakcjo - Grzegorz Olejarczyk 
W skrócie: - Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek 
Kwasek 
- Album o Janowcu - Leszek Kwasek 
- Prenumerata wydawnictw - Leszek Kwasek 
- II Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Protokół z dyskusji w czasie „II Zimowych Spotkań 
Janowieckich” - Krystyna Wolska 
Jadwiga Olizar 1911-2000 - Krystyna Wolska, Leszek 
Kwasek 
Wieści z Gminy: - Reforma edukacji w gminie Janowiec - 
Jerzy Wójcik 
- Remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Janowcu - 
Jerzy Wójcik 
Sport - Krzysztof Szulowski 

 

17/00 
Oddajemy do rąk Państwa... - Redaktor naczelny 
Wczoraj i dziś w Janowcu - Franciszka Dudzińska-Reizer 
Listy do redakcji: - List do Gazety Janowieckiej - Leoka-
dia Mazur 
- Szanowna Pani Redaktor! - Edward Woźniczka 
Pośrednia ofiara wojny - w nawiązaniu do listu Pana 
Woźniczki - Krystyna Wolska 
Pozostaną w naszej pamięci - Krystyna Wolska 
Odeszła od nas... - Leszek Kwasek 
Informacje w skrócie: - Jubileusz kobiet obleskich - Kry-
styna Wolska 
- Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek 
- ECDL w Zespole Szkół Rolniczych w Janowcu - Joanna 
Gędek 
- Wystawa prac plastycznych - Karolina Jaroszyńska 
- Ogłoszenie - Henryk Dębicki 
- Spotkanie jubileuszowe - Leszek Kwasek 
- Album o Janowcu - Leszek Kwasek 
- TPJ w Internecie - Andrzej Madej 
Kanalizacja 2000 - Józef Serokomla 
Fraszki - Franciszek Kowalski 

 

17/00 dodatek 
Turystyka nadzieją gminy Janowiec - Leszek Kwasek 
Strategia rozwoju Gminy Janowiec - Henryk Dębicki 
Kazimierz i Janowiec na Liście Światowego Dziedzictwa 
- Tadeusz Michalak 
Rozwój Janowca i regionu - skrót wystąpienia - Franci-
szek Kowalski 
Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w gminie - An-
na Muzyka 
Agroturystyka - turystyka alternatywna (zrównoważona)  
- Jadwiga Tatara 
To należy wiedzieć - głos Sanepidu i Urzędu Skarbowego 

- Tadeusz Jankowski, Dariusz Kapyś 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe (i kulturowe), a moż-
liwości aktywizacji turystycznej Janowca nad Wisłą - 
Andrzej Pawłowski 
Czy Janowiec będzie żył z turystyki? - Adam Madejski 
Oferty turystyczne 

 

18/00 
!!! - Redakcja 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 2 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Wzmianki o przeszłości cmentarza parafialnego w Ja-
nowcu - Krystyna Wolska 
Sołectwa w gminie Janowiec - Józef Janusz 
„Prawem własności... w krajobraz Skarpy Janowieckiej”  
- Andrzej Szymanek 
Płoty na janowieckim wzgórzu - Leszek Kwasek 
Pięciolecie TPJ - Wincenty Bik 
Działalność TPJ w latach 1995-2000 - Leszek Kwasek 
Plany i zamierzenia - Leszek Kwasek 
Nasze wydawnictwa - Leszek Kwasek 
Zamierzenia na rok następny - Leszek Kwasek 
Walne Zebranie członków TPJ - Leszek Kwasek, Tade-
usz Olejarczyk 
Listy, telegramy gratulacyjne - Ewa Siurawska, sekr. To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami; U. Wyszkowski; Lech 
Wiśniewski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej; 
Maria Kozioł, Anna Żmuda, Lubartowskie Towarzystwo 
Regionalne; Franciszka Dudzińska-Reizer; prof. dr hab. 
Ryszard Szczygieł, Instytut Historii UMCS; dr hab. Anna 
Sochacka, prof. UMCS 
W skrócie: - Jesteśmy romantykami - Krystyna Wolska 
- Romantyczne wydarzenie na zamku w Janowcu - Win-
centy Bik 
- Wielkie Sprzątanie Świata w Janowcu - Joanna Gędek 
- Pierwsze tygodnie w naszym gimnazjum - Młodzieżowe 
Koło Przyjaciół Janowca 
- Szanowni Przyjaciele Janowca - Elżbieta Żukowska 
- Sprostowanie! - Dariusz Grzegorz Kapyś 
Wybory prezydenckie - K. Sz. 
Sport - K. Sz. 

 

19/00 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 3 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Historia parafii janowieckiej - Józef Janusz 
Zaskakujące ciekawostki o naszym kościele - Urszula 
Gustaw, Marta Baryłka, Szkolne Koło Historyków ZSR 
Nasze sprawy: - Ostatnie wydarzenia... - Leszek Kwasek 
- Pan mgr inż. Henryk Wieczorek Starosta Powiatu Pu-
ławskiego - Adam Madejski - Dyrektor Zarządu Zespołu 
Lubelskich Parków Krajobrazowych 
- Pan mgr inż. Henryk Wieczorek starosta Powiatu Pu-
ławskiego - Henryk Dębicki - Wójt 
Awanse dla kombatantów - Krystyna Wolska 
W skrócie: - Zasłużeni dla Towarzystwa - Leszek Kwasek 
- III Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Jeszcze raz w sprawie albumu pt. „Janowiec wczoraj i 
dziś w fotografii” - Leszek Kwasek 
- Janowieckie rody - Leszek Kwasek 
- Poetycki debiut - Leszek Kwasek 
- Lista Szkolnego Koła TPJ z ZSR w Janowcu 
- Nagroda - Leszek Kwasek 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 102, grudzień, 2021 rok 9 

- Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy Janowiec  
- Stanisław Bartoś 
- Kanalizacja, a odliczenia podatkowe - K. Sz. 
Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu - Leszek Bińczak 
Dyrektor ZSR w Janowcu 

 

20/01 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 4 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Wspomnienia - Janina Babinicz-Witucka 
III Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
Oby Powiślanka we złocie chodziła - Franciszek Kowalski 
Telegram - Franciszka Dudzińska-Reizer 
Działalność TPJ w 2000 r.: - Bilans za 2000 r. w zł 
- Zamierzenia na 2001 r. - Leszek Kwasek 
- W sprawie albumu - Leszek Kwasek 
- Szkolne koło TPJ - Młodzieżowe Koło Przyjaciół Ja-
nowca 
Listy: 
- Towarzystwo Przyjaciół Janowca - Anatol Jan Omela-
niuk - Przewodniczący Rady Krajowej Regionalnych To-
warzystw Kultury 
- Pan Andrzej Michałowski Dyrektor Ośrodka Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu Narodowej Instytucji Kultury - 
Leszek kwasek 
- Wielce Szanowny Panie Prezesie - Andrzej Michałow-
ski - Dyrektor Ochrony Zabytkowego Krajobrazu 
- Wielce Szanowny Panie Prezesie - Leszek Kwasek 
W skrócie: - Zmiany w parafii janowieckiej - Krystyna 
Wolska 
- Janowiecka lipa - Krystyna Wolska 
- Janowiec - statystyka wydarzeń - Stanisław Bartoś 
Zespół Szkół Rolniczych w Janowcu - Leszek Bińczak 

Widmo pryszczycy nad Europą - Krzysztof Szulowski 
Cudze chwalimy swego nie doceniamy - Józef Serokomla 
 

20/01 dodatek 
Od Redakcji - Krystyna Wolska 
Okazjonalne życzenia dla OSP Janowiec - Maria Kłopo-
towska Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec, Henryk 
Dębicki Wójt Gminy Janowiec 
Historia OSP Janowiec - Edmund Olejarczyk 
Kronika oddaje fakty - Filip Jaroszyński 
Uzupełnienia - Krystyna Wolska 
Zdjęcia 
 

21/01 
VIII Gminny Zjazd Związku OSP RP - Stanisław Bartoś 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 5 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Janowiecka perła - Tadeusz Orlewski 
Przed wschodem słońca - Apolonia Kowalska 
O niektórych imprezach przygotowanych w janowieckim 
GOK (Wieczerza wigilijna. Malowanie pisanek. Turniej 
tenisa stołowego) - Krystyna Wolska 
Opinie dotyczące działalności TPJ - mgr Henryk Wieczo-
rek Starosta Puławski; Wojciech Kuba Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Puław-
skiego; dr Marian Sołtysiak Prezes, mgr Ewa Siurawska 
Sekretarz; prof. dr hab. Grzegorz Janusz Rektor Puław-
skiej Szkoły Wyższej 
Choroba szalonych krów - Krzysztof Szulowski 
 

22/01 
Po żniwach - Wincenty Bik 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 6 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Przed wschodem słońca - Apolonia Kowalska 
Proboszczowie parafii Janowiec - Józef Janusz 
O Profesorze F. Gąsce i tajnym nauczaniu - Genowefa 
Orłowska 
Refleksje nad poezją - Krystyna Wolska 
Obrazek i las - Ada Kotelba-Złotnik 
W skrócie: - Sztandar dla PZERI - Krystyna Wolska 
- Voo Voo znów w Janowcu - Filip Jaroszyński 
- Znowu „nowe” w Serokomli - Filip Jaroszyński 
- Powiatowe zawody strażackie - Stanisław Bartoś 
- Niewybuchy z ostatniej wojny wciąż groźne!!! - Józef 
Sołyga 
- Sprostowanie - Krystyna Wolska 
- Uzupełnienia - Adam Falenta 
Z życia TPJ: - III Janowieckie Spotkania Historyczne - 
Leszek Kwasek 
- Nowe wydawnictwa TPJ - Leszek Kwasek 
- Nasi sponsorzy TPJ w 2001 r. - Leszek Kwasek 
- Walne Zebranie członków TPJ - Leszek Kwasek 
Projekt rewaloryzacji cmentarza żydowskiego w Janowcu 
- Filip Jaroszyński 
 

23/01 
Tama nadziejom? - sprawa, która bulwersuje - Krzysztof 
Szulowski 
Wczoraj i dziś w Janowcu cz. 7 - Franciszka Dudzińska-
Reizer 
Szkoła w Oblasach - Adam Falenta 
O Szkole w OBlasach na podstawie dokumentu - Krysty-
na Wolska 
W okresie okupacji - Józef Janusz 
Projekt: Kino - Koncert - Teatr - Filip Jaroszyński, Piotr 
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Malawski, Dawid Skowyra 
Ze zbioru p. Ady Złotnik-Kotelbowej. Sosny i kapliczka - 
Ada Złotnik-Kotelbowa 
W skrócie: - W roku 2001... - Leszek Kwasek 
- Portret zbiorowy, portret rodzin - czyli janowiecczanie 
w fotografii - Filip Jaroszyński 
- Kolejny rok działalności TPJ za nami - Leszek Kwasek 
- Sposób na integrację - Leszek Kwasek 
- Nasi sponsorzy w 2001 r. 
- Pani Dulska w Janowcu - Elżbieta Gryglicka 
Nowa inicjatywa - lista mieszkańców AD 1939 - Leszek 
Kwasek 
Listy: - Szanowny Panie Wojewodo - Zarząd TPJ 
 

24/02 
Od Redakcji 
IV Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
Głos w dyskusji nad sposobami budowy domów i ogro-
dzeń oraz modernizacji starego budownictwa - Dariusz 
Kopciowski 
Jak budować legalnie - Robert Celarski architekt 
Kształtowanie architektury w Janowcu - Mieczysław 
Brzozowski architekt 
Rodzimość i kultura form architektonicznych - czynnik 
aktywizacji Janowca - Adam Kalisz architekt 
Problematyka związana z kształtowaniem zieleni na tere-
nie zespołu krajobrazowo-urbanistycznego - Janowiec 
nad Wisłą - Bożena Wójcik architekt krajobrazu 
Aktualności: - IV Janowieckie Spotkania Historyczne - 
amjan 
- Koncert z okazji Święta Konstytucji 3. Maja - amjan 
Ogłoszenie 
 

25/02 
Od Redakcji 
Manna z nieba, czy pył z nieba? - Krzysztof Szulowski 
Dywersja - Józef Janusz 
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2001 r. - 
Leszek Kwasek 
Historia Zespołu Szkół Rolniczych w Janowcu - M. Ba-
ryłka, U. Gustaw 
Otwarcie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej 
w Janowcu - Roman Szymański 
Zebranie kombatantów - Krystyna Wolska 
Kronika OSP w Wojszynie - Antoni Przewłoka 
List do OSP w Wojszynie z okazji jubileuszu - Henryk 
Dębicki 
W skrócie: - Turniej tenisa stołowego o mistrzostwo gmi-
ny Janowiec - Krystyna Wolska 
- Wyniki Konkursu „Cztery Pory Roku” - 2001 - Elżbieta 
Żukowska, Wiesława Makarewicz 
- IV Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek 
- czy musi być kolorowo - plastikowo i tandetnie? - Le-
szek Kwasek 
- O projekcie rewaloryzacji cmentarza żydowskiego w 
Janowcu nad Wisłą - Filip Jaroszyński 
- Do „Maćkowej Chaty” po wydawnictwa TPJ - Leszek 
Kwasek 
- Kto niszczy drzewa na cmentarzu? - Leszek Kwasek 
- Odszedł od nas - Leszek Kwasek 
- Informacja z USC - Stanisław Bartoś 
- Wspomnienie o koledze Zdzisławie Borcie - Leszek 
Kwasek 
- Koncert z okazji Święta Konstytucji 3. Maja - amjan 
- Józef Sułek uhonorowany najwyższym odznaczeniem 

kościelnym - Krystyna Wolska 
Konkurs Pisanek Wielkanocnych - Krystyna Wolska 
Szósta rocznica TPJ - Wincenty Bik 
Lista mieszkańców A.D. 1939 - c.d. - Leszek Kwasek 
Pamiętaj – „Oddając krew darujesz życie” - amjan 
Listy: - - Szanowny Panie Prezesie - Franciszka Dudziń-
ska-Reizer 
 

26/02 
Od Redakcji 
Wybory samorządowe - 2002.10.27: - Urząd Gminy w 
Janowcu czeka na nowego gospodarza 
- Wywiad z kandydatem na wójta - Tadeuszem Koconiem 
- Redakcja 
- Życiorys 
- Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami(...) - 
Leszek Kwasek 
Kandydaci na radnych z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Gminy Janowiec 
Krajobraz po proteście - Krzysztof Szulowski 
W skrócie: - Walne Zebranie sprawozdawcze członków 
TPJ - Leszek Kwasek 
- Zjazd rodziny Szczepanków - Leszek Kwasek 
- Wokół wyborów - Leszek Kwasek 
- Festiwal w Janowcu - Filip Jaroszyński 
- Minęły już 4 lata - Leszek Kwasek 
- Wydarzenie kulturalne w Janowcu - Filip Jaroszyński 
- Caravaning na „Stanowisku” - Filip Jaroszyński 
Podróżniok Retmański - Wincenty Bik 
Pamiętaj – „Oddając krew darujesz życie” - amjan 
Listy: - Szanowny Panie Redaktorze - Wanda Falenta-
Kłopocka 
 

27/02 
Wspomnienia tamtych lat - Adam Falenta 
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Powyborcze echa: - komunikat powyborczy - Józefa Jan-
czura, Andrzej Łyszczarz 
- Wyniki głosowania do Rady Gminy w Janowcu - amjan 
- Wyniki głosowania w bezpośrednich wyborach wójta - 
amjan 
- Wyniki wyborów do Rady Powiatu - amjan 
- Do mieszkańców gminy Janowiec - Tadeusz Kocoń 
List otwarty do Pana Krzysztofa Polasika - Leszek Kwasek 
„Historia mówiona” - ocalić od zapomnienia - Filip Jaro-
szyński 
W dniu 2.10.2002 r. w Ośrodku „Brama Grodzka (...)” - 
amjan 
Z życia Gimnazjum w Janowcu 
W skrócie: - Cztery Pory Roku - Elżbieta Żukowska, 
Wiesława Makarewicz, Henryk Zawada 
- Konferencja w Puławach - Leszek Kwasek 
- W dniu 19 października 2002 r. (...) - amjan 
- Spotkanie przedwyborcze w GOK w Janowcu - amjan 
- Podziękowanie za ofiarność dla janowieckich parafian - 
Dyrektor Ogniska Wychowawczego w Puławach 
- Nowe władze powiatu - K.Sz. 
- V Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- I sesja Rady Gminy w Janowcu - amjan 
- Terminarz zebrań wiejskich 
- II sesja Rady Gminy w Janowcu - amjan 
Po wyborach - Zofia Kupis 
Najnowsze wydawnictwa TPJ 
Pamiętaj – „Oddając krew darujesz życie” - amjan 
Listy do redakcji: - Szanowny Panie Leszku z całym ze-
społem redakcyjnym - Bolesław Jaślan 
 

28/03 
Wywiad z p. Marią Gonciarową - Krystyna Wolska 
Samorząd lokalny - struktura i zadania 
Informacje z Urzędu Gminy - Tadeusz Kocoń 
Dyskusja na temat działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Janowca - Leszek Kwasek 
Rola i zadania Towarzystwa Przyjaciół Janowca - Janina 
Stec 
Moje refleksje z V Zimowych Spotkań Janowieckich - 
Mieczysław Wolski 
Z inicjatywy działającego już od lat(...) - Andrzej Wyrobisz 
Czy krowy mówią po angielsku? - Anna Badzio 
Osada zwana Serokomlą - Władysław Olejarczyk 
W skrócie: - Informacja z interwencji OSP w 2002 r. - 
Stanisław Bartoś 
- Z życia Zespołu Szkół w Janowcu - Anna Badzio 
- Świat ukryty w kawałku lipowego drewna - amjan 
- Pożegnanie - Leszek Kwasek 
- Podziękowanie - Leszek Kwasek 
- Janowieckie muzykowanie - Leszek Kwasek 
- V Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Sprawozdanie finansowe TPJ za 2002 r. - Tadeusz Ole-
jarczyk 
- Młodzieży Europy łącz się! - Filip Jaroszyński, Piotr 
Malawski 
Listy do redakcji: - Szanowni Panie i Panowie TPJ w Ja-
nowcu - Franciszka Dudzińska-Reizer 
 

29/03 
Od redakcji 
Sprawozdanie z Dnia Europejskiego w ZSR w Janowcu - 
Organizatorzy 
Co po przystąpieniu do UE? - Joanna Zagożdżon 
„Cztery pory Roku” - wiosna 2003 w Janowcu - E. Żu-

kowska, W. Makarewicz, H. Olejarczyk, J. Sułek 
Osada zwana Serokomlą c.d. - Władysław Olejarczyk 
Statut Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 
Od redakcji 
W skrócie: - Statut TPJ 
- Obwody do głosowania w ogólnokrajowym referendum 
- amjan 
- Maćkowa Chata już otwarta - Leszek Kwasek 
- Konkurs pisankowy - Helena Wójcik dyr. GOK 
- Sponsorzy TPJ w 2003 r. - Leszek Kwasek 
- Z troską o turystów - amjan 
- Wernisaż Marcina „Yperyt” Przydatka - amjan 
- Młodzież w TPJ - Paweł Mazurkiewicz 
- Ruszył prom na Wiśle - amjan 
- V Janowieckie Spotkania Historyczne - amjan 
- Sprawozdanie finansowe TPJ za 2002 r. - Tadeusz Ole-
jarczyk 
- Majówka teatralna w Janowcu 
- Wystawa fajansu holenderskiego na zamku w Janowcu 
- Aktywność kulturalna w Janowcu - Leszek Kwasek 
Zmienność obyczajów - Zofia Kupis 
Sport. Spotkanie z Dąbrowicą - Paweł Mazurkiewicz 
Oddając krew - darujesz życie - amjan 
 

30/03 
Od redakcji 
Sprzedane - wstęp wzbroniony - redakcja 
Wieści z Urzędu Gminy - redakcja 
Benefis Marii Gonciarowej - Leszek Kwasek 
Benefis Marii Gonciarowej "Maniuty" - Franciszek Ko-
walski 
Niechciana edukacja muzyczna w Janowcu - Franciszek 
Kowalski 
Ocalić od zapomnienia - Filip Jaroszyński 
Wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo - Piotr Ma-
lawski 
Listy do redakcji: - Szanowny Panie Redaktorze - Anatol 
Szurmak 
W skrócie: - Reypol - Leszek Kwasek 
- (Nie)Udana noc sobótkowa - Paweł Mazurkiewicz 
- Powódź w roku 1934 - Kazimierz Czapliński 
- Jak widzimy Janowiec? - Elżbieta Żukowska, Wiesława 
Makarewicz 
- O V Sesji JSH - Krystyna Wolska 
- Nie można wypowiedzi Krystyny Wolskiej pozostawić 
bez komentarza - Leszek Kwasek 
- Inauguracja II Janowieckich Interpretacji Muzycznych - T.B. 
- Przedszkole staje do konkursu - Ewa Kostka dyrektor 
Przedszkola 
- Co nowego w Zespole Szkół w Janowcu? - Marek 
Chrzanowski nauczyciel w ZS w Janowcu 
- Jubileusz księdza proboszcza - R 
- Zawody gminne w 2003 r. - Stanisław Bartoś 
- Wzmocnienie naszej redakcji 
Sport: - Serokomla - Paweł Mazurkiewicz 
- Mamy kort tenisowy - Paweł Mazurkiewicz 
 

31/03 
Helena Brzozowska - więźniarka obozu w Ravensbrück - 
Krystyna Wolska 
Odpowiedzi na pytania skierowane do Wójta Gminy 
Dary ludzkich serc - Lech Piekarz dyrektor Domu Dziec-
ka w Puławach 
11 listopada w Janowcu, czyli kilka uwag o patriotyzmie 
- Anatol Szurmak 
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W SKRÓCIE 

Dodruk wydawnictw TPJ 
W związku z wyczerpaniem nakładów dwóch wydaw-

nictw, cieszących się dużym zainteresowaniem osób od-
wiedzających stronę TPJ, Towarzystwo dokonało dodru-
ku poniższych tytułów książkowych: 
Miasteczko - Szalom Asz (format A5, liczne fotografie z 

Kazimierza, Kutna i Janowca); 

ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. 
Fenomen Kulturowy miasteczka - sztetl - zbiór refera-
tów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji nau-
kowej w czasie V Janowieckich Spotkań Historycz-
nych (format A5, fotografie). 
Powyższe książki cieszyły się dużym zainteresowa-

niem osób odwiedzających stronę Towarzystwa. 
Redakcja 

 

  
 

„CZYSTE POWIETRZE”  
- SPOTKANIE INFORMACYJNE 

Wójt Gminy Janowiec serdecznie zaprasza Mieszkań-
ców Gminy na spotkanie informacyjne, dotyczące Progra-
mu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie 
się w dniu 27 grudnia 2021 r. (w poniedziałek) o godz. 
16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu. 

Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze 
zagadnienia dotyczące Programu. Mieszkańcy zostaną 
zapoznani z założeniami Programu, rodzajami przedsię-
wzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, procedu-
rą składania wniosków o dofinansowanie, zasadami reali-
zacji i rozliczania przedsięwzięć. 

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program rządowy, 
którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejsze-
nie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne 
oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. 

Szukanie Kasy Chorych - Sabina Kwiatkowska 
„Janowieckie Skowronki” - Franciszek Kowalski 
Wieści z Zespołu Szkół w Janowcu - Marek Chrzanowski 
Przypomnijmy, że działkę, o której mowa(...) - Leszek 
Kwasek 
Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada 
Moje nadzieje i obawy przed wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej - Magdalena Barańska Szkolne Koło TPJ w 
ZS w Janowcu 
Unia Europejska jest to dobrowolna organizacja(...) - An-
na Kuba Szkolne Koło TPJ w ZS w Janowcu 
W skrócie: - Samochód ratowniczo-gaśniczy w darze od 
PZU - Stanisław Bartoś 
- Cztery Pory Roku - Elżbieta Żukowska, Wiesława Ma-
karewicz 
- Kaplica w Nasiłowie - amjan 
- Powiatowe Dni Kultury 
- VI Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Z posiedzenia Rady Gminy w Janowcu - Leszek Kwasek 
- Reypol w Janowcu - Leszek Kwasek 
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w USC Jano-
wiec - Stanisław Bartoś 
- Uwagi i propozycje dla TPJ - Jacek Święch, Anna Gaca, 
Marek Andzelm 
- Do Członków TPJ 
Pomóż sobie i innym 
Listy do redakcji: - Moje miejsce... - Tomasz Bobrowski 
Sport. Jesień wasza - wiosna nasza? - Paweł Mazurkiewicz 
 

32/04 
Moje wspomnienia o tajnym nauczaniu w Janowcu - Mie-
czysław Wolski 

Woda jak adrenalina - redakcja 
Samorządność - czy samowola? - Anatol Szurmak 
Złoty jubileusz - Leszek Kwasek 
Podziękowanie dla Franciszka - Sabina Kwiatkowska 
Podsumowanie roku działalności - Tadeusz Kocoń 
W odpowiedzi na nieprawdziwe zarzuty - Tadeusz Kocoń 
Wójt 
Jeszcze raz o programie „Młodzież” - Piotr Malawski 
Nasze nadzieje i obawy przed przystąpieniem do Unii 
Europejskiej - Agnieszka Kupczyk Szkolne Koło TPJ w 
ZS w Janowcu 
W skrócie: - Korekta w zamierzeniach TPJ na 2004 r. - 
Leszek Kwasek 
- Oświadczenie - Krzysztof Łokaj radny Gminy Janowiec 
- Referendum i co dalej? - Leszek Kwasek 
- Powiatowe Dni Kultury - Leszek Kwasek 
- VI Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 
- Reypol uruchomił piekarnię - Leszek Kwasek 
- „Janowieckie Skowronki” mają własne instrumenty - 
Leszek Kwasek 
- Cztery Pory Roku - Elżbieta Żukowska, Wiesława Ma-
karewicz 
- „Czystość i porządek w naszej wsi” 
- Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2002-2003 - 
Leszek Kwasek, Tadeusz Olejarczyk 
- W sprawie referendum - Leszek Kwasek 
- Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Janowcu - 
amjan 
Zgubne skutki wypalania traw - Tomasz Bobrowski 
Listy do redakcji: - O świętach narodowych w Zespole 
Szkół w Janowcu - Marek Chrzanowski nauczyciel ZS w 
Janowcu                                                                   (cdn.) 
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Składki członkowskie opłaciło 15 osób. 

na lata 2007-2013, który swoim zakresem obejmował 
montaż instalacji solarnych oraz kotłów co. na biomasę. 

W związku z powyższym wszystkich obecnych wła-
ścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane in-
stalacje w ramach wyżej wymienionego projektu, prosi-
my o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy Jano-
wiec (pok. nr 7), celem podpisania protokołu przekazania 
instalacji OZE na własność. 

Protokoły przekazania instalacji OZE będą podpisy-
wane do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Przekazanie instalacji OZE nastąpi bez dodatkowej 
odpłatności ze strony mieszkańca. 

UG Janowiec 
 

  
 

Stawki podatku od nieruchomości  
na 2022 rok 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Janowiec, podjętą 
podczas XXXI posiedzenia w dniu 26 listopada 2021 r., 
określa się następujące roczne stawki w podatku od nieru-
chomości:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 
powierzchni,  

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha po-
wierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego  
przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 
1 m2 powierzchni,  

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października  
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), 
i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego –3,40 zł od 1 m2 powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
- 19,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  
siewnym - 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
- 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych 
kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest 
do osób fizycznych będących właścicielami i współwła-
ścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkal-
nych wydzielonych w budynku jednorodzinnym. 

UG Janowiec 
 

  
 

Szkolenie z przygotowania wniosku  
w ramach inicjatywy LEADER 

LGD „Zielony 
Pierścień” or-
ganizuje dwu-
dniowe szkole-
nie dotyczące 
samodzielnego 
przygotowania 
wniosku o bez-
zwrotne wspar-
cie finansowe 
na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej w 
ramach inicja-
tywy LEADER 

z PROW 2014-2020. 
Informujemy, że szkolenie dotyczące przygoto-

wania wniosku i biznesplanu na wsparcie finansowe 
w formie premii na podjęcie działalności gospodar-
czej organizuje w dniach 16 i 17 grudnia 2021 r. 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 
w Kośminie. Szczegółowe informacje, dotyczące 
szkolenia i zgłoszeń, można znaleźć na stronie inter-
netowej: https://zielonypierscien.eu/aktualnosci/
szkolenie-wsparcie-na-uruchomienie-firmy. 

UG Janowiec 
 

  
 

Średnia cena skupu żyta przyjmowana do  
obliczania podatku rolnego na 2022 rok 
Na XXXI sesji Rady Gminy Janowiec w dniu 26 listo-

pada 2021 r. rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2022 r. Według uchwały średnią cenę 
skupu żyta, będącą podstawą do obliczenia podatku rol-
nego, ustaloną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 
20.10.2021 r., obniżono z kwoty 61,48 zł za dt do kwoty 
56,00 zł za dt. 

UG Janowiec 
 

  
 

Przekazanie instalacji OZE  
- projekt „Eco energia w Gminie Janowiec” 
Szanowni Mieszkańcy,  
Urząd Gminy Janowiec informuje, że zakończył się 

okres trwałości Projektu pn. „Eco energia w Gminie Jano-
wiec”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
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nej statutowej działalności pożytku publicznego  
przez organizacje pożytku publicznego – 5,75 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2 % ich wartości.  
UG Janowiec 

 

  
 

Stawki podatku od środków transportowych 
na 2022 roku 

Według uchwały Rady Gminy Janowiec, podjętej na 
XXXI posiedzenia w dniu 26 listopada 2021 r., Stawki 
podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:  
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł,  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 688,00 zł,  
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 806,00 zł,  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,  
stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do 
uchwały,  

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 172,00 zł,  

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku  
określone są w załączniku nr 2 do uchwały,  

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  
podatnika podatku rolnego - 382,00 zł,  

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą  
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku 
określone są w załączniku nr 3 do uchwały,  

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedze-
nia poza miejscem kierowcy:  
a) mniejszej niż 22 miejsca - 942,00 zł,  
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 700,00 zł.  
 

Załączniki 1-3 do uchwały wymienione w punktach 2, 
4 i 6 dostępne są na stronie internetowej: http://
edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/5326/akt.pdf 

UG Janowiec 
 

  
 

Uchwała w sprawie wysokości wynagrodze-
nia Wójta Gminy Janowiec 

Na XXXI posiedzenia Rady Gminy Janowiec w dniu 
26 listopada 2021 r., podjęto uchwałę odnośnie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec. 

Z dniem 1 sierpnia 2021 r. wysokość wynagrodzenia 
miesięcznego dla Pana Jana Gędka - Wójta Gminy Jano-
wiec ustalono w wysokości brutto 17970,00 zł., w tym: 
- wynagrodzenie zasadnicze - 9250,00 zł brutto; 
- dodatek funkcyjny - 3150,00 zł brutto; 

- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wyna-
grodzenia zasadniczego - 1850,00 zł brutto; 

- dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagro-
dzenia zasadniczego i funkcyjnego - 3720,00 zł brutto. 
Według poprzedniej uchwały w sprawie ustalenia wy-

nagrodzenia Wójta Gminy Janowiec z 29 listopada 2018 
r. dotychczasowe wynagrodzenie wójta wynosiło 
10180,00 zł brutto w tym wynagrodzenie zasadnicze 
4700,00 zł brutto. 

UG Janowiec 
 

  
 

Uchwała w sprawie wysokości diet dla rad-
nych Gminy Janowiec 

Na XXXI posiedzenia Rady Gminy Janowiec w dniu 
26 listopada 2021 r., podjęto uchwałę odnośnie ustalenia 
wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących rad-
nym Gminy Janowiec. 

Według przyjętej uchwały Rada Gminy Janowiec usta-
liła z dniem 1 sierpnia 2021 r.: 
- wysokość diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady 
Gminy Janowiec w wysokości 1600,00 zł miesięcznie; 
- dietę w wysokości 700,00 zł dla wiceprzewodniczącego 
rady za prowadzenie obrad sesji lub wykonywanie zadań 
wyznaczonych przez przewodniczącego na sesji rady 
związanych z organizacją pracy rady; 
- radnemu gminy dietę w wysokości: 
- 500,00 zł za uczestnictwo w sesji rady gminy i posie-
dzeniach stałych i doraźnych komisji powołanych przez 
Radę Gminy Janowiec; 
- 700,00 zł przewodniczącemu lub zastępcy przewodni-
czącego komisji za prowadzenie posiedzenia komisji. 
Według przyjętej uchwały radny może złożyć pisemne 
oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o 
przeznaczeniu jej na inny wskazany w oświadczeniu cel. 
Zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą z 29 listopa-
da 2018 r. wysokość ryczałtowej diety dla przewodniczą-
cego rady wynosiła 1300,00 zł, a dieta dla wiceprzewod-
niczącego rady 300,00 zł. Natomiast radnemu przysługi-
wały diety w kwotach odpowiednio 200,00 i 300,00 zł. 

UG Janowiec 
 

  
 

Odezwa Komitetu Honorowego  
Obchodów Narodowego Święta  

Niepodległości 11 Listopada  
w Województwie Lubelskim 

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego! 
 

11 listopada świętujemy 103. rocznicę odzyskania nie-
podległości przez naszą Ojczyznę, jedno z najważniej-
szych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. (…) 

Narodowe Święto niepodległości to szczególny dzień, 
w którym z wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, 
którzy przelali krew za wolność umiłowanej Ojczyzny. 
Bohaterów, którzy niejednokrotnie nie mają nawet grobu, 
gdyż ich szczątki nie zostały odnalezione. Nasze myśli 
kierujemy też ku tym, których wysiłek dyplomatyczny 
przyczynił się do odrodzenia naszego państwa. Liderami 
w czasie przełomowych wydarzeń 1918 roku byli Ojco-
wie Niepodległości, do których należą Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Wi-
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tos, Wojciech Korfanty, Ignacy daszyński. Zmobilizowali 
oni Polaków do dalszych zmagań o suwerenność.  

Niech symboliczne znicze i wiązanki kwiatów będą 
hołdem dla tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyź-
nie. Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców województwa lubelskiego do wywieszenia w dniu 
Święta Narodowego 11 listopada biało-czerwonych flag.  

Czerpiąc z najlepszych wzorców naszych przodków, 
którzy kochali Polskę, dbajmy o to, by przyszłe pokolenia 
mogły żyć w naszej wolnej Ojczyźnie w pokoju i dostatku. 
Niech żyje wolna Polska! 
Cześć i chwała Bohaterom Niepodległej! 

W imieniu Komitetu Honorowego 
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 

Lech Sprawka 
Wojewoda Lubelski 

Lublin, listopad 2021 roku 

 

  
 

Uchwała w sprawie diet  sołtysom 
Na XXXI posiedzenia Rady Gminy Janowiec w dniu 

26 listopada 2021 r., podjęto uchwałę odnośnie ustalenia 
wysokości diet przysługujących sołtysom. 

Diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Ja-
nowiec ustala się w kwocie 50,00 zł. Dieta ta przysługuje 
wyłącznie w przypadku pisemnego zaproszenia do 
uczestnictwa w posiedzeniu Rady Gminy Janowiec oraz 
jej komisjach wystosowanym przez Przewodniczącego 
Rady Gminy. 

Według poprzedniej uchwały z 26 stycznia 2012 roku 
dieta dla sołtysów wynosiła 40,00 zł. 

UG Janowiec 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

Wacław Kwiatkowski cd. 
 

Wspomnienia z Kazimierza Dolnego 

Aleksander Kwiatkowski (ojciec Wacława) ożenił się 
z Antoniną Kwiatek, która była bardzo pracowita. Po 
przez swoją pracę została nazwana „mrówką”. Panna z po-
sażnym majątkiem, z dobrą opinią, mając 16 lat niespo-
dziewanie wyszła za maż za kawalera z Janowca mające-
go 28 lat. Aleksander ożenił się i zabrał pannę do Janow-
ca. Kiedy Para Młodych i goście weselni zaczęli uczto-
wać, biesiada została przerwana. Miejscowi kawalerowie 
(z Kazimierza Dolnego) zmówili się i ze złości nie po-
zwolili gościom weselnym na spokojną zabawę. Doszło 
do tego, że poprzez zachowanie miejscowych, zarówno 
goście jak i Para Młodych zostali zmuszeni do przeniesie-
nia się do Janowca w celu dalszego ucztowania. Opuścili 
dom rodzinny - weselny panny młodej Antoniny Kwiatek 
i kontynuowali biesiadę w Janowcu w domu rodzinnym 
Aleksandra. W tamtych czasach takie uroczystości wesel-
ne trwały cały tydzień. 

Wspomnienia o Wiktorii Kwiatkowskiej - Jacque-
mart („Żakmar”) 

Wiktoria Kwiatkowska urodzona 26 grudnia 1890 ro-
ku w Janowcu, zmarła 22 sierpnia 1974 roku w Gdańsku. 
Panieńskim nazwiskiem mamy Wiktorii było Blicharska. 

Wiktoria Kwiatkowska poślubiła Francuza, Jacque-
mart („Żakmara”). Mieszkała w Warszawie, gdzie docho-
wała się dwójki potomstwa: Rene i Ryszarda. W Janowcu 
zbudowali dom, który był wykorzystywany tylko latem. 
W czasie okupacji Niemieckiej zamieszkali z całą rodzi-
ną w Janowcu. Synowie Wiktorii zostali aresztowani. 
Rene zginął w Dachau, natomiast młodszy brat Ryszard 
przeżył. 

Po wojnie Ryszard wraz z Mamą zamieszkał w Gdań-
sku. Dom w Janowcu po zawierusze wojennej ocalał i zo-
stał przekazany przez Wiktorię i syna Ryszarda jako daro-
wizna dla mieszkańców Janowca z przeznaczeniem na 
ośrodek zdrowia. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje w nim 
Ośrodek Zdrowia. 

Wiktoria była „przystanią” dla trzech braci Wacława: 
Stefana, Hipolita i Mariana. Mieli gdzie się zatrzymać/
zamieszkać w podróży, a Wiktoria służyła dobrą radą 

młodym ludziom, która zaowocowała w dalszym życiu 
młodzieńców. 

Wspomnienia o Gminnej Spółdzielni Samopomocy 
Chłopskiej w Janowcu.    

Wacław Kwiatkowski urodzony 06.09.1903 roku - 
zmarł 04.10.1983 roku w Janowcu. 

Wieloletni wiceprezes Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska na stanowisku kierownika handlowego. 
Nie była to ośmiogodzinna praca za biurkiem, a często 
ciężka praca fizyczna. Absorbowała ona tyle godzin, ile 
wymagały danego dnia sprawy do załatwienia. Wacław 
Kwiatkowski często jechał do stacji Puławy, aby pomóc 
przy wyładunku węgla z  kolejowych wagonów. Czynił 
to, aby zminimalizować, a niekiedy uniknąć opłat 
„postojowych”, które związane były z czasem rozładun-
ku. Przy rozładunku pomagali mu pracownicy Spółdziel-
ni, z którymi wcześniej umawiał się na taką pracę. Gdy 
przyjeżdżał samochód z dostawą towaru do magazynu 
spożywczego to również i tam często pomagał przy rozła-
dunku. Ogólna pomoc jak i „wkładanie serca” w sprawy 
związane ze Spółdzielnią, spowodowana była głębokim 
zainteresowaniem oraz zżyciem ze sprawami Spółdzielni. 
Wiedział co i gdzie się dzieje. Często poza godzinami 
pracy siadał na rower i jeździł i doglądał interesów Spół-
dzielni. Trzeba było przyznać, że miał „swoje oko” na 
Spółdzielnię. Starał się, aby we wszystkich gałęziach han-
dlu działo się dobrze. Jeśli niekoniecznie było dobrze, to 
starał się  temu zaradzić by funkcjonowało jak najlepiej. 

Kiedy byliśmy pod okupacją Niemiecką, pomimo 
trudnych czasów, istniał sklep spożywczy prowadzony 
przez Spółdzielnię. Sklep mieścił się w budynku gminy 
na parterze z wejściem od ulicy Lubelskiej. W sklepie 
jako ekspedientka pracowała Stefania Kulińska, która 
była świetnym pracownikiem. Można by się zastanowić, 
czemu w budynku gminy był sklep? Odpowiedź jest pro-
sta. Spółdzielnia nie miała jeszcze swojego pomieszcze-
nia, więc wynajmowała je od gminy. W czasie okupacji 
zbudowany został nowy budynek, który był niewykoń-
czony. Po wojnie budynek powoli został wyremontowany 
i na parterze budynku otwarty został sklep spożywczy, 
który następnie został przeniesiony z gminy. Obecnie w 
tym budynku mieście się „Dom Chleba”.    (cdn.) 

Alicja Tarłowska 


