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Gazety Janowieckiej
Gdy piszę te słowa jest 21. dzień wojny Federacji
Rosyjskiej z Narodem Ukrainy.
Chcemy wierzyć, że wygra napadnięty, a przemoc
zostanie złamana i zatrzymana. Oby jak najrychlej.
Chyba wszyscy Polacy współczują ofiarom tej
wojny i to uczucie serca jest obecne od początku. W
ślad za słowami pojawiły się gesty polityczne, ale
przede wszystkim zmaterializowało się olbrzymie
polskie wsparcie humanitarne i solidarność z walczącym Narodem Ukrainy. Widzimy to codziennie,
szczególnie w Polsce, także w Janowcu.
Jest też inny powód by pisać o rosyjskiej (czytaj:
wielkoruskiej) napaści na Ukrainę. Taka wojna na
którą mielibyśmy milcząco przyzwalać - może się
przenosić jak zaraza. A wtedy „nasza chata nie będzie z kraja”.
Redakcja Gazety Janowieckiej postanowiła
przyspieszyć wydanie 103. numeru pisma, aby chociaż symbolicznie - poprzez aktualne „wojenne”
informacje z obszaru gminy - włączyć się w szeroki front współczucia i poparcia dla napadniętej
Ukrainy.
Andrzej Szymanek
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https://twitter.com/nexta_tv

1

Gmina Janowiec
dla obywateli Ukrainy
Wszystkie osoby uciekające
z Ukrainy przed konfliktem
zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu)
w Polsce, mogą udać się do
punktu recepcyjnego. Otrzymają
tam informacje na temat pobytu
w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce
na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe
zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej
opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
Na dzień 28.02.2022 r. najbliższy punkt recepcyjny
znajduje się w Puławach w Bursie Regionalnego Centrum
Kształcenia Ustawicznego, ul. Partyzantów 28.
Z ramienia Gminy Janowiec koordynatorem działań
pomocowych dla obywateli Ukrainy jest Waldemar Słowik tel. 512 383 100

Podziękowania
dla mieszkańców Gminy Janowiec
Wójt Gminy Janowiec dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Janowiec za przekazanie artykułów spożywczych, materiałów opatrunkowych, kosmetyków i chemii
gospodarczej dla poszkodowanych w działaniach
wojennych między Rosją a Ukrainą. Na posiedzeniu
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w
dniu 07.03.2022r. ustalono, że w pierwszej kolejności pomoc skierowana będzie do uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na naszym terenie. Wielu
mieszkańców gminy i organizacji społecznych pomaga przy głównych szlakach komunikacyjnych np.
MOP Markuszów dostarczając uchodźcom ciepłych
posiłków i wszelkich niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby. Jak najbardziej takie osoby mogą korzystać z naszych magazynów. W związku z tym,
wszystkich potrzebujących pomocy prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi z poszczególnych
miejscowości, którzy umożliwią dystrybucję niezbędnych artykułów. Dane kontaktowe:
Brześce Kolonia, Henryk Plewka – sołtys, tel. 533081872
Brześce Stare, Monika Wójcik – sołtys, tel.
502854565
Janowice, Teresa Kusińska – sołtys, tel. 607034143;
Janowiec, Michał Kowalczyk – dyrektor GOK tel.
506651091; Jadwiga Wolska – sołtys tel. 787971400;
Nasiłów, Paweł Dybisz – sołtys, tel. 509706557
Oblasy, Krzysztof Wójcik – sołtys, tel. 507061195;
Trzcianki, Monika Przewłoka- sołtys, tel. 500091380
Wojszyn, Robert Bełczyk – sołtys, tel. 505038253
Jednocześnie przypominam, że artykuły pierwszej potrzeby można dostarczać w godzinach pracy
instytucji do GOK Janowiec, GOPS Janowiec i Zespołu Szkół w Janowcu.
W innych sprawach dotyczących pomocy uchodźcom można kontaktować się z koordynatorem gminnym Waldemarem Słowikiem tel. 512383100 lub
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowcu tel. 81 8815504
Z wyrazami wdzięczności

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.
Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec

Na stronie głównej Gminy Janowiec w zakładce:
„Pomoc dla obywateli z Ukrainy” dostępne są między
innymi przydatne dokumenty i pisma:
 wzór umowy bezpłatnego wynajmu mieszkań/
pomieszczeń opracowanej przez Miasto Lublin we
współpracy z organizacjami oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie napisana w języku
polskim i ukraińskim;
 pod linkiem „Pesel dla obywateli z Ukrainy” - informacja dla obywateli z Ukrainy odnośnie nadania numeru PESEL oraz profilu zaufanego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
wzory pism do pobrania w języku polskim i ukraińskim, związane z nadaniem obywatelom z Ukrainy
numeru PESEL - „Wniosek o nadanie numeru PESEL
w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про
присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом
в Україні”, a także „Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy
w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji
rejestru obywateli Ukrainy”.

Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec
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Pięć zasad bezpieczeństwa
Prowadzone przez Rosję od 24 lutego 2022 r. działania
wojenne na terenie Ukrainy, spowodowały napływ do
Polski dużej liczby uchodźców. Jak przekazała Straż Graniczna w dniu 18 marca o godz. 9.00 liczba uchodźców z
Ukrainy przekroczyła 2 mln. osób. W znacznej większości były to kobiety z dziećmi. Natomiast z naszego kraju
od początku rosyjskiej inwazji wyjechało do Ukrainy 227
tysięcy osób.
Sytuacja ta powoduje konieczność wypracowania odpowiedniego systemu bezpieczeństwa dla przybywającej
do Polski grupy uchodźców. Irena Dawid-Olczyk, prezes
Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La
Strada przedstawiła najważniejsze zasady bezpieczeństwa
umieszczone na przygotowanej przez fundację ulotce:
1. Trzymajcie się dwójkami, trójkami. Nie wsiadajcie do
samochodów pojedynczo.
2. Poproś osobę, która oferuje Ci pomoc (transport,
mieszkanie, pracę) o pokazanie dokumentu tożsamości.
3. Zapytaj, na jakich warunkach oferowana jest pomoc.
4. Zapisuj numery telefonów osób, które Ci pomagają.
Mogą się przydać.
5. W sytuacjach wątpliwych i podejrzanych zwróć się do
Policji i Straży Granicznej. W razie poważnych problemów zadzwoń do Fundacji La Strada: +48 605 687 750.
amjan

Słownik przydatnych zwrotów
w języku ukraińskim
Podstawowe zwroty przydatne w pomocy uchodźcom
z Ukrainy (dla ułatwienia zwroty w języku ukraińskim
zapisano fonetycznie):
Jak się nazywasz? Imię? Nazwisko? - Jak tebe zwaty?
Imja? Prizwiszcze?
Skąd jesteś? - Zwidky ty pryichaw?
Nie rozumiem - Nie rozumiju
Czy możesz mówić wolniej? - Czy możesz goworyty powilnisze?
Czy możesz powtórzyć? - Czy możesz powtoryty?
Jak się czujesz? - Jak ty sebe poczuwajesz?
Coś się boli? - Szczos bolyt?
Dokąd chcesz jechać? - Kudu ty choczesz poichaty?
Czy potrzebujesz noclegu? - Tobi potribno misce na nocziwliu?
Czy chcesz coś zjeść? - Czy ty choczesz poisty?
Czy chcesz coś pić? - Czy ty choczesz pyty?
Czy na coś chorujesz? - Czy ty na szczoś chworijesz?
Czy przyjmujesz jakieś leki na stałe? - Ty pryjmajesz
budź-jaki postijno?
Czy masz lekarstwa ze sobą? - W ony u was z soboju?
Czy potrzebujesz jakichś pieniędzy? - Czy potribni tobi
jakiś hroszi?
Przydatne słowa i wyrażenia w codziennym życiu:
Tu jest twoje miejsce do spania - Oś twoje misce dlja snu
Tu jest toaleta i przybory toaletowe - Tyt je tualet i tualetno-kosmetyczni zasoby
Szampon - szampun
Mydło - myło
Pasta do zębów - zubna pasta
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Szczoteczka do zębów - zubna sitka
Podpaski - hihiejiniczni prokładky
Tutaj jest kuchnia i przybory kuchenne - Dostupni kuchnia i kuchonne pryładdja
Łyżki - łożky
Widelce - wydelci
Kubki - czaszky
Herbata - czaj
Kawa - kawa
Czy potrzebujesz do kogoś zadzwonić? - Tobi potribno
komuś zatelefonuwaty?
Tu są dane do sieci wifi i hasło - Oś dani dlja wi-fi mereżi
i parol
Zawsze możesz na nas liczyć! - Zawżdy możesz na nas
rozrachowuwaty!

za: gazeta.pl

Także Polska Policja na swoim koncie na Twitterze
(https://twitter.com/PolskaPolicja) w dniu 1 marca zamieściła w ramach pomocy niesionej osobom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce słownik podstawowych
zwrotów w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim, które mogą być pomocne niosącym pomoc policjantom i wolontariuszom w kontakcie z uchodźcami z
Ukrainy.

Redakcja

A tu wiele aktualnych informacji
 https://pl-pl.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce
 https://policja.pl/pol/aktualnosci/214998,Specjalna-

infolinia-dla-uchodzcow-z-Ukrainy-i-ich-rodzin-naterenie-RP.html
 https://ukraina.onet.pl/
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Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (UA)

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2
Aktualna sytuacja

W dniu 18 marca 2022 r. Ministerstwo Zdrowia: poinformowało o 11660 nowych potwierdzonych zakażeniach
koronawirusem, w tym 1251 ponownych. Zmarło 107
osób. W poszczególnych województwach odnotowano
następujące liczby zakażeń (malejąco): mazowieckie
(2056), wielkopolskie (1436), dolnośląskie (946), zachodniopomorskie (928), śląskie (918), pomorskie (845), kujawsko-pomorskie (769), lubelskie (699), małopolskie
(672), łódzkie (587), warmińsko-mazurskie(406), lubuskie (402), świętokrzyskie (261), opolskie (238), podkarpackie (223), podlaskie (209).
Od początku pandemii (4 marca 2020 r.) potwierdzono
w Polsce 5875072 przypadki. Z powodu COVID-19
zmarło 114 087 osób (najwięcej 8 kwietnia 2021 r. - 954
przypadki śmiertelne).
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Zaszczep się
- chroń siebie i swoich bliskich!

Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachorowania. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą wzmocnienia odporności - pozwala uniknąć zachorowania na
COVID-19 lub łagodnie go przejść.
Zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie warto skorzystać z możliwości wzmocnienia osłabionej odporności
organizmu. To także możliwość zadbania o swoich rodziców i dziadków, którzy ze względu na wiek czy choroby
współistniejące w przypadku zakażenia mogą przechodzić koronawirusa znacznie ciężej.
Zaszczepiłeś się dwiema dawkami? Przyjmij też przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19! Osoby powyżej 50. roku życia mogą to zrobić po 5 miesiącach od zaszczepienia. Pozostałe osoby - po 6 miesiącach
od przyjęcia pełnej dawki szczepionki.
Dowiedz się więcej na www.gov.pl/szczepimysie
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Gazety Janowieckiej
Historia "Gazety Janowieckiej"
Towarzystwo Przyjaciół Janowca zostało zarejestrowane w listopadzie 1995 roku, natomiast Gazeta Janowiecka ukazuje się od maja roku następnego. W pierwotnym 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 Janowca. Informowaliśmy o tych wydarzeniach i prezentowaliśmy 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 powiatu.
Ponadto łamy janowieckiego kwartalnika zawsze są do
dyspozycji dla chętnych do przedstawienia swojego stanowiska w ważnych, bieżących sprawach.
Oprócz tego zapraszamy mieszkańców Janowca i gminy do pisania wspomnień o najbliższej i dalszej rodzinie,
o swoich miejscowościach, o wydarzeniach, jakich byli
świadkami, bądź o nich słyszeli. Z tych zaproszeń skorzy-

Indeks artykułów
"Gazety Janowieckiej" cd.
33/04
Osada zwana Serokomlą - W ładysław Olejarczyk
Relacja mieszkańca Janowca - notował Leszek Kwasek
Relacja Apolonii Kowalskiej - notował Leszek Kwasek
Któż teraz pamięta(...) - Leszek Kwasek
Bolesław Jaślan nie żyje - Leszek Kwasek
Hymn Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Uroczy zakątek
Polski - Franciszek Kowalski
Drodzy Mieszkańcy Gminy Janowiec - Tadeusz Kocoń
Noc nad Janowcem - Mirosław Chechelski
Pomóż sobie i innym
W skrócie:
- Konkurs pisankowy - amjan
- Sesja Rady Gminy w Janowcu w maju 2004 r. - amjan
- Koncert z okazji 3. Maja - amjan
- Referendum w sprawie odwołania wójta - amjan
- Mieliśmy jubileusz - Kapela Retmany
- Informacja z GOK - Helena W ójcik dyrektor GOK
- „Janowieckie Skowronki” - Leszek Kwasek
- „Czystość i porządek w naszej wsi” - amjan
- Koncert na zamku - Leszek Kwasek
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stało już ponad 260 osób, tyle już bowiem nazwisk figuruje 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 szczegółowy opis miasteczka w okresie dwudziestolecia międzywojennego 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 nakładzie od 150 egzemplarzy zimą, do 300 egzemplarzy latem, w formacie A4 i objętości od 12 do 16 stron. Ukazało się już 75 numerów, co dało łącznie 18000 egzemplarzy. 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 nakładu, zależą tylko od czytelników. Jedynym mankamentem Gazety Janowieckiej jest jej uboga, czarno-biała szata graficzna. Jest to jednak cena, świadomie płacona za
niezależność.
Leszek Kwasek

- Czas na złożenie wniosku mija nieubłaganie - amjan
- Podziękowanie - Paulina
Z życia placówek oświatowych w Janowcu:
- Przedszkole - Ewa Kostka
- Szkoła Podstawowa - Beata Kolasińska
- 24 kwietnia 2004 r.(...) - Hanna Madej
- W dniu 29 maja(...) - Joanna Łukaszczyk-Kusio
- Dnia 30 kwietnia(...) - Grzegorz Miąsik
- 3. Czerwca odbył się turniej(...) - Kinga Nowak
- Gimnazjum - Małgorzata Pinkiewicz
Ginące kasztanowce - Tomasz Bobrowski
Listy do redakcji:
- Gazeta Janowiecka na cenzurowanym - A natol Szurmak
34/04
Reminiscencje, wspomnienia (lipiec 2003 r.) - Jadwiga
Wolska-Landowska
Relacja mieszkańca Janowca o janowieckich rodach - notował Leszek Kwasek
Rodzina Olejarczyków - Tadeusz Olejarczyk
Co nowego w Gminie Janowiec - redakcja
Stojaki - Stanisław Pawłowski
List do Mieszkańców Gminy Janowiec - Maciej Goławski
W skrócie:
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- Odpowiedź - sprostowanie - Franciszek Kowalski
- Odwołanie dyrektora Malawskiego - Leszek Kwasek
- Reypol - Leszek Kwasek
- Walne Zebranie TPJ - Leszek Kwasek
- Sprawozdanie z działalności komisji „Cztery Pory Roku” - Elżbieta Żukowska
- W odpowiedzi p. Sławomirowi Karpecie - Leszek Kwasek
- Gdzie są instrumenty? - Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Janowcu
- Postulaty mieszkańców Janowca: Do Dyrekcji Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Do Urzędu
Gminy w Janowcu - redakcja
- Spotkanie - redakcja
- Będzie droga - redakcja
Listy do redakcji:
- Szanowny Panie Redaktorze - Franciszek Kowalski
- Szanowny Panie Franciszku! - Leszek Kwasek
- Szanowni Państwo! - N.N.
Sport. W nowym sezonie nowe nadzieje - Paweł Mazurkiewicz
35/05
Pasterka - Mirosław Chechelski
Reminiscencje, wspomnienia (lipiec 2003 r.) - Jadwiga Wolska-Landowska
Rokoszanin z Janowca - ZS w Janowcu
Janowiec - uroczy zakątek Polski - Franciszek Kowalski
Konserwacja nagrobka Firlejów - Filip Jaroszyński
Odpowiedź p. Elżbiecie Żukowskiej - Leszek Kwasek
Ci, co odeszli nie mogą się bronić - Dębicka Danuta, Żukowska Elżbieta, Wiadrowska Marianna, Szymańska Katarzyna, Włodarczyk Marianna
Odpowiedź - redakcja
Wieści z Urzędu Gminy:
- Gmina Janowiec - patrzymy w przyszłość - Tadeusz Kocoń
- Problem zimowego stanu utrzymania dróg - Piotr Lewandowski - sekretarz gminy
Podatki w gminie Janowiec na rok 2005 - redakcja
Prawo do dobrej administracji - A natol Szurmak
Spalanie plastikowych odpadów - Tomasz Bobrowski
Rewitalizacja rynku głównego w Janowcu - Filip Jaroszyński
W skrócie:
- Odpowiedź - W ójt Gminy Janowiec
- Zakład Gospodarki Komunalnej w walce z gwałtownym
atakiem zimy - Joanna Orłowska - kier. Zakładu
- Interwencja OSP w czasie ataku zimy - Stanisław Bartoś
- Reypol - Leszek Kwasek
- Sprawa ośrodka zdrowia - Leszek Kwasek
- Towarzystwo dzieciom - Zarząd TPJ
- Sponsorzy TPJ w 2004 r. - Zarząd TPJ
- Spotkania TPJ w 2005 r. - Leszek Kwasek
- Piszą o nas - Zarząd TPJ
- Promem za złotówkę, do muzeum za darmo - Zarząd TPJ
- Uroczystość przekazania pianina - Helena W ójcik
- Z życia Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu - Helena
Wójcik dyr. GOK
- Czy skowronki w Janowcu zadomowią się na stałe, czy
odfruną? - Leszek Kwasek
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w USC Janowiec
- Stanisław Bartoś kier. USC
- Zaproszenie do wspomnień - Leszek Kwasek
- Choinka
- Jasełka
- Śmiecisz? - nie śmieć! - F.J.
Listy do redakcji:
- Redakcja „Gazety Janowieckiej” - Zygmunt Markowski
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członek TPJ
Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony - Filip Jaroszyński czł. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Podziękowanie - Zarząd OSP w Janowcu
36/05
Szanowni Czytelnicy! - redakcja
Pamiętnik z lat szkolnych (1940-1953 r.) - Jan Dębicki
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
Młyny, wiatraki i dwory:
- Gmina nasza(...) - Leszek Kwasek
- Maluczko w głąb historii - A lbin Kiełbasa
Turystyka i środowisko - Tomasz Bobrowski
Przed turystycznym sezonem - Renata Bobrowska, Lidia
Bobrowska
Osada zwana Serokomlą - W ładysław Olejarczyk
Z życia Towarzystwa:
- Sprawozdanie finansowe Towarzystwa z działalności za
rok 2004 - Tadeusz Olejarczyk
- Zimowe Spotkania Janowieckie 2005 - Leszek Kwasek
Problem rzeki Plewki - Tomasz Bobrowski
Wieści z Urzędu Gminy:
- Nadzór prawny Wojewody(...) - Tadeusz Kocoń
- Sprawy „Promu” - Maciej Goławski - Prezes Spółki "Prom"
Kilka uwag o nieufności - A natol Szurmak
Zespół Szkół im Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w
Janowcu - Marek Chrzanowski nauczyciel ZS w Janowcu
Pomysł na Janowiec i jego okolicę:
- „Janowiec moje miejsce na ziemi”. Koncepcja rozwoju
turystyki w Janowcu i okolicach - Mirosław Olszówka
- „Perły Nadwiślańskie” Janowiec, Kazimierz i Puławy.
Kompleksowa koncepcja rozwoju turystyki na nieskażonym terenie - Mirosław Olszówka
- Puławy, dnia 28 lutego 2005 r. Nowelizacja Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego. Rewitalizacja Wisły
w obszarze jej Małopolskiego Przełomu - Ignacy Czeżyk
- 30-lecie Muzeum Zamek w Janowcu - Honorata Mielniczenko dyr. Muzeum Zamek w Janowcu
W skrócie:
- Informacja Domu Kultury w Janowcu - Helena W ójcik
dyr. GOK
- Wspomnienia z jasełek - Jolanta Łagowska nauczyciel
gimnazjum
- Gdzie oszczędzali w Janowcu? - zarząd TPJ
- Maćkowa Chata zaprasza - Leszek Kwasek
- Pisankowy konkurs - Helena W ójcik
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- Trzy krzyże w Janowcu - F.J.
- Przeprosiny - S. Pawłowski
- Odłożone VI JSH - Leszek Kwasek
- Spotkanie w janowieckim dworze - redakcja
- Koncert z okazji 3. Maja - redakcja
- Spór o prymat formy nad treścią - Ignacy Czyżyk
- Kolędy w kościele - amjan
Listy do redakcji:
- Myśli moje(...) - Zygmunt Markowski
- Moje refleksje i przemyślenia - Leokadia Mazur
- Do Gazety Janowieckiej - pisma TPJ - Leokadia Mazur
- Co zrobiliśmy żabom? - Tadeusz Orlewski
Powracam tu - Zygmunt Markowski
37/05
Wybory parlamentarne - redakcja
Wspomnienie o pacyfikacji Janowca w 1944 r. - Stanisław
Pawłowski
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
W hołdzie janowieckiej szkole - W ładysława MadejskaPaderewicz
Turkawek mi żal - Tadeusz Orlewski
Uroczyska w Janowcu i jego okolicach - redakcja
Mój udział w kampanii wrześniowej 1939 r. - Adam Falenta
Do Gazety Janowieckiej - Franciszek Kowalski
Od redakcji
Wywiad z Zygmuntem Kozakiem - Mateusz Kwasek
Czy Janowcowi potrzebna jest obwodnica? - Filip Jaroszyński
Architekci w Janowcu - Piotr Malawski
Głos w dyskusji o kierunku rozwoju Janowca - Piotr Malawski
Wieści z Urzędu Gminy:
- Wywiad z wójtem - Tadeuszem Koconiem - rozmawiała
Agnieszka Janik
- Oto nasz komentarz do tej rozmowy - Leszek Kwasek
- Rosnące zyski promu - Maciej Goławski Prezes Zarządu
Problem z nazwą wsi Kolonia Brześc(e) - Tadeusz Orlewski
Saga rodu Dębickich - Jan Dębicki
Osada zwana Serokomlą - W ładysław Olejarczyk
Kalendarium wydarzeń kulturalnych - muzeum Zamek w
Janowcu /sierpień-wrzesień 2005/ - zespół pracowników
Muzeum Zamek w Janowcu
W skrócie:
- Apel o opracowanie życiorysów - L.K.
- Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym naszym darczyńcą - zarząd TPJ
- Jeszcze raz o albumie - L.K.
- Walne Zebranie TPJ - Leszek Kwasek
- Nowe wyzwanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowcu - Danuta Szlendak dyr. PBP w Puławach
- XXI posiedzenie Rady Gminy - amjan
- Quchnia na podzamczu - Leszek Kwasek
- Zmiana na stanowisku kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Janowcu
Listy do redakcji:
- Jak turyści postrzegają Janowiec? - A natol Szurmak
Wyznanie - Mirosław Chechelski
Oddając krew - darujesz życie - amjan
Podziękowanie
Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony - Filip Jaroszyński czł. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
38/05
Wilia - Stanisław Młodożeniec
Uroczyste nadanie imienia Jerzego Sebastiana Lubomirskie-
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go Zespołowi Szkół w Janowcu nad Wisłą - Artur Grabarski
Ptaki - Tadeusz Orlewski
Czas na zmiany - Piotr Lewandowski
O turystyce w gminie Janowiec - Leszek Kwasek
Nasi nowi współpracownicy - Leszek Kwasek
Wieści z Urzędu Gminy - Piotr Lewandowski sekretarz gminy
Zmiany w janowieckich instytucjach kulturalnych - Piotr
Lewandowski sekretarz gminy
Sezon żeglugowy 2004 - bardzo dobry - 2005 jeszcze
lepszy - Maciej Goławski
Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - Sławomir Księżniak
Co robimy w Domu Kultury - Sławomir Księżniak
Środowisko nasze, czy wspólne? - Tomasz Bobrowski
Zadrzewienia śródpolne - Tomasz Bobrowski
Relacja Edmunda Andzelma - notował Leszek Kwasek
W skrócie:
- Kino w Janowcu - Sławomir Księżniak
- Członkinie Komisji Kobiecej Drużyny Pożarniczej z wizytą
w Janowcu - Stanisław Bartoś
- Propozycje TPJ na 2006 rok - Leszek Kwasek
- Odszedł od nas kolega - Leszek Kwasek
- Zaproszenie - Leszek Kwasek
- Reypol - Leszek Kwasek
- Młyny wodne - Leszek Kwasek
- Sponsorzy TPJ w 2005 r. - Leszek Kwasek
- Szkolenie z zakresu dobrej praktyki rolniczej - amjan
Listy do redakcji:
- O Gazecie Janowieckiej i o zaniku aktywności społecznej
- Anatol Szurmak
- Szanowny Panie Redaktorze - Ryszard Ciechan
- Gazeta Janowiecka - W ładysław Olejarczyk
- Wypowiedzi internautów
Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony - Filip Jaroszyński
czł. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
39/06
Słów kilka o wiośnie - Mirosław Chechelski
Roman Stanio - kowal z Janowca - Mieczysław W olski
Relacje z przeszłości:
- Zagłada w domu Sajnagów - notował Leszek Kwasek
- Fragment relacji Heleny Kuchowskiej z domu Karczemnej,
wnuczki Szymona Lisickiego - notował Leszek Kwasek
- Relacja Elżbiety Ogrodnik - notował Leszek Kwasek
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
Byłem oficerem LWP - płk rez. Jan Dębicki
Wieści z Urzędu Gminy:
- Wywołany do odpowiedzi - Tadeusz Kocoń wójt gminy
Janowiec
- Sprawa Ośrodka Zdrowia cd. - Leszek Kwasek
Ptaki - Tadeusz Orlewski
Odeszła Maria Gonciarowa, honorowa obywatelka Janowca - Leszek Kwasek
W skrócie:
- Prace na temat TPJ - redakcja
- VIII Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek
- Propozycje TPJ na 2006 r. - Leszek Kwasek
- Bilans roku 2005 - Leszek Kwasek
- Album janowiecki - Filip Jaroszyński
- Koncert - redakcja
- Poznajemy przeszłość swojej wsi - Leszek Kwasek
- Przypominamy, prosimy i zachęcamy - Leszek Kwasek
- Zaproszenie do czytania - Leszek Kwasek
Listy do redakcji:
- Marzenia o lepszym jutrze Janowca - A natol Szurmak
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- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - Tadeusz Orlewski
Prezentacja Zespołu Szkół im. J.S. Lubomirskiego w Janowcu - A rtur Grabarski
40/06
Drodzy Czytelnicy - Krzysztof Szulowski
Aktualności z Promu - Maciej Goławski Prezes Zarządu
Prom Sp.z.o.o
Wspomnienia. O teściach Andzelmach opowiadał Czesław
Blicharski - notował Leszek Kwasek
Wspomnienia:
- Wspomnienie - Stanisław Pawłowski
- Żabie opowieści - Stanisław Pawłowski
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
Ekologiczne refleksje - Tomasz Bobrowski
Wywiad z wójtem Tadeuszem Koconiem - Łukasz Spychała
Co robimy w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu - Sławomir Księżniak dyr. GOK
W skrócie:
- Koncert S.P.W., Sound Dimension, Kostonsi - Łukasz Spychała
- VI Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek
- Zaległości w płaceniu składek członkowskich
- Odkryty urok białego kamienia - Leszek Kwasek
- Wpływy i koszty działalności TPJ za 2006 r.
- Gminne zawody pożarnicze 2006 r. - Zarząd o/ Gminnego
ZOSP RP w Janowcu
- Biuro Porad Obywatelskich w Janowcu - Anatol Szurmak
- Funkcjonujące w Janowcu Biuro Porad Obywatelskich(...)
- Leszek Kwasek
Sprawa Ośrodka Zdrowia cd. - Leszek Kwasek
Szanowny Panie(...) - Maria Kłopotowska
Szanowna Pani!(...) - Leszek Kwasek
Listy do redakcji:
- Lepiej późno niż wcale... - A natol Szurmak
- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - Tadeusz Orlewski
- Dla przypomnienia(...) - Leszek Kwasek
Oddając krew - darujesz życie - amjan
41/06
Od redakcji - Krzysztof Szulowski
Dzieje rodzin Rybakowskich i Madejskich - W ładysława
Madejska-Paderewicz
Wspomnienia:
- Franciszek Pierzchała - notował Leszek Kwasek
- O wojnie, o swojej rodzinie i o tym, jak się ludziom żyło
kiedyś w Janowcu - opowiada Stanisław Zaborowski nagrał Leszek Kwasek, spisał Jan Dębicki
- Relacja Haliny Wolskiej, córki Antoniego i Bronisławy
Jungów - notował Leszek Kwasek
- Rodzina Jankowskich z Oblas - notował Leszek Kwasek
- Moje wspomnienia o młodzieży ze wsi Baryczka - Władysław Orłowski
Rośliny znane i nieznane - Tomasz Bobrowski
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
Wspomnienie z pobytu w Nigerii (1979-1981) - Mieczysław
Wolski
Podsumowanie kadencji:
- Gospodarka finansowa i inwestycje - Tadeusz Kocoń
- Główne cele, ich realizacja i zadania na przyszłość - Tadeusz Kocoń
- Inwestycje w gminie Janowiec - Tadeusz Kocoń
Działalność radnych do powiatu z terenu gminy Janowiec - radni
powiatowi
W skrócie:
- Wybory naszym obywatelskim obowiązkiem - Leszek Kwasek
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- Kandydaci do Rady Gminy Janowiec - redakcja
- Nie da się zawrócić kijem Wisły - Leszek Kwasek
- Kandydaci z terenu gminy Janowiec do Rady Powiatu
Puławskiego - redakcja
- Zaległości w płaceniu składek członkowskich - zarząd TPJ
- Podziękowania - Urszula Spychała przewodnicząca KREiI
- Przed wyborami samorządowymi - Łukasz Spychała
Kilka uwag o Andzelmach - Stanisław Jędrych
Działalność Punktu Porad Obywatelskich w Janowcu - Anatol Szurmak
Listy do redakcji:
- Psy na ulicach - rodzice
- Cena skórzanego pasa transmisyjnego - Władysław Orłowski
42/06
Po wyborach - Leszek Kwasek
Ulica Górna - Marian W ójcik, notował Leszek Kwasek
Rodzina Szymańskich i Guzowskich - Krystyna W olska
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 rok - Zygmunt Markowski
Wybory samorządowe:
- Wybory, wybory i po wyborach - redaktor naczelny
- Wyniki wyborów na wójta - redakcja
- Szanowni Państwo - Krzysztof Szulowski
- Wywiad z Pawłem Mazurkiewiczem, radnym gminy
Janowiec(...) - Łukasz Spychała
Wieści z Urzędu Gminy:
- Posiedzenie Rady Gminy Janowiec w dniu 27.11.2006 r.
- Posiedzenie Rady Gminy Janowiec w dniu 4.12.2006 r.
W skrócie:
- Koncert zespołów rockowych Pizza Łomot i S.P.W. - Łukasz Spychała
- Gratulacje dla Pawła Zajączkowskiego - Leszek Kwasek
- Wyniki finansowe TPJ w 2006 r.- Tadeusz Olejarczyk
- Podziękowanie - Zarząd o/Gminnego ZOSP RP w Janowcu
- Sponsorzy TPJ w 2006 r.
- Zaległości w płaceniu składek członkowskich - zarząd TPJ
- Gmina Janowiec - statystyka - Stanisław Bartoś
- Janowieckie spotkania w 2007 r. - Leszek Kwasek
Wspomnienia:
- Rodzina Jana Fijoła - notował Leszek Kwasek
- Opowiada Stanisław Pawłowski - notował Leszek Kwasek
- Opowiada Stanisław Pawłowski - notował Leszek Kwasek
- Kto był wójtem, burmistrzem, przewodniczącym prezydium gminnej rady narodowej, komendantem policji i
milicji w Janowcu - notował W ładysław Orłowski
Kilka uwag o Andzelmach - Stanisław Jędrych
Listy do redakcji:
- Szanowny Panie Redaktorze - Stanisław, Tadeusz Makuch
- Listy z Internetu
- Szanowny Redakcjo! - Bronisław Białek
- Uspokojenie - Bronisław, Kazimierz Białek
Sport. Serokomla Janowiec - Łukasz Spychała
Oddając krew - darujesz życie - amjan
43/07
Wieści z Urzędu Gminy - redakcja
Projekt odnowy przestrzennej Janowca nad Wisłą - dr hab.
inż. arch. Wojciech Kosiński, mgr inż. Piotr Byrski arch. kraj.
Puławski Związek Sybiraków: - Wigilia w puławskim oddziale Związku Sybiraków - A rtur Grabarski
- Puławski Związek Sybiraków, a Zespół Szkół im. J.S. Lubomirskiego w Janowcu - A rtur Grabarski
Wspomnienia z czasu wojny - 1944 r. - Zygmunt Markowski
Wieści z Urzędu Gminy:
- Co słychać na pokładzie Gelderlandu - Maciej Goławski
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- Czytelnicy pytają - wójt odpowiada - Tadeusz Kocoń Wójt
Gminy Janowiec
- Plan pracy Rady Gminy Janowiec na rok 2007
Działalność TPJ:
- Janowieckie spotkania - Leszek Kwasek
- Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Janowca za 2006 r. - Tadeusz Olejarczyk
W skrócie:
- Koncert w kościele - redakcja
- Sukces Filipa - Leszek Kwasek
- Wojskowe Koło Łowieckie "Knieja" - Stanisław Bartoś
- Sponsorzy TPJ w 2006 r. - Leszek Kwasek
- Zaległości w płaceniu składek członkowskich - zarząd TPJ
- Festiwal filmowy powraca do Kazimierza i Janowca w nowej
formule - A ndrzej Łyszczarz
- Janowieckie pięknieje! Czyżby? - Leszek Kwasek
Przed turystycznym sezonem:
- Noclegi i gastronomia w Janowcu i okolicach - Łukasz Spychała
- Wywiad z Panią Leną Śliwką - współwłaścicielem restauracji "Maćkowa Chata" - notował Łukasz Spychała
- Kalendarium imprez kulturalnych na terenie gminy Janowiec na rok 2007 - Łukasz Spychała
O kolegach z Janowca, którzy odeszli - Henryk Kowalski
Listy do redakcji:
- Droga Redakcjo Gazety Janowieckiej - Irena W łodarczyk
emerytowana nauczycielka
- Pani Irena Włodarczyk - W ładysław Orłowski
- Redakcja Gazety Janowieckiej - Irena W łodarczyk
- Panie Janie! - Jadwiga W olska-Landowska
Polecamy interesującą książkę! (plakat)
Sport - amjan
Oddając krew - darujesz życie - amjan

Żołnierze AK z placówki w Janowcu
Protokół
Wspomnienia z pracy w szkole(...) - Marian Rzeszótko
Wieści z Urzędu Gminy. Czytelnicy pytają - wójt odpowiada - Tadeusz Kocoń Wójt Gminy Janowiec
W skrócie:
- Nowi członkowie TPJ - Leszek Kwasek
- Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek
- Dagpol - redakcja
- Album „Janowiec” - Leszek Kwasek
- Zapraszamy na Walne Zebranie TPJ - zarząd
- Zaległości w płaceniu składek członkowskich - zarząd TPJ
Wspomnienia:
- Kapliczka świętego Rocha - Leszek Kwasek
- Zbrodnia w Brześcach Starych - W ładysław Orłowski
- O Ćwirko-Godyckich, właścicielach Oblas opowiada p. Bronisława Złotnik i Józef Zaremba - notował Jan Dębicki
- Opowieść p. Władysława Dymka nagrana przez Leszka
Kwaska w 1996 r. - spisał Jan Dębicki
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny - Janowiec n/Wisłą:
- Program artystyczny
- Szanowni Państwo - Jarosław Zdrojkowski
Wiarygodność obietnic przedwyborczych - Anatol Szurmak
Weto rady wobec projektu wójta(...) - redakcja
Listy do redakcji: - Szanowni Koledzy z TPJ - Franciszek Zając
- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - czytelnik
- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - Helena Ksieniewicz
Historia rodu - Helena Ksieniewicz
Korzenie - Helena Ksieniewicz

44/07
W związku z rocznicą mordu w Zwoleniu(...) - redakcja

45/07
Od osiemnastu lat polska jest wolnym, suwerennym i demokratycznym krajem(...) - redakcja
Zwyczaje, wierzenia i obrzędy... - Krystyna W olska
Wspomnienie - Franciszek Kowalski
Zasłużeni dla Janowca, których zapamiętałem - Franciszek
Kowalski
Wieści z Urzędu Gminy:
- Szanowni Państwo! - Krzysztof Polasik Przewodniczący Rady
- Panie Przewodniczący! - Leszek Kwasek
W skrócie:
- Wybory władz TPJ - Leszek Kwasek
- Strażackie zawody powiatowe - Stanisław Bartoś
- Co wydaliśmy w 2007 roku - Leszek Kwasek
- Nagrody - zarząd
- Włamania do kościołów - W ładysław Orłowski
Wspomnienia:
- Wspomnienie - Helena W erman
- Stare zdjęcia nadesłane przez Franciszka Zająca z Lublina
- Franciszek Zając
Listy do redakcji:
- Mój pobyt w rodzinnych stronach - Helena, Zofia Ksieniewicz
- Szanowni Państwo! - Tomasz Iwanowski
- Szanowni Państwo! - Tomasz Iwanowski
- I obywatele Janowca powinni być uhonorowani medalem
"Sprawiedliwy wśród narodów świata" - W ładysława Madejska-Paderewicz
- Serdecznie dziękujemy(...) - Bogumiła Nalepa z rodziną
- Podziękowanie - Irena W łodarczyk
- Pozdrowienia
Janowiec - Klaudia Kretek
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46/07
Wspomnienie o Edwardzie Pawelcu z Janowca - Krystyna
Wolska
Konie - Tadeusz Orlewski
Nazwa osiedla "XL-lecia Polski Ludowej" - Anatol Szurmak
Wieści z Urzędu Gminy - Tadeusz Kocoń Wójt Gminy Janowiec
Biuro Porad Obywatelskich w Janowcu - A natol Szurmak
W skrócie:
- Wybory do parlamentu - Leszek Kwasek
- Wyniki finansowe TPJ na 31.11.2007 r. - Tadeusz Olejarczyk
- Pomagać potrzebującym - Leszek Kwasek
- Zapraszamy na X Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek
Kwasek
- Co jeszcze odbędzie się w 2008 r. w Janowcu - Leszek Kwasek
Wspomnienia:
- Spełnione marzenia mieszkańców Janowca - spisał Jan Dębicki
- Józef Janusz - opowiadał Józef Janusz
- Młyn w Przyłęku - opowiadał Józef Janusz
Listy:
- Droga Redakcjo i Czytelnicy Gazety Janowieckiej - Helena,
Zofia Ksieniewicz
- Kolegium Redakcyjne Towarzystwa Przyjaciół Janowca
- Janina Mularczyk
- Uwaga do Notatnika Janowieckiego Nr 14/2005-2007 - Janina Mularczyk
Oddając krew - darujesz życie - amjan
47/08
Historia ludzi dziejami miejsc - Elżbieta Kwasek-Hortmanowicz
Inskrypcje nagrobne - Krystyna W olska
Moje refleksje - Zygmunt Markowski
Psychoterapia - Zygmunt Markowski
Wieści z Urzędu Gminy:
- Realizacja budżetu w roku 2007 - Tadeusz Kocoń
- Rozwój turystyki - Karolina Szulowska
- „Czysta gmina”
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Ewelina Ambryszewska
- Wydarzenia kulturalne w 2008 r. - Karolina Szulowska
- Sezon tuż tuż - Maciej Goławski prezes zarządu PROM Sp.z.o.o
- Działalność kulturalna GOK w Janowcu w 2007 r. - Sławomir Księżniak dyr. GOK
W skrócie:
- X Zimowe Spotkania TPJ - Mieczysław W olski
- Gazeta Janowiecka - Leszek Kwasek
- Koncert z okazji 3. Maja - Tadeusz Gumiela
- Wypowiedź w ramach dyskusji - Mieczysław W olski
Wieści z Towarzystwa Przyjaciół Janowca:
- Sprawozdanie finansowe TPJ za 2007 rok - Tadeusz Olejarczyk
- X Sesja Zimowych Spotkań Janowieckich - Leszek Kwasek
Wspomnienia:
- Saga rodu Piwowarek - Helena, Zofia Ksieniewicz
- Wspomnienie o Rucie Czaplińskiej - Bogna Grabowska
- Nigdy zło nie przysłoniło mi dobroci - Beata Maciejewska
- Wspomnienie o Zbyszku Blicharskim - Leszek Kwasek
- Wywiad z Marianną Wójcik - Leszek Kwasek, Jan Dębicki
Listy:
- Od redakcji - redakcja
- Dotyczy wykorzystania pianina - Mieczysław W olski
- Redakcja Gazety Janowieckiej - Irena W łodarczyk
- Pan mgr Leszek Kwasek - Władysława Madejska-Paderewicz
- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - Franciszek Zając
O prastary nasz Janowcu - Marianna W ójcik
Oddając krew - darujesz życie - amjan

Janowiec n/Wisłą 2-9 sierpnia 2008 - Stowarzyszenie Dwa
Brzegi
Dwa Brzegi - Stowarzyszenie Dwa Brzegi
Widowiska i wystawy w ramach Festiwalu Dwa Brzegi - Stowarzyszenie Dwa Brzegi
50 lat OSP Oblasy - uroczysty jubileusz - Stanisław Bartoś
Wieści z Urzędu Gminy. Czytelnicy pytają - wójt odpowiada - Piotr Lewandowski
Zajęcie Zwolenia - Zbigniew Lesisz
Oprócz niewielkich poprawek podajemy uwagi Franciszka Zająca(...) - Franciszek Zając
Koncerty organowe Janowiec Lato 2008 (plakat)
Organy w kościele parafialnym w Janowcu: - Rys historyczny organów(...) - opracował prof. Maria Szymanowicz
- Zakres remontu generalnego organów(...)
- Koncerty organowe w Janowcu - Leszek Kwasek
W skrócie:
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze - Stanisław Bartoś
- VIII Janowieckie Spotkania Historyczne - Leszek Kwasek
- „Cztery Pory Roku” - Karolina Szulowska
- Walne Zebranie członków TPJ - zarząd
- Zapraszamy
Wspomnienia:
- Rodzina Kowalskich - Leokadia Mazur
- Wspomnienia p. Franciszka Kowalskiego - Franciszek Kowalski
- Opowiada Stanisław Pawłowski - notował Leszek Kwasek
Listy:
- Od redakcji - redakcja
- Szanowny Panie Redaktorze - Krzysztof Plewka
- Redakcja Gazety Janowieckiej - Mieczysław W olski
- Odpowiadając Mieczysławowi Wolskiemu(...) - Leszek Kwasek
Oddając krew - darujesz życie - amjan
49/08
Święto Niepodległości - redakcja

48/08
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny 10
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Nagrobki z okresu II wojny światowej - Krystyna W olska
Lucimskie wyroby - Zdzisław Kwasek
Wieści z Urzędu Gminy:
- Najważniejsze wydarzenia kulturalne w roku 2008 - UG
Janowiec
- Dożynki - 7 września 2008 r. - Sabina Kwiatkowska
- Sezon ku końcowi - Maciej Goławski Prezes Zarządu
Prom Sp.z.o.o.
Zespół Szkół im. J.S. Lubomirskiego w Janowcu - Marek
Chrzanowski
Koncerty organowe w kościele parafialnym w Janowcu:
- Witam serdecznie - Michał Tęcza
- Przeprowadzony wiosną 2008 roku(...) - Michał Tęcza
- Michel Colin
- Fredrik Albertsson
- Ojciec Święty Jan Paweł II - Jadwiga W odzyńska-Bujak
- Mateusz Strzelecki
W skrócie:
- Źle się dzieje w Radzie Gminy Janowiec - Leszek Kwasek
- Plany związane z rozwojem Szkoły Podstawowej w Janowcu - Leszek Bińczak
- Święto Zmarłych - Leszek Kwasek
Wspomnienia:
- Wspomnienia p. Franciszka Kowalskiego - Franciszek Kowalski
- Wspomnienia Jadwigi Wolskiej-Landowskiej - opracowała
Elżbieta Kwasek-Hortmanowicz
- Kpr. Stanisław Anzelm(...)
- Na zdjęciu Władysław Olejarczyk(...)
- Przygoda - W ładysław Olejarczyk
Listy:
- Moje wspomnienia i poszukiwania - Elżbieta KwasekHortmanowicz
- W sprawie zdjęć z jubileuszu OSP Oblasy - Joanna Miąsik
Oddając krew - darujesz życie - amjan
50/09
Jubileusz - Krzysztof Szulowski
Wybory w gminie Janowiec
Wybory uzupełniające w gminie Janowiec:
- Szanowni Mieszkańcy Janowca - Leszek Kwasek
- Pytania, na które mieszkańcy gminy Janowiec powinni
otrzymać wyczerpujące odpowiedzi - Leszek Kwasek
- Szanowni Mieszkańcy Janowca, Wyborcy - Filip Jaroszyński
- Właściciele Janowca - Leszek Kwasek
Ogrody wiejskie inspirowane naturą - Jolanta Stawicka
W skrócie:
- Darczyńcy i darowizny w 2008 roku
- Nasze plany na 2009 rok - Leszek Kwasek
- Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności
lokalnych - amjan
- Album „Janowiec” najpiękniejszą książką roku - amjan
- I Nadwiślańskie Spotkania z Poezją - ks. Piotr Kawałko
Dyrektor Wydawnictwa GAUDIUM
- Andrzej Madej wśród nagrodzonych - redakcja
Wspomnienia:
- Ulica Lubelska i jej mieszkańcy - jak ich pamiętam - Zygmunt
Bulzacki
- Życie mieszkańców Janowca w latach 1933-1950 - Franciszek
Kowalski
- Wisła - ostatnia dzika rzeka - W ładysław Olejarczyk
Listy:
- Piszę, bo cierpię - Zygmunt Markowski
- Polska wieś współczesna - Zygmunt Markowski
- Redakcja Gazety Janowieckiej - Mieczysław W olski
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Oddając krew - darujesz życie - amjan
51/09
Pacyfikacja Janowca w dniu 17 maja 1944 r. - Zygmunt
Bulzacki
Janowiec. Album rodzinny - Filip Jaroszyński
Komunikat prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
W skrócie:
- Czy w Janowcu czytamy książki - Leszek Kwasek
- Odwołanie VIII sesji JSH - Leszek Kwasek
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janowiec - Leszek
Kwasek
- Konkurs historyczny - Grażyna Boronowska
- Protokół z wyboru prac plastycznych zgłoszonych na konkurs
"Pocztówka z Janowca"
- Konkurs „Cztery Pory Roku” - Maria Kusiak
- XI sesja Zimowych Spotkań Janowieckich - Leszek Kwasek
- Koncert z okazji Świeta Narodowego Konstytucji 3-go
Maja - A ndrzej Łyszczarz
- Zmarła śp. Franciszka Dudzińska-Reizer - Leszek Kwasek
- I Nadwiślańskie Spotkania z Poezją - GOK
Listy do redakcji:
- Szanowny Panie Redaktorze! - Maria Sawicka
- Powinność pokoleniowa - Zygmunt Markowski
Śp. Franciszka z Dudzińskich Reizer (nekrolog)
52/09
Letnie uroki Janowca - Justyna Kowalczyk
Biuro Porad obywatelskich - dwa lata działalności - Anatol
Szurmak
Pożegnanie „Osiedla XL-lecia Polski Ludowej” - Anatol
Szurmak
Nagroda im. Bolesława Wolskiego - Mieczysław W olski
Świat zwariował! - organizatorzy
Ogród przyjazny dla zwierząt - Małgorzata Szymczak-Piątek
Janowiec. Album rodzinny - Filip Jaroszyński
Dożynki Powiatowe Janowiec 29-30 sierpnia 2009 (plakat)
W skrócie:
- Walne Zebranie TPJ - Leszek Kwasek
-. W rocznicę kaźni - Leszek Kwasek
- Działalność TPJ w I półroczu 2009 r. - Tadeusz Olejarczyk
- Promocja malarstwa i grafiki - Leszek Kwasek
- Apel, przypomnienie, prośba! - Leszek Kwasek
- Wybory do euro parlamentu (7.06.2009) w gminie Janowiec
- Leszek Kwasek
- Przed nami wielki jubileusz - Leszek Kwasek
Gimnazjum w Janowcu: - Dzień Ziemi w dolinie Wisły 29.04.2009 r. - W aldemar Słowik dyr. Gimnazjum
- Dnia 29. kwietnia(...) - Katarzyna Kusio
Sukces janowieckich uczniów w wojewódzkich eliminacjach
BRD - Hanna Madej opiekun drużyn
Wspomnienia:
- Strona prawa ulicy Lubelskiej(...) - Zygmunt Bulzacki
- Wspomnienie o Zdzisławie Blicharskim - Barbara Blicharska
- Spichlerz w Janowcu nad Wisłą - W ładysław Olejarczyk
- Budynek Szkoły Elementarnej w Janowcu nad Wisłą Władysław Olejarczyk
Listy:
- Odjechali głodni i spragnieni - Zygmunt Markowski
- Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Redakcja
Notatnika Janowieckiego - Michał Pawlikowski
c.d.n.
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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,-; Jadwiga Jacqueline -Bulzacka - 100,-; Wojciech Brochwicz
-Lewiński - 1000,-; Stanisław Tomasz Jędrych - 300,-;
Maciej Wójcik - 4000,-; Marek Stefan Zieliński - 500,-;
Irena Włodarczyk - 100,-; Agnieszka Godos - 200,-; Anna i Wojciech Bieńkowscy - 1000,-; Zbigniew Lesisz 360,-.
Razem - 8.760,-

Darczyńcy w 2022 roku

Stanisław Tomasz Jędrych- 60,-; Wojciech Brochwicz
-Lewiński - 1000,-.
Razem - 1060,-.
Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom.

Projekt nowego Statutu TPJ
Na stronie internetowe towarzystwa, w zakładce
„Aktualności” zamieszczony został projekt nowego Statutu TPJ (tekst jednolity) - nad którym odbędzie się głosowanie podczas planowanego na dzień 20.08.2022 r. Walnego Zebrania Członków TPJ.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem Statutu
TPJ.
Zarząd TPJ

Nowa książka TPJ

W połowie lutego 2022 r. została wydrukowana nowa
książka TPJ pt. „JANOWIEC nad Wisłą. Dzieje miasta
1537-1869” autorstwa Andrzeja Szymanka.
„Książka przybliża dzieje dawnego miasteczka leżącego
w malowniczym miejscu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Tutaj czas zawsze płynął wolniej i chyba zatrzymywał
się „czasem”? Możesz odnieść takie wrażenie, gdy patrzysz na lubelską stronę ze „Skarpy Janowieckiej”. Widzisz wtedy szachownicę łąk i niw z le[niw]ie toczącą

wody Wisłą w tle. Ogarnia
cię wówczas prawdziwie
niebiański spokój i wzruszające zdziwienie. Kto to
cudo stworzył?
Patrzysz. Od lewej zarysy „Kazimierza JKM
Dolnego”. Na wprost białokremowa ściana dawnego kamieniołomu. W prawo na wapiennym stoku
kilka zabudowań Albrechtówki. Dalej schowany
Męćmierz, a jeszcze dalej
odległa, acz wyrazista
Skarpa
Dobrska
vel
„Kosmalicha”. Za plecami
starobiałe mury janowieckiego zamku. I szept prowincjonalny pięciu wieków historii tego miejsca.
To wszystko przyciągało ciekawskich, ciekawych i oświeconych turystów już od ponad dwóch wieków.”
Publikacja dostępna jest w punktach sprzedaży Towarzystwa.

„RODY JANOWIECKIE”
TPJ planuje wydać publikację
zatytułowaną
„RODY JANOWIECKIE”.
Wstępny materiał, który
ma zostać zamieszczony w
książce został umieszczony
na stronie internetowej TPJ
w zakładce „Aktualności”.
Mamy świadomość że
zgromadzone przez Towarzystwo materiały są niepełne.
Prosimy zatem o materiały: opisane zdjęcia i edytowalne teksty, które mogłyby zostać jeszcze włączone do planowanej publikacji.

W SKRÓCIE
Rekrutacja na stanowisko prezesa
spółki PROM

PROM sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od
czerwca 1996r. Przedmiotem działalności spółki jest eksploatacja przeprawy promowej z Janowca do Kazimierza
Dolnego na rzece Wiśle. Właścicielem Spółki jest Gmina
Janowiec.
Na podstawie informacji przedstawionej przez Sylwestra Czarneckiego, członek rady nadzorczej wyznaczonego do organizacji konkursu, Rada Nadzorcza spółki
PROM sp. z o.o. ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa
12

Zarządu spółki. Zgłoszenia były przyjmowane w terminie
do piątku 18 marca 2022 r.
Konkurs obejmował etap analizy przesłanych dokumentów, a następnie spotkania z kandydatami.
Rada Nadzorcza zastrzegła sobie prawo spotkania się
tylko z wybranymi kandydatami, którzy w sposób najbliższy spełniają przedstawione oczekiwania.
Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego
kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Redakcja
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Po ataku Rosji
obywatele Ukrainy opuszczają kraj

Według szacunków ONZ opublikowanych w dniu 14
marca 2022 r. wynika, że aż 2,5 mln Ukraińców opuściło
kraj po ataku Rosji. Z danych UNHCR (Biuro Wysokiego
Komisarza ds. Uchodźców ONZ) wynika, że Polska przyjęła zdecydowanie najwięcej uchodźców - około 1,6-1,7
mln osób. Natomiast do Mołdawii przybyło 328 tys.
osób, a 173 tys. do Rumunii. Uchodźców przyjmują także
Węgry - ponad 245 tys. osób. Z kolei ponad 195 tys. osób
uciekło na Słowację.

za: gazeta.pl



Rusza rejestracja PESEL dla Ukraińców

Według informacji Straży Granicznej do Polski od 24
lutego (początku ataku Rosji na Ukrainę) przybyło już
ponad 2 miliony Ukraińców, którzy uciekli z kraju przed
wojną. Polski rząd umożliwił uchodźcom z Ukrainy
otrzymanie numeru PESEL. Od środy, 16 marca ruszyła
rejestracja w urzędach gmin. Formularze są dwujęzyczne
tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie. Potrzebny formularz można otrzymać bezpośrednio w urzędzie gminy.
Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć każdy uchodźca z Ukrainy, który przybył do Polski od 24
lutego. Dzięki niemu będzie miał m.in. możliwość dostępu do edukacji, podjęcia pracy, założenia własnej działalności gospodarczej, możliwość skorzystania z opieki
medycznej, prawo do świadczeń. Złożenie takiego wniosku zarejestruje również pobyt uchodźcy w Polsce, jeśli
jego wjazd nie został wcześniej zarejestrowany przez
Straż Graniczną. Można również wnioskować o założenie profilu zaufanego.
Składając wniosek, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość - dokument podróży, Kartę Polaka lub
inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób poniżej 18. roku życia - także dokument potwierdzający urodzenie. W przypadku
braku dokumentów, uchodźca będzie mógł złożyć
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
Osoby powyżej 12. roku życia będą również zobowiązane do złożenia odcisków palców. Wszystkich, niezależnie od wieku, będzie obowiązywało zdjęcie (spełniające
wymagania zdjęcia do dowodu osobistego). W niektórych
urzędach specjalnie zostaną uruchomione punkty fotograficzne. Otrzymanie numeru PESEL będzie darmowe.
redakcja



Rozporządzenie odnośnie pieniędzy
na pomoc uchodźcom

We wtorek, 15 marca w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022
poz. 605) pojawiło się rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z rozporządzeniem, każdemu podmiotowi, a w
szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelem Ukrainy, może być przyznane dodatkowe
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świadczenie pieniężne. Aby je otrzymać, należy złożyć
odpowiedni wniosek. Będzie on rozpatrywany w terminie
miesiąca od dnia złożenia w urzędzie gminy. W kolejnym
rozporządzeniu (Dz.U. 2022 poz. 608) zamieszczono
wzór takiego wniosku.
Świadczenie ma przysługiwać nie dłużej niż na 60 dni,
ale „w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres
wypłaty świadczenia może być przedłużony”. Pieniądze
będą wypłacane z dołu w kwocie 40 złotych za osobę
dziennie. Kwota może być podwyższona przez wojewodę
w przypadku, gdy dane osoby zapewniały już mieszkanie
czy jedzenie obywatelom Ukrainy, zanim w życie weszła
ustawa (Dz.U. 2022 poz. 583).
W rozporządzeniu czytamy, że „gmina może uzależnić
przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we
wniosku podano nieprawdę”.
redakcja



Nieodpłatna pomoc prawna
dla osób uciekających z Ukrainy

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Lublinie poinformował w specjalnym komunikacie zamieszczonym m.in.. na stronie UG Janowiec, że radcowie prawni OIRP w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną,
jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.
W tym celu utworzono specjalny adres e-mail:
ua@oirp.lublin.pl, na który można wysyłać zapytania
prawne, dotyczące przekroczenia granicy, czy w okresie
późniejszym legalizacji pobytu, bądź poprosić o kontakt
z prawnikiem.
Udzielane będą też porady i pomoc osobom zamierzającym przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe
uchodźców bądź chcą zatrudnić osoby z Ukrainy.
Został także uruchomiony i działa całodobowy numer
telefonu +48 518 777 025, pod który można wysyłać
SMS z prośbą o kontakt z prawnikiem.
OIRP zapewnia obsługę w języku polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim.
UG Janowiec



Zalew Janowice do wydzierżawienia

Wójt Gminy Janowiec ponownie informuje, że planuje
wydzierżawić nieruchomości, stanowiące „Zalew Janowice”, położone w miejscowościach Janowice i Baryczka.
Szczegółowe warunki określa Zarządzenie Nr 16/2022
Wójta Gminy Janowiec z dnia 03.03.2022 r. oraz załącznik do niniejszego Zarządzenia dostępne na stronie internetowej gminy w zakładce: https://www.janowiec.pl/
aktualnosci/zalew-janowice-do-wydzierzawienia-przezgmine-janowiec-2.html
Planowany okres dzierżawy - do 10 lat. Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi w drodze przetargu. Planowany termin ogłoszenia kolejnego przetargu – 25 marca 2022 r. e
UG Janowiec
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Podziel się dobrem! Przekaż 1% podatku

Podziel się dobrem! Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie
powiatu puławskiego.
Ta decyzja należy do Ciebie!
Dzięki niej możesz wspomóc potrzebujących, uratować komuś życie, wzbogacić życie kulturalne lub sportowe lokalnej społeczności! Sfera i siła aktywności organizacji pozarządowych jest nieograniczona. Jak to zrobić?
Obejrzyj filmik starosty puławskiego Danuty Smagi!
(https://youtu.be/6R0xu_XHCFU).

uproszczenia-dla-rolnikow.html
Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.
UG Janowiec



Przyjmowanie zgłoszeń
na usuwanie azbestu

UG Janowiec



Informacja
o wyniku przetargu „Zalewu Janowice”

Wójt Gminy Janowiec informuje o wyniku I przetargu
ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie
Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk, stanowiących zbiornik wodny „Janowice”.
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiących zbiornik wodny „Janowice”
o łącznej pow. 21,1585 ha odbył się w dniu 10 lutego
2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
wynosiła 5 000,00 zł netto. Wadium zostało wniesione
przez sześciu oferentów, a do przetargu zgłosiło się pięciu
oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. W wyniku licytacji dzierżawcą za cenę rocznego
czynszu dzierżawnego w wysokości 55 000,00 zł netto
zostali Państwo Teodozja i Henryk Amanowicz.
UG Janowiec



Projekt:
Radykalne uproszczenia dla rolników

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej
wsi, rolnictwa i rybactwa.
Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest
zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu
zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.
Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do
wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub
prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.
Propozycje zmian można składać do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 r. za pomocą
formularza ankiety znajdującego się na stronie https://
www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane14

W okresie od 31.01.2022 r. do 8 lutego 2022 r. Urząd
Gminy w Janowcu prowadził VI nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób
fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.
UG Janowiec



Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Janowiec informował rolników, którzy
chcieli odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej o konieczności zbierania faktur VAT.
Osoby chcące uzyskać zwrot podatku akcyzowego, w
terminie 1-28 lutego 2022 r. powinny 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 stycznia 2021 do 31 stycznia 2022 r.
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-30 kwietnia
2022 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
UG Janowiec



Ogłoszenie

Wójt Gminy Janowiec ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od
mieszkańców Gminy Janowiec opinii dotyczącej projektu
uchwały w sprawie realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie
od 18 do 28 stycznia 2022 r. w formie opinii na piśmie
na formularzu ankiety konsultacyjnej, która była dostępna
w Urzędzie Gminy Janowiec, lub poprzez pobranie jej ze
strony internetowej Urzędu Gminy Janowiec –
Gazeta Janowiecka, nr 103, marzec, 2022 rok

www.bip.janowiec.pl.
Udział w konsultacji mogli wziąć wyborcy ujęci w
stałym rejestrze wyborców.
UG Janowiec



Zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB)

Urząd Gminy w Janowcu przypomina, że od 1 lipca
2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek
zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji

Gazeta Janowiecka, nr 103, marzec, 2022 rok

Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.
ZOSTAŁO TYLKO 3 MIESIĄCE!
Terminy:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od
1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia
uruchomienia źródła ogrzewania;
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych
przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca
2022 r.
UG Janowiec
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Wacław Kwiatkowski cd.
Kiedy należeliśmy do powiatu Kozienickiego w województwie kieleckim, to były trudne czasy dla Spółdzielni.
Trudności związane były z dojazdem do siedziby powiatu, w celu załatwienia czegokolwiek. Po zmianach administracyjnych, odkąd Janowiec zaczął należeć do powiatu
puławskiego w województwie lubelskim, z takimi sprawami było już znacznie łatwiej. Załatwianie urzędowych
spraw nie było już problemem.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Janowcu z roku na rok rozwijała się, przybywało majątku. Inwestowany był w wewnętrzny rozwój. Przybywało sklepów, jak również zapotrzebowania rąk do pracy. Istny
rozkwit Spółdzielni, która zakupiła również parę koni,
wóz, zatrudniła także woźnicę w celu przewożenia towarów z Puławskich magazynów. W miarę przybywania
majątku spółdzielczego, jak również i rozwoju gospodarki, zmieniały się pojazdy do przewożenia zaopatrzenia w
sklepach. W okresie późniejszym Spółdzielnia zakupiła
traktor z przyczepą, a następnie kupiono samochód dostawczy.
W trakcie rozwoju Spółdzielni przebudowano budynek
przy Rynku i powstała tam piekarnia. Obecnie w tym
miejscu jest Bank Spółdzielczy. Piekarnię przeniesiono
do nowo wybudowanego budynku nieopodal za cmentarzem. Wypieki smakowały okolicznej ludności.
Dobrą sprawą było powołanie do życia różnych sklepów, które były prowadzone przez Spółdzielnię. Przed
cmentarzem był dobrze zorganizowany skup zwierząt.
Dzięki temu rolnicy ze swoich małych hodowli i upraw
rolnych mieli gdzie sprzedawać swoje zwierzęta i plony.
Za cmentarzem, oprócz piekarni, miała również swoje
miejsce przetwórnia, którą zbudowano, a obok niej zorganizowano skup owoców i warzyw. Owoce oraz warzywa
były przerabiane w przetwórni i sprzedawane w całym
kraju. Rolnicy byli zadowoleni, bo nawet małe ilości mieli gdzie sprzedać.

Należy wspomnieć, że w Janowcu prowadzony był
skup wełny, który zarządzany był przez Gminną Spółdzielnię. Rolnicy z Janowca i okolic, którzy hodowali
owce, mieli gdzie sprzedać strzyżone runo, z czego byli
bardzo zadowoleni.
W miarę rozwoju Gminnej Spółdzielni, zyski były
inwestowane w dalszy jej rozkwit. Przybywało miejsc do
pracy na wielu obiektach. Takie rozwiązanie było bardzo
dobre dla rolnika. System skup-sprzedaż cieszył wszystkich gospodarzy oraz G.S., ponieważ zyski występowały
po obydwu stronach. Była możliwość sprzedaży jaj w
G.S., taki drobiazg, a tak cieszył gospodynie. Ponadto w
Janowcu można było kupić węgiel, a także nawozy do
upraw rolnych.
W Janowcu istniały sklepy o różnej branży. W sklepie
tekstylnym, można było kupić odzież i bieliznę, obuwie
oraz inne drobiazgi. W sklepie spożywczym, były też
możliwe do nabycia artykuły gospodarstwa domowego.
Istniał również sklep żelazny, dość dobrze zaopatrzony,
gdzie rolnik miał na miejscu możliwość kupna potrzebnych artykułów. Poprzez spółdzielnię sprowadzane były
materiały budowlane. Jakiś czas była nawet prowadzona
masarnia z ubojem na miejscu.
Istniał również dom higieny przy ul. Sandomierskiej.
Ludność Janowiecka chętnie z niego korzystała. Gminna
Spółdzielnia w Janowcu prowadziła także gospodę pod
nazwą „Serokomla” oraz stawy rybne, w których hodowała karpie.
Gminna Spółdzielnia w Janowcu zajmowała pierwsze
miejsce w powiecie puławskim. Wszyscy byli dumni z takiego osiągnięcia. Należy przyznać, że pracownicy wzorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków, więc rozkwit był widoczny. Myślę, że byli dumni ze wspólnej
pracy, która prowadziła do zajęcia tak wysokich notowań
w powiecie Puławy.
(cdn.)
Alicja Tarłowska

Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca
- wspierasz jego działalność.
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