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Oznakowanie cmentarza żydowskiego w Janowcu W 2023 r. w Polsce przybędzie 15 nowych miast
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Wspomnienia

Oznakowanie
cmentarza żydowskiego w Janowcu

Najstarsza zachowana informacja źródłowa o Żydach
mieszkających w Janowcu, przybyłych prawdopodobnie
z pobliskiego Kazimierza, pochodzi z 1571 roku. W II
połowie XVI w. powstał tu kahał, podejmujący autonomiczne decyzje w sprawach dotyczących religii, kultu,
sądownictwa, szkolnictwa i pomocy społecznej. Jeszcze
przed 1580 r. założono cmentarz i zbudowano bożnicę.
Cmentarz żydowski w Janowcu, założony na wschodnim krańcu miasteczka, należy do jednych z najstarszych
na Lubelszczyźnie. Zniszczeniu uległ w okresie okupacji
niemieckiej, kiedy w Janowcu utworzono getto. Wówczas
Niemcy wydali rozkaz o zniszczeniu nagrobków-macew
i użyciu ich m.in. do utwardzenia dróg na terenie miejscowości. Po wojnie granice cmentarza uległy zatarciu i nekropolia popadła w zapomnienie.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca od początku swego istnienia poprzez prowadzoną działalność przypomina o wielowiekowej obecności Żydów w dziejach Janowca oraz
podkreśla potrzebę upamiętnienia żydowskiego cmentarza, o czym niejednokrotnie informowaliśmy na łamach
naszej Gazety. W 2001 r. Towarzystwo przygotowało
projekt rewaloryzacji terenu cmentarza i rozpoczęło akcję
zbierania rozproszonych macew. Potrzeba upamiętnienia
jest także efektem ustaleń walnego zebrania członków
TPJ z 2019 roku, podczas którego zobowiązano zarząd do
podjęcia starań na rzecz przywrócenia pamięci o nekropolii janowieckich Żydów.
Oznakowanie cmentarza żydowskiego w Janowcu w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Narodowego
„Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” jest zwieńczeniem dotychczasowych
starań Towarzystwa o upamiętnienie społeczności żydowskiej i przywrócenie pamięci o jej nekropolii.
Od 2018 r. oznakowano 15 z około 1200 cmentarzy
żydowskich w Polsce, a ten janowiecki jest kolejnym.
Redakcja
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Oznakowanie
cmentarza żydowskiego w Janowcu
Plac przy ulicy Młynarskiej w Janowcu – miejsce
dawnego cmentarza żydowskiego, 8 lipca 2022 r. był
miejscem spotkania znacznego grona gości. Zjawili się
tam przedstawiciele rządowych i regionalnych instytucji,
zajmujących się dbaniem o kulturę i pamięć o historii,
a także pielęgnowaniem miejsc pochówku. W południe
rozpoczęła się ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowcu.
W przywrócenie pamięci i szacunku dla zaniedbanego
terenu, zaangażowała się lokalna społeczność, a koordynacją działań zajęło się Towarzystwo Przyjaciół Janowca.
Od wielu miesięcy przy ulicy Młynarskiej trwały gruntowne prace porządkowe, polegające na usunięciu śmieci
oraz drzew i krzewów, porastających teren dawnego
cmentarza. Od strony ulicy pojawiły się granitowe głazy,
które pełnią funkcję symbolicznego ogrodzenia.
Obecnie teren dawnego cmentarza nabrał blasku, a uwagę zwraca przede wszystkim duży, stalowy monument symbol, informujący o dawnym miejscu pochówku przy
ulicy Młynarskiej. Został on wykonany dzięki finansowej
pomocy warszawskiego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Umieszczono na nim fragment jednego
z nielicznych nagrobków, jakie ocalały ze zniszczeń wojennych.

Program identyfikacji i oznakowania
cmentarzy żydowskich na terenie RP
W 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program „Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” i powierzyło jego realizację Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Głównym celem programu jest identyfikacja i przywrócenie pamięci o zapomnianych cmentarza żydowskich.
Narodowy Instytut Dziedzictwa dokonał przeglądu
istniejącej dokumentacji konserwatorskiej cmentarzy
żydowskich we własnych zasobach oraz w instytucjach
muzealnych i naukowych, zajmujących się badaniem
kultury żydowskiej. Dokonano digitalizacji kart cmentarzy. Nawiązano współpracę z partnerami programu - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowskim Instytutem Historycznym, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Z udziałem Muzeum POLIN przygotowano listę cmentarzy do weryfikacji. Opracowano metodę
i plan weryfikacji terenowej cmentarzy żydowskich. Program weryfikacji został przygotowany we współpracy
z partnerami.
W 2018 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął
realizację Programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. NID przeprowadził terenową weryfikację cmentarzy na terenie całej
Polski. Weryfikacja ta, wykonana przez Oddziały Terenowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa objęła 1218
obiektów. Podczas wizji terenowych i ogólnych kwerend
potwierdzano lokalizację cmentarza, stan zachowania,
określano czytelności historycznych granic oraz istnienie
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Janowiecki cmentarz żydowski to kolejna polska nekropolia, która została oficjalnie upamiętniona w ramach
programu realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie poświadcza to zamontowana na stalowym monumencie mosiężna tablica,
która została odsłonięta podczas uroczystości.
Jednocześnie w Galerii w Bramie, na janowieckim
zamku miała miejsce wystawa, na której został zaprezentowany stopień zaawansowania programu, jaki realizowany jest w całym kraju od 2018 roku. Zainteresowani mogli obejrzeć fotografie z dotychczas oznakowanych cmentarzy żydowskich, położonych na terenie Polski.
Źródło: MNKD

elementów upamiętniających (potwierdzono lokalizację
1150 obiektów).
Integralną częścią projektu było pilotażowe oznakowanie wybranych cmentarzy żydowskich. objęło ono 6

Rys. Liczba zweryfikowanych przez NID cmentarzy żydowskich wg
województw
źródło: https://www.nik.gov.pl/
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cmentarzy żydowskich wraz z lokalizacjami cmentarzy
wprowadzono do Geoprzestrzennej Bazy NID. We
współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN aktualizowano informacje
o stanie zachowania i własności cmentarzy. Wydano folder „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”, prezentujący metodę weryfikacji i znakowania cmentarzy. Oznakowano w terenie cmentarze
żydowskie w Wyszogrodzie, Łomży, Nasielsku, Orli.
W 2020 roku podpisano porozumienia o długoterminowej współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich
„POLIN”, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
oraz Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. Celem porozumienia z Muzeum „POLIN” jest upowszechniane informacji o cmentarzach żydowskich i innych obiektach kultury żydowskiej w Polsce oraz organizowanie akcji edukacyjnych, służących wypracowywaniu mechanizmów

obiektów wpisanych do rejestru zabytków, należących do
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W ramach
pilotażu wykonano projekt znaczników granic i tablic
uzgodnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Naczelnego Rabina Polski oraz zamontowano przygotowane elementy na cmentarzach w Tykocinie, Siedlcach, Górze Kalwarii, Warszawie (ul. Okopowa), Broku,
Lublinie (ul. Kalinowszczyzna). Oznakowaniu towarzyszyło umieszczenie informacji historycznych o cmentarzach na portalu ZABYTEK.PL w języku polskim, hebrajskim i angielskim. Na cmentarzu w Broku wykonano
prace porządkowe i dokonano geodezyjnego wyznaczenia
historycznych granic. W Tykocinie i w Lublinie na cmentarzach żydowskich odbyły się prezentacje oznakowania
z udziałem Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,
właścicieli obiektów, badaczy dziedzictwa żydowskiego
oraz lokalnej społeczności.
W 2019 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował realizację programu. Dane z weryfikacji terenowej
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ich ochrony z udziałem lokalnych społeczności.
Celem porozumienia z Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego jest współpraca przy oznakowaniu i pielęgnowaniu cmentarzy żydowskich oraz wzajemna wymian
informacji na temat podejmowanych działań. Fundacją
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego występuje w tym
wypadku, jako prawny właściciel i opiekun stu kilkudziesięciu cmentarzy oraz inicjator działań konserwatorskich
w imieniu społeczności żydowskiej w Polsce. Te same
cele przyświecają porozumieniu z Fundacją Dziedzictwa
Kulturowego.
W 2020 roku wypracowano, wraz z Fundacją Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego, Komisją Rabiniczną ds.

cmentarzy działającą przy Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich i Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, możliwości oznakowania kolejnych cmentarzy żydowskich
z udziałem władz samorządowych i lokalnych działaczy
z wykorzystaniem tablic wyprodukowanych w 2019 roku.
Pandemia ograniczyła możliwość działań oznakowania większej ilość działań terenowych. Oznakowano cmentarz żydowski w Tuszynie, stanowiący własność Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.
W 2021 w ramach programu zaplanowano upamiętnienie kolejnych zapomnianych cmentarzy żydowskich dotychczas oznakowano cmentarze w Bolimowie i Janowie Lubelskim.

Żydzi w Janowcu według zapisków

przemieszkiwania w cudzych domach4. W 1662 roku pogłówne zapłaciło 58 Żydów janowieckich, w 1674 roku –
61, a w 1676 – 745, co wskazuje, iż stanowili wówczas
ok. 14% mieszkańców miasteczka.
Niezbyt ścisła wydaje się informacja zamieszczona w
wizytacji parafii janowieckiej z 1748 roku jakoby w miasteczku mieszkało aż 362 Żydów, a we wsiach parafii
946. Według wykazów sporządzonych czterdzieści lat
później, w Janowcu mieszkało o ponad połowę mniej Żydów. Tak drastyczne zmniejszenie populacji ludności żydowskiej w ciągu krótkiego okresu czasu musiałby spowodować jakiś kataklizm, a tego jak wiadomo nie było.
Być może dużą liczebność Żydów janowieckich ustalił w
1748 roku wizytator na podstawie własnych obserwacji,
a najbardziej prawdopodobne wydaje się tu przestawienie
w tekście dokumentu liczb, (czyli należy przyjąć, iż w
Janowcu mieszkało 94 Żydów, a 362 w parafii). Według
źródeł z roku 1765 w całym kahale janowieckim mieszkało 341 Żydów. Spis państwowy z 1787 roku wykazał
106 Żydów zamieszkałych w Janowcu w 32 domach. Według pełniejszego spisu kościelnego z tego samego roku
w Janowcu mieszkało 150 starozakonnych, w tym 37
dzieci do 7 lat, nie objętych wzmiankowanymi powyżej
podatkami państwowymi. Z kolei spis ludności żydowskiej z 1790 roku odnotowuje już 175 Żydów zamieszkałych w ośrodku kahału, jakim był Janowiec, co potwierdza pośrednio inwentarz Janowca z tego samego roku,
wzmiankujący 31 gospodarzy żydowskich. Tak więc liczba 30–32 domów należących u schyłku XVIII wieku w
Janowcu do Żydów wydaje się najbliższa prawdy. Stanowili oni 19,5%–20% jego mieszkańców. Do kahału janowieckiego należało wówczas 40 wsi powiatu radomskiego, w których zamieszkiwali Żydzi7.
______________

Informacje o ludności żydowskiej Janowca z książki
„Janowiec nad Wisłą w XVII–XVIII wieku”, autorstwa
Dariusza Kupisza publikowanej we fragmentach w Gazecie Janowieckiej nr 97/2020.
Pierwsze dokładniejsze dane statystyczne, dotyczące
ludności Janowca pochodzą dopiero z drugiej połowy
XVII wieku. Na mocy konstytucji sejmowych w roku
1662 zebrano pogłówne, tj. podatek płacony od wszystkich osób powyżej 10 roku życia (z wyłączeniem nędzarzy, którzy nie byli się w stanie utrzymać). W parafii Janowiec, liczącej wówczas 18 osad, zapłaciło go 1717
osób. W samym Janowcu opodatkowano 409 chrześcijan,
w tym 381 mieszczan oraz 28 mieszkańców zamku (24
plebejuszy i 4 przedstawicieli szlachty). Doliczając 58
osób wyznania mojżeszowego otrzymujemy 467 mieszkańców. Dla porównania, w Solcu mieszkało 474 osoby,
w Zwoleniu 590, w Lipsku 497, w Ciepielowie zaledwie
114, a w Siennie 1521.
Znaczącą mniejszością wyznaniową i narodowościową
byli natomiast Żydzi. Pierwsza wzmianka źródłowa o
Żydach janowieckich pochodzi z 1553 roku 2. Ich prawa
i obowiązki określała ordynacja Andrzeja Firleja z 1580
roku, wskazująca na istnienie w mieście gminy żydowskiej. Na mocy przywileju dziedzica Żydzi mogli się tu
swobodnie osiedlać, budować synagogę i organizować
życie kahalne w zamian za czynsz od domów, opłaty od
rzemiosła, handlu, rolnictwa oraz wyszynku alkoholi. Nie
podlegali jurysdykcji wójtowskiej i burmistrzowskiej,
lecz własnym sądom i sądowi namiestnika zamku janowieckiego (apelacje przyjmował właściciel miasta)3.
Początkowo gmina żydowska w Janowcu nie była zbyt
liczna i obejmowała najwyżej kilka rodzin (w 1571 roku
wymieniono jedynie 3 starozakonnych). Jednak wybuch
powstania kozackiego w 1648 roku przyczynił się do
znacznego napływu ludności żydowskiej z Polski
wschodniej do centralnej. Właściciele prywatnych miast
nie mieli nic przeciwko nowym osadnikom, a nawet starali się ich na różne sposoby przyciągać do swych dóbr.
Zapewne z tego powodu w roku 1655 Jerzy Sebastian
Lubomirski wydał przywilej regulujący sytuację ludności
żydowskiej w Janowcu. Rozstrzygał ona przede wszystkim szereg spraw dotyczących sporów sądowych między
mieszczanami wyznania chrześcijańskiego a mojżeszowego. Żydzi mogli na równi z chrześcijanami zajmować
się handlem, rzemiosłem, wyszynkiem i uprawą ogrodów,
płacąc po 2 zł rocznego czynszu od domów, a po 1 zł od
4

źródło: https://nid.pl/
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Janowieccy Żydzi we wspomnieniach Leokadii Mazur,
opublikowanych w Gazecie Janowieckiej nr 17/2000.
Chłopi sprzedawali swoje wyroby rolne w czasie jarmarków, a na stałe handlem zajmowali się Żydzi, którzy
stanowili około 1/4 mieszkańców. Do szkoły na
„Wikariatkę” chodziły z nami dzieci żydowskie, gdyż w
przyszłości miały się zajmować handlem. Pamiętam kilka
sklepów żydowskich w Rynku. Fajga miała sklep spożywczy, ale było tam wszystko i mydło i nafta. Kogut
miał restaurację (ubogi standard). Był również sklep żelazny zwany sklepem „U Żelaznego łba”, lub „Żelazny
łeb”. Były 3 jatki z wołowiną i baraniną lub cielęciną, miał
je Hersiek. Binym miał sklep z obuwiem i materiałami.
W pobliżu drugiego rynku, Placu Wolności, mieszkał
Żyd co robił kaszę. Nazywano go „Kasiorz”, a jego żonę
„Kasiorka”. W pobliżu mieszkała Żydówka Kałmina, która skupowała po wsiach jaja w zamian za igły, nici, pasmanterię. Był szklarz Jojne, który oprócz Janowca obsługiwał sąsiednie wioski. Nosił szkło na plecach w ramie
drewnianej i szklił okna. Było jeszcze wielu Żydów, ale
nie pamiętam co robili i jak się nazywali.
Na górce, przy Placu Wolności, stała żydowska Bożnica (Synagoga). Modlili się tam mężczyźni żydowscy i chłopcy. Obok Synagogi była Szkółka, oddzielny budynek
przeznaczony do modlitw dla kobiet i dziewcząt. Przy
Szkółce mieszkał Rabin z rodziną. W Bożnicy nigdy nie
byłam. Bałam się, bo dorośli straszyli nas, że Żydzi łapią
dzieci na macę. Żydówki przychodziły czasem do naszego kościoła na niektóre śluby janowieckiej młodzieży.
Żydowscy mężczyźni na modlitwę ubierali się w
„chałaty”, na głowę zakładali krymki z kłódkami (coś w
rodzaju pudełka) przypasanego do czoła i do ręki. W rękach nosili pluszowe kality, a w nich mieli wielkie księgi
do modlitwy. Kobiety żydowskie ubierały się do modli-

W 2023 roku w Polsce przybędzie
15 nowych miast
Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że
w 2023 r. piętnaście miejscowości uzyska status miasta.
Najwięcej miast, po cztery, przybędzie w województwach
łódzkim i mazowieckim, po dwie w województwach małopolskim i świętokrzyskim oraz po jednej w województwach dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Wniosków, które dotyczyły nadania praw miejskich miejscowościom było 19, z czego 15 zostało Radzie Ministrów
rekomendowanych do pozytywnego rozpatrzenia.
Na mapie Polski obecnie są 964 miasta. W 2022 roku
przybyło ich dziesięć, a z początkiem 2023 r. ich liczba
wzrośnie do 979.
Projekt rozporządzenia opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zgodnie z rozporządzeniem
od 1 stycznia 2023 r. prawa miejskie mają uzyskać następujące miejscowości:
Miękinia – w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim;
Jeżów – w powiecie brzezińskim, w województwie łódzkim;
Dąbrowice – w powiecie kutnowskim, w województwie
łódzkim;
Rozprza – w powiecie piotrkowskim, w województwie
łódzkim;
Ujazd – w powiecie tomaszowskim, w województwie
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twy w piękne szale i chusty koronkowe oraz ciemne koronkowe czepki. Żydzi świętowali w sobotę, a ich święto
nazywało się „Szabas”. Raz do roku mieli swięta w październiku, zwane „Kuczkami”. Trwały one kilka dni.
Kuczkami także nazywali Żydzi drewniane budki stawiane w podwórku, w których modlili się i spożywali posiłki.
W roku 1939, późną jesienią Niemcy zjechali do Janowca nocą, obstawili Bożnicę żydowską, spędzili Żydów przed Bożnicę, podpalili ją i kazali Żydom wrzucać
do ognia przynoszone ze Szkółki zabytkowe księgi religijne i cenne przedmioty. Opierali się Żydzi temu. Nie
chcieli wrzucać do ognia swoich świętości. Niemcy grozili im śmiercią, bili ich kolbami, popychali bagnetami,
tak zmuszali ich. Na miejscu pożaru słychać było płacz,
lament, krzyk i widać było z daleka wielki ogień. Nam,
Polakom, nie wolno było przebywać przy pożarze z wyjątkiem wybranych przez Niemców, którym nakazano
pilnować, aby ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie
domostwa kryte słomą.
W roku 1942 Niemcy spędzili wszystkich Żydów z okolic i umieścili ich w naszej polskiej szkole przy Placu
Wolności. Ciasnota, chłód, głód dokuczały Żydom niezmiernie i potęgowały wrzawę, modlitwę, płacz, lament.
Trudno było tego słuchać. Wreszcie wymusili zgodę u Niemców, aby mogli niektórzy oddalić się i prosić o żywność.
Drzwi w polskich domach nie zamykały się od proszących. Trudno było proszących zaspokoić, bo i my Polacy
nie mieliśmy co jeść. Niektórzy Żydzi chodzili po polach,
szukali ziemniaków, buraków, choć były już późne dni
jesienne i jeżeli coś znaleźli, to było już nieco zmarznięte,
ale i tym się cieszyli.
Wiosną 1943 roku wszystkich Żydów, łącznie z janowieckimi, wywieziono podwodami do Getta w Zwoleniu,
a stamtąd pociągiem do obozów zagłady.

łódzkim;
Książ Wielki – w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim;
Czarny Dunajec – w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim;
Latowicz – w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
Bodzanów – w powiecie płockim, w województwie mazowieckim;
Jastrząb – w powiecie szydłowieckim, w województwie
mazowieckim;
Jadów – w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim;
Włodowice – w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim;
Łopuszno – w powiecie kieleckim, w województwie
świętokrzyskim;
Piekoszów – w powiecie kieleckim, w województwie
świętokrzyskim;
Miasteczko Krajeńskie – w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.
W województwie łódzkim Jeżów, Dąbrowice, Rozprza oraz Ujazd miały już prawa miejskie do 1870 roku.
Większość mieszkańców miejscowości pracuje poza
rolnictwem. Posiadają rozwiniętą infrastrukturę. W Dąbrowicach zachowały się dwa place targowe oraz zabytkowy ratusz i kościół z I połowy XIX wieku. Centrum

5

Rozprzy stanowi zabytkowy rynek wraz z otaczającymi
go ulicami.
Latowicz, Bodzanów, Jastrząb i Jadów na Mazowszu
miały prawa miejskie do 1869 roku i również wyróżniają
się rozwiniętą infrastrukturą. W Latowiczu mieści się zabytkowy kościół z lat 1899-1911. Jastrzęb może pochwalić się kościołem z początku XX wieku, z obrazem Matki
Bożej Bolesnej z przełomu XVI i XVII w. W Jadowie
znajduje się rynek z kościołem z lat 80. XIX w. Według
uzasadnienia, wśród atutów Bodzanowa wymieniono Jarmark Norbertański wzorowany na średniowiecznym jarmarku organizowanym tam od 1415 roku.
Łopuszno w województwie świętokrzyskim wyróżnia
zabytkowy pałac z przełomu XIX i XX wieku wzniesiony
według projektu Władysława Marconiego oraz Wzgórze
Trzech Krzyży. Ponadto znajduje się tam Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy z boiskiem do piłki nożnej, kortem tenisowym i sceną koncertową. W Piekoszowie ważnym elementem jest bliskość Kielc, co wpływa
na skoncentrowanie zabudowy przy drogach krajowych.
W miejscowości praktycznie zanikła działalność rolnicza.
W Małopolsce Książ Wielki utracił prawa miejskie w
1869 roku. W centrum miejscowości znajduje się zrewitalizowany rynek. Wśród zabytków są XIV-wieczne kościoły, Pałac „Mirów” (1585-1595) czy synagoga z 1846

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
członków TPJ
W dniu 20 sierpnia 2022 roku (sobota), w budynku
GOK w Janowcu, o godzinie 11:00 (11:15 w drugim terminie) odbędzie się Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze członków TPJ.
Proponowany porządek obrad obejmuje następujące
punkty:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków
TPJ w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz udzielenia mu absolutorium,
c) zatwierdzenie bilansu rocznego TPJ.
10.Głosowanie uchwały o zmianach w Statucie TPJ
(dyskusja + głosowanie).
11.Wybór władz TPJ na nową kadencję.
12.Program działalności TPJ na lata 2023-2025.
13.Zamknięcie zebrania.
Bardzo istotnym punktem zebrania będzie dyskusja i głosowanie uchwały o zmianach w Statucie TPJ, dlatego za6

roku. Czarny Dunajec liczy 3,8 tys. mieszkańców. Osią
jego układu urbanistycznego jest główna ulica, prowadząca do podłużnego rynku. Od 1925 roku był gminą
miejską, a prawa miejskie utracił na mocy ustawy z 1933
roku.
Miękinia na Dolnym Śląsku liczy ponad 2 tys. mieszkańców. Włodowice w województwie śląskim z zrewitalizowanym rynkiem w centrum oraz ruinami pałacu z lat
1669–1681. Prawa miejskie utraciły w 1870 roku. Miasteczko Krajeńskie w Wielkopolsce, gdzie centrum stanowi Plac Wolności z zabudową tworzącą ciągi historycznej architektury. Posiadało prawa miejskie w XV wieku,
jednak miasto zostało zniesione w 1973 roku.
Należy przypomnieć, że w pierwszej połowie listopada 2021 r., z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Janowca, odbyła się kampania społeczna dzięki której także
mieszkańcy gminy Janowiec mieli możliwość wypowiedzenia się („tak” albo „nie”), odpowiadając na pytanie
czy Janowiec powinien znowu zostać miastem. Okazało
się, że większość osób, która skorzystała z kart do głosowania, była przeciw, a z szansy na wyrażenie własnego
zdania skorzystała tylko co dziesiąta osoba, zatem frekwencja nie była wysoka.
Każdego roku termin składania wniosków o nadanie
konkretnej miejscowości praw miejskich mija z końcem
marca.
źródło: na podstawie: https://samorzad.pap.pl/

równo na stronie towarzystwa, jak również w bieżącym
wydaniu Gazety zamieszczamy zarówno propozycję
zmienionego statutu, jak również propozycję uchwały
która będzie głosowana na Walnym Zebraniu członków
TPJ.
W trakcie spotkania przewidziany jest poczęstunek kawa, herbata, napoje, ciasta firmy „Dom Chleba”. Ponadto uczestnicy zebrania będą mieli możliwość zakupu
naszych nowych publikacji za ½ ceny.
Zarząd

Darczyńcy w 2022 roku
Wsparcie finansowe w postaci darowizn jest bardzo
istotne dla Towarzystwa. Według wieloletniej statystyki
kwota otrzymywanych darowizn stanowiła blisko 1/3 naszych przychodów.
W 2022 r. wsparli nas finansowo, przeznaczając darowizny na działalność statutową i celową na rewitalizację
cmentarza żydowskiego: Kowalski Michał - 500 zł; Jędrych Stanisław - Tomasz 210 zł; Roth Magdalena - 200
zł; Gruszecka Krystyna - 180 zł; Zajęcki Dariusz 150 - zł;
Jaroszyńska Jadwiga - 300 zł; Wójcik Maciej 1000 - zł;
Janiszewski Zbigniew - 500 zł; Prątnicka Helena 80 zł;
Brochwicz-Lewiński Wojciech - 1000 zł; Werner Gąciara
Barbara - 200 zł; Koza Krzysztof - 200 zł; Biegaj Zofia 100 zł.
Razem - 4620 zł.
Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom.
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Protokół z Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

odbytego w dniu 21 sierpnia 2021roku
11:00, sala mała GOK w Janowcu nad Wisłą. Obecnych: 22 osoby

(Za zgodą wszystkich obecnych zastosowano foniczny zapis cyfrowy
całości Walnego Zgromadzenia – przechowywany w Archiwum TPJ)

I.
OTWARCIE ZEBRANIA i WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SEKRETARZA
Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się w drugim terminie o godzinie 11:15 w Gminnym Ośrodku Kultury w
Janowcu (ul. Plac Wolności 1). Spotkanie otworzył i powitał zgromadzonych p. Andrzej Szymanek – prezes TPJ.
Poinformował o wyłożeniu protokołu z poprzedniego
walnego zebrania; protokół udostępniono również na
stronie internetowej TPJ.
W zebraniu, według listy obecności, uczestniczy 22 osoby.
Następnie p. A. Szymanek rozpoczął procedurę wyboru
przewodniczącego zebrania i zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Długokęckiego na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. W wyniku głosowania kandydatura p. Długokęckiego została przyjęta jednogłośnie.
Następnie prezes A. Szymanek przystąpił do wyłonienia
sekretarza walnego zebrania i zaproponował kandydaturę
p. Marka Kwaska na sekretarza Zebrania. W wyniku głosowania kandydatura p. Kwaska została przyjęta jednogłośnie.
Na wniosek Przewodniczącego Zebrania powołano jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1. Przewodniczący: Filip Jaroszyński.
2. Członek: Marek Kwasek.
3. Członkini: Agnieszka Godos.
II.
Przyjęcie porządku obrad:
Na wniosek Prezesa TPJ p. Szymanka, po dyskusji, przegłosowano jednogłośnie porządek obrad z uwzględnieniem
poprawki do porządku o wykreślenie punktu 11 o treści:
„Przyjęcie Uchwały o Zmianie Statutu”, a wpisanie w to
miejsce „Głosowanie Zebrania nad wnioskiem Zarządu
o kooptację do Zarządu p. Marka Kwaska”.
W sprawie wycofania punktu dotyczącego Statutu TPJ
wywiązała się dyskusja, w której zabrali głos:
- p. Szczepanek – krytycznie wobec przeciągania terminu
przyjęcia nowej wersji Statutu, według zabierającego głos
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4 lata dyskusji i prac nad nowym statutem źle świadczy
o pracy Zarządu TPJ.
- p. Szymanek – wyjaśniał
powody zdjęcia tego punktu z
porządku obrad, odnosząc się
do zapisów starego Statutu,
mówiącego o frekwencji (§ 25
„Zmiana Statutu, nazwy Towarzystwa oraz jego rozwiązanie wymagają uchwały
Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów
w obecności ponad połowy
osób uprawnionych do głosowania”). Wyjaśnił, że Zarząd
TPJ ma gotowy projekt nowego statutu i uchwały o zmianach, lecz nie może go wnieść do porządku obrad ze względu na wymieniony wyżej zapis frekwencyjny w § 25.
Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków
TPJ (26 IX 2020).
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia temuż absolutorium,
 zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ na lata 2021-2022.
11. Głosowanie nad kooptacją na członka Zarządu TPJ
p. Marka Kwaska.
12. Zamknięcie Zebrania.
III.
Przyjęto protokół Walnego Zebrania Członków TPJ za
2020 r., który był udostępniony na stronie internetowej
Towarzystwa Przyjaciół Janowca w zakładce Aktualności.
IV.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TPJ
ORAZ WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Przystąpiono do punktu 5 porządku Zebrania: sprawozdania
z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Zabiera głos prezes TPJ
p. Andrzej Szymanek i przedstawia obszerne sprawozdanie z działalności zarządu TPJ w minionym roku. Tekst
sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
(5 stron maszynopisu, podpisane przez p. A. Szymanka).
V.
PRZEDSTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ TPJ
Głos zabiera przewodniczący Zebrania i przechodzi do kolejnego, 6 punktu spotkania: przedstawienia działalności
finansowej TPJ. Sprawozdanie z działalności finansowej,
przygotowane przez wiceprezesa i biuro rachunkowe,
odczytał p. Marek Kwasek. Informacja o finansach TPJ
zawiera szczegółowe dane, obrazujące wpływy, sprzedaż
wydawnictw, darowizny, składki oraz poniesione koszty.
Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. wynosi
78 415,49 zł. Wynik finansowy za 2020 r. wynosi minus
3 904,89 zł i został w całości przeznaczony na działalność
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statutową. Ogółem przychody wyniosły 7 208,76 zł. Ogółem koszty wyniosły 11 113,65 zł. Tekst sprawozdania
zostaje załączony do niniejszego protokołu. Prezes A. Szymanek nadmienił, że sprawozdanie finansowe TPJ, zgodnie z przepisami, zostanie złożone do Urzędu Skarbowego w Puławach.
VI.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
W związku z sytuacją epidemiczną Komisja Rewizyjna
spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 16.08.2021 r.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności
zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi.
Do odczytania protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej
upoważniono p. Filipa Jaroszyńskiego, uczestniczącego w
Zebraniu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostaje dołączone do niniejszego protokołu.
VII.
DYSKUSJA
Przewodniczący Zebrania p. Długokęcki otworzył dyskusję. W uzupełnieniu do sprawozdania z działalności zarządu TPJ prezes A. Szymanek omówił udział TPJ w inicjatywie „odzyskania Praw miejskich dla Janowca” oraz
współorganizowania w dniach 8 – 12 września Pardes
Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą. Zapowiedziano także działania
związane z upamiętnieniem cmentarza żydowskiego.
Następnie głos zabrał p. W. Szczepanek, który poruszył
kwestie nowej strony internetowej TPJ oraz FB, uznając,
że strona po zmianach i prowadzenie działań promujących działalność TPJ na FB wpływają pozytywnie na wizerunek organizacji. Zwrócił także uwagę, aby regularnie
uzupełniać treści w zakładce aktualności i uczytelnić informację związaną ze sprzedażą książek przez TPJ. Ponownie krytycznie odniósł się do „ślamazarnego” (jego
zdaniem) tempa prac nad Statutem wnioskując nad zobowiązaniem Zarządu TPJ o przedstawienie na następnym
Walnym Zebraniu w 2022 r. tekstu nowego statutu wraz
z projektem uchwały. Postulował zajęciem się tematem
Wisły oraz aktywizacją młodych w pracach TPJ.
Do tematu Statutu odnieśli się: p. Szymanek, p. Jaroszyński i p. Kwasek, stwierdzając że nie można zobowiązywać Zarząd TPJ do przyjęcia nowego statutu na Walnym
Zebraniu w 2022 r., a jedynie na wniesienie go na porządek obrad i zadbanie o właściwą frekwencję.
Do sprawy aktywizacji młodych w pracach TPJ odniosła
się p. Gryn, stwierdzając że jako młoda osoba spotkała się
z w swojej działalności z „murem” ze strony Zarządu
TPJ. P. Gryn zwróciła uwagę na brak indywidualnych
zaproszeń na Walne Zebranie co uniemożliwiło przyjście
na zebranie Państwa Krystyny i Wacława Wolskich.
Głos zabrał p. Henryk Kowalski, a jego wypowiedzi dotyczyły troski o ciągłość działania TPJ oraz propozycji
upraw ekologicznych na terenie Janowca i okolic. P. Kowalski zgłosił także postulat ażeby Walne Zebranie wyraziło „ubolewanie w związku z nieprzyjęciem w poczet
Honorowych Obywateli Janowca Ś.P. prof. Zofii Jancewicz”
Na tym dyskusję zakończono.
VIII.
GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TPJ
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad czterema uchwałami:
a. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA KOMISJI
REWIZYJNEJ
b. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
ORAZ UDZIELENIA ZARZĄDOWI ABSOLUTO8

RIUM
c. ZATWIERDZENIA BILNASU ROCZNEGO TPJ.
d. ZATWIERDZENIA KOOPTACJI MARKA KWASKA DO SKŁADU ZARZADU TPJ Z DNIEM
21.08.2021 r.
Uchwały zostały odczytane i poddane głosowaniu; trzy
zostały przyjęte przez uczestników Zebrania jednogłośnie. Uchwała dot. Marka Kwaska przy jednym głosie
wstrzymującym. Marek Kwasek wyraził zgodę na kooptację do Zarządu TPJ. Uchwały, podpisane przez przewodniczącego Walnego Zebrania, stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
IX.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TPJ 2021-2022
Prezes Andrzej Szymanek przedstawił plan działalności
Zarządu TPJ na kolejne lata 2020-2022, który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Plan zawiera następujące zagadnienia:
1. Współdziałanie TPJ z Radą Gminy Janowiec oraz
Urzędem Wójta w działaniach na rzecz uzyskania przez
Janowiec statusu miasta.
Towarzystwo jest inicjatorem tej akcji. Za chwilę rozpoczniemy konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy.
Sądzimy, że spotkania, akcje promocyjne, zbieranie głosów i pomoc w opracowaniu wniosku - zabiorą czas do
31 marca 2022 roku, kiedy to najpóźniej Rada Gminy
może złożyć wniosek formalny do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
2. Budowa Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej.
Zamierzamy digitalizować najcenniejsze archiwalia, po to
by ewentualnie móc je udostępniać zainteresowanym poprzez internet. Już pisaliśmy o tym (2019): „Być może
trzeba byłoby skonsolidować w przyszłości archiwum
TPJ z „archiwum UG Janowiec” lub pójść jeszcze dalej
i stworzyć „Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej” (AKiT ZJ)? [--] Projekt musiałby mieć wsparcie UG Janowiec, a środki finansowe można pozyskać –
jak się wydaje – z funduszy unijnych i/lub LGD. Projekt
powinny realizować: TPJ, UG Janowiec (poprzez GOK
oraz szkołę), Muzeum Nadwiślańskie – Oddział Zamek w
Janowcu”.
4. Dalsza współpraca z Muzeum Zamek w Janowcu
– przy organizacji kolejnych Janowieckich Spotkań Historycznych i sprzedaży publikacji TPJ w zamku.
4. Dalsza współpraca przy organizacji janowieckiej części
Pardes Festival.
5. Zorganizować w ostatnią sobotę lutego 2022 roku XXI
Zimowe Spotkania Janowieckie - temat: Miejskie perspektywy rozwoju gminy Janowiec po 1 stycznia 2023 roku.
6. Zorganizować w końcu czerwca lub na początku września 2022 roku pierwszą konferencję na temat WISŁA:
znaczenie rzeki w życiu i kulturze społeczności regionu
Małopolskiego Przełomu Wisły. To byłby projekt przygotowywany wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Konferencja 2-dniowa (w Janowcu i Kazimierzu Dolnym)
Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i przewodniczący p. Krzysztof Długokęcki zamknął obrady. Na
koniec głos zabrał prezes Andrzej Szymanek, który podziękował wszystkim za przybycie. Zebranie zakończyło
grupowe zdjęcie.
Przewodniczący Zebrania
………………………………

Sekretarz Walnego Zebrania Członków TPJ
………………………………
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Załączniki:

1. Lista obecności Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ i program działalności na
lata 2021-2022, opr. Andrzej Szymanek.
3. Sprawozdanie finansowe TPJ.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPJ za 2020 rok.
6. Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za
2020 rok.
7. Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPJ za 2020
rok.
8. Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 21.08.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Marka Kwaska do składu zarządu TPJ, począwszy od dnia 21.08.2021 r.
Foto: A. Szczepanek

STATUT TPJ
W obecnym wydaniu Gazety Janowieckiej, poprzedzającym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
Towarzystwa Przyjaciół Janowca, zamieszczamy „Projekt nowego Statutu TPJ” (tekst jednolity) – nad którym odbędzie
się głosowanie podczas planowanego na dzień 20.08.2022 r. Walnego Zebrania Członków TPJ.
Zarząd TPJ

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA NAD WISŁĄ
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaciół
Janowca nad Wisłą” (zwane dalej „Towarzystwo”).
2. Czas trwania Towarzystwa nie jest oznaczony.
§2
1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Janowiec w
powiecie puławskim województwa lubelskiego.
2. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, kraje europejskie, USA i inne
kraje.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§3
1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U.
z 2020 poz. 2261) oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem wpisu do rejestru
nabywa osobowość prawną.
§4
1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
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3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§5
1. Towarzystwo ma prawo używania, zgodnie z wzorami
ustalonymi przez Zarząd: pieczęci z napisem "Towarzystwo
Przyjaciół Janowca nad Wisłą", posiadania sztandaru, a także wydawania dla swoich członków legitymacji.
2. Towarzystwo ma prawo ustanawiania i przyznawania
wyróżnień, w tym medali, odznak honorowych i dyplomów osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.
3. Towarzystwo ma prawo przyznawania osobom fizycznym tytułu honorowego: „Zasłużony dla TPJ”.
ROZDZIAŁ II.
Cele i formy działania Towarzystwa
§6
Celem Towarzystwa jest:
1. Rozwijanie etyczno-moralnych zasad współżycia społecznego.
2. Zwalczanie patologii społecznych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania obywateli a zwłaszcza
nieletnich.
3. Popieranie moralne osób szykanowanych za uzasadnioną krytykę.
4. Popularyzowanie historii Janowca.
5. Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów ludowych, zwyczajów charakterystycznych dla
Janowca i okolic.
6. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i materiałów
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związanych z przeszłością i teraźniejszością Janowca.
7. Współdziałanie w organizacji życia kulturalnego i sportowego.
8. Popularyzowanie i promowanie walorów turystycznych
Janowca oraz miejscowych wyrobów rzemiosła ludowo
– artystycznego i produktów przemysłowych.
9. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabytków historii, miejsc pamięci narodowej i pomników przyrody oraz otaczania ich odpowiednią opieką i szacunkiem.
10.Podejmowanie wysiłków w celu uczynienia ochrony
środowiska naturalnego jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców Janowca.
11.Pozyskiwanie sponsorów i inwestorów, którzy chcieliby
zainteresować się Janowcem.
12.Kształtowanie przyjaznych postaw wobec ludzi innych
kultur, religii i zachowań.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Popularyzowanie folkloru nadwiślańskiego, organizowanie imprez artystycznych, festiwali, wystaw i konkursów
oraz tworzenie miejscowych zespołów artystycznych i sportowych.
2. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich dotychczas
opracowanych materiałów o Janowcu oraz dalsze kontynuowanie działalności wydawniczej w tym: folderów,
pamiątek, pocztówek i informatorów o zaletach turystycznych Janowca.
3. Zainteresowanie historią Janowca pracowników naukowych uczelni i placówek naukowych.
4. Organizowanie popularnych prelekcji oraz spotkań
(rozmów) przedstawicieli Towarzystwa, władz porządku
publicznego, administracji państwowej i samorządowej
na tematy interesujące mieszkańców Janowca.
5. Podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa.
6. Oddziaływanie na przedsiębiorstwa i instytucje, aby podejmowały działalność inwestycyjną i handlową na terenie gminy Janowiec.
ROZDZIAŁ III.
§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych,
wspierających i honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni może być członkiem Towarzystwa na warunkach określonych w art. 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej
deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia
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deklaracji.

§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub
prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która na swój wniosek zostanie przyjęta do Towarzystwa i zadeklaruje materialne i społeczne
poparcie dla realizacji jego celów. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma obowiązek opłacania składki
członkowskiej w zadeklarowanej przez siebie wysokości, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez
względu na jej miejsce zamieszkania, której za jej zgodą godność tę nada Walne Zebranie Towarzystwa, jako
wyraz szczególnych zasług dla mieszkańców Janowca.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego ale mają prawo
uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych
przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
2. Współtworzenia programu działalności Towarzystwa, w
tym zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa
oraz żądania informacji o działalności Zarządu i całej
organizacji.
3. Korzystania z majątku Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.
4. Dobrowolnego wyboru pracy w jednym z zespołów problemowych.
5. Nieskrępowanej oceny pracy Zarządu.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami Towarzystwa.
b) Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa.
c) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
d) Regularnie opłacać składki członkowskie.
4. Na mocy uchwały Zarządu emeryci i renciści oraz młodzież szkolna mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie ze składek członkowskich.
§ 14
1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w
wyniku:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami
Towarzystwa,
b) za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez
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trzy lata,
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej
przez osoby prawne.
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego
wyroku sądu.
2. Uchwały Zarządu dotyczące spraw określonych w ust. 1
zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu osoba zainteresowana ma prawo do złożenia wyjaśnień na piśmie lub
osobiście na posiedzeniu Zarządu.
4. Od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa
przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania
Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Towarzystwa
§ 15
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
Walne Zebranie Członków:
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają prawo wszyscy członkowie Towarzystwa:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Dla ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Obrady zwołane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu są ważne bez względu na
liczbę obecnych i odbywają się co najmniej pół godziny
po pierwszym terminie.
§ 17
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 30 września. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym
porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed jego terminem.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa.
2. Wybór Zarządu i jego prezesa oraz Komisji Rewizyjnej
i jej przewodniczącego, rozpatrywanie sprawozdań z ich
działalności oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub nazwy Towarzystwa.
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4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
5. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków
Towarzystwa w sprawach nie ujętych w Statucie.
7. Ustanawianie i przyznawanie medali, wyróżnień, odznak i tytułów honorowych oraz dyplomów osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie
określa właściwości władz Towarzystwa.
§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwoływane:
a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
b) z inicjatywy Zarządu,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 ogółu członków
Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania powinno zawierać informację na czyje żądanie
jest ono zwołane a porządek obrad powinien obejmować tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie
później niż 30 dni od wpłynięcia żądania lub wniosku.
§ 20
1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany
przez to zebranie.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie
drugim.
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej 2/3 obecnych na zebraniu członków uprawnionych do głosowania. Wybory władz Towarzystwa są zawsze tajne.
§ 21
Zarząd Towarzystwa.
1. Zarząd Towarzystwa składa się od 5 do 7 członków w
tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz do 2 członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest
wspólna trwa 5 lat.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes raz na trzy miesiące.
3. Gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. Takie zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego
Walnego Zebrania.
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4. Udział przewodniczących zespołów problemowych i członków Komisji Rewizyjnej w zebraniu Zarządu, odbywa się
na zasadzie prawa głosu doradczego i na zaproszenie
Zarządu.
§ 22
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
b) Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
c) Powoływanie zespołów problemowych zgodnie z dobrowolnym wyborem (zgłoszeniem) członków.
d) Podejmowanie decyzji o przynależności do innych
stowarzyszeń i organizacji.
e) Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
f) Przyjmowanie nowych członków.
g) Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz nieporozumień
i ewentualnych konfliktów, jakie pojawiają się wśród
członków.
h) Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
i) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków,
w głosowaniu jawnym.
3. Do reprezentowania Towarzystwa i składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych
członków Zarządu działających łącznie.
§ 23
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz
2-4 członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. Do kompetencji Komisji należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli Zarządu z działalności statutowej i finansowej Towarzystwa oraz z realizacji Uchwał Walnego Zebrania,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi w celu uzyskania wyjaśnień,
c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz wniosku o absolutorium dla Zarządu,
d) udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu za-

twierdzonego przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
5. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji w razie
uzasadnionej konieczności może uzupełnić swój skład.
W razie gdy skład KR ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji poniżej wymaganego składu KR, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie KR. Zmiany w składzie
Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji muszą
uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ V.
Majątek Towarzystwa
§ 24
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.
2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia
oraz z ofiarności publicznej.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ VI.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 25
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku.
ROZDZIAŁ VII.
Postanowienia końcowe
§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie
mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
2. W sprawach rejestrowych stosuje się przepisy ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W SKRÓCIE
Zwrot podatku akcyzowego

ROLNICY, chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinni zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT,
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stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 3-31 październiGazeta Janowiecka, nr 104, sierpień, 2022 rok

ka 2022 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
UG Janowiec



Gminne zawody sportowo–pożarniczych
w Janowcu

W dniu 03 lipca 2022 r. na boisku sportowym w Janowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z Gmin Kazimierz Dolny i Janowiec. Głównym organizatorem był Wójt Gminy Janowiec, Burmistrz Kazimierza Dolnego oraz Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej w Puławach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz oceną konkurencji czuwali
przedstawiciele PSP.
Zgodnie z regulaminem takich imprez zawodnicy na
wszystkich szczeblach startowali w trzech konkurencjach:
musztra, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Gminę
Janowiec reprezentowały męskie drużyny pożarnicze
z jednostek OSP: Janowice, Janowiec, Nasiłów, Oblasy i Trzcianki. W zawodach wzięła także udział kobieca
drużyna pożarnicza z Oblas oraz dwie drużyny młodzieżowe z tej samej jednostki.
Wszystkie drużyny za udział w zawodach i sportową
walkę uhonorowane zostały dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi, a najlepsze z nich reprezentować będą naszą
Gminę na zawodach powiatowych w Górze Puławskiej.
W kategorii męskich i żeńskich drużyn pożarniczych
pierwsze miejsca zajęły zespoły z OSP Oblasy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na zawodach wyższego szczebla.
Ciekawym zwyczajem takich zawodów, oczywiście poza konkursem, jest nieformalny chrzest nowych uczestników w zbiorniku wodnym. Nie obył się on bez oporów
nowicjuszy, jednak przy dużym zaangażowaniu i współpracy rzeszy druhów, udało się schłodzić wiele osób w tą
ciepłą niedzielę. Wśród korzystających z kąpieli nie zabrakło również starszych strażaków „ochotników”. Było
przy tym dużo uśmiechów i dobrej zabawy.
Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki zawodów w
klasyfikacji generalnej (sztafeta pożarnicza 7x50m oraz
ćwiczenie bojowe):
Gmina Kazimierz Dolny:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
OSP Rzeczyca – 96,1 pkt.
OSP Dąbrówka – 109,6 pkt
OSP Bochotnica – 112,7 pkt
OSP Wierzchoniów – 118,1 pkt
OSP Witoszyn – 122,2 pkt

OSP Skowieszynek – 133,4 pkt
OSP Kazimierz Dolny – 163,1 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
OSP Wierzchoniów – 122,0 pkt
OSP Rzeczyca – 122,2 pkt
OSP Witoszyn – 164,2 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy:
OSP Kazimierz Dolny – 136,2 pkt
Gmina Janowiec:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
OSP Oblasy – 108,3 pkt
OSP Janowiec – 112,4 pkt
OSP Nasiłów – 126,7 pkt
OSP Janowice – 133,4 pkt
OSP Trzcianki – 153,3 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
OSP Oblasy – 141,5 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy:
OSP Oblasy – 141,5 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta:
OSP Oblasy – 145,7 pkt
Wójt Gminy Janowiec podziękował wszystkim druhnom i druhom za udział i zaangażowanie oraz sportową
rywalizację w zawodach. Podziękował także organizatorom imprezy, szczególnie pracownikom Urzędu Miejskiego w Kazimierzu Dolnym oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu.
UG Janowiec



Wotum zaufania i absolutorium
dla Wójta Gminy Janowiec

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy
Janowiec. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy
Janowiec Janowi Gędkowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec
Zofia Malinowska



Wręczenie medali
za długoletnie pożycie małżeńskie

W dniu 03 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyła się uroczyste wręczenie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie. Złote Gody czyli 50-cio
lecie pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par. Postanowieniem Prezydenta RP medalami odznaczone zostały
pary małżeńskie: Maria i Włodzimierz Soińscy, Jadwiga
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i Henryk Figura, Alicja i Stefan Lechniak, Zofia i Roman
Pskit, Helena i Stanisław Tarłowscy, Kazimiera i Jan Rokita, Zofia i Stanisław Śliwka, Czesława i Zbigniew Zaprzalscy, Wanda i Kazimierz Łyszcz, Halina i Witold
Wolscy.
Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Grażyny Biernackiej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Mariusza Biernackiego.
Uroczystość uświetnił zespół wokalny „PROMIENIE”,
działający przy GOK w Janowcu.
UG Janowiec



Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec

12. Święto Wina

Tegoroczne, 12. obchody Święta Wina na Zamku w
Janowcu to wyjątkowe wydarzenie winiarskie. Organizatorzy - Zamek w Janowcu - oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Stowarzyszenie Winiarzy
z Małopolskiego Przełomu Wisły, Urząd Gminy w Janowcu, Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, zaplanowali je aż na trzy dni (27-29 maja).
Był to czas spotkań winiarzy z Małopolskiego Przełomu Wisły oraz wszystkich miłośników polskiego wina.
Organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w wydarzeniu, gwarantując, wiele atrakcji, w tym m.in.: inscenizacje historyczne, występy zespołów ludowych, czy kapel, stoiska z daniami kuchni regionalnej oraz oczywiście
degustacje win z regionu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Punktem kulminacyjnym, jak co roku było ogłoszenie
wyników degustacji i listy win, które otrzymały Znak
Jakości Win Małopolskiego Przełomu Wisły.
Warto zaznaczyć, że w pierwszym dniu organizatorzy
zaplanowali uroczyste nasadzenie winorośli i poświecenie
nowo założonej Winnicy Zamku w Janowcu - parcela
„Pod świętym Rochem” z udziałem władz samorządowych i rządowych.
UG Janowiec



Obchody Dnia Strażaka w Gminie Janowiec

Podobnie jak w latach poprzednich, w dniu 03 maja
2022 r., świętowaliśmy Dzień Strażaka. Zbiórka, która
miała na celu przygotowanie do uroczystości pocztów
sztandarowych, kompani honorowej oraz wozów bojowych, zarządzona została na godz. 9.30. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele para14

fialnym, którą celebrował ks. proboszcz Janusz Socha.
W obchodach uczestniczyli mieszkańcy, zaproszeni
goście oraz delegacje Związku OSP RP w Janowcu, OSP
Janowiec, OSP Janowice, OSP Oblasy, OSP Wojszyn,
OSP Nasiłów i OSP Trzcianki. Szczególną uwagę przykuła liczna obecność dzieci i młodzieży w mundurach
koszarowych, które wniosły dużo radości i nadziei w przyszłość organizacji strażackich. Ogromne gratulacje dla
zarządów straży oraz rodziców wspierających najmłodszych, którzy mają możliwość uczestniczyć w wielu działaniach na terenie naszej gminy dla dobra nas wszystkich.
Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą walczących za wolność naszej Ojczyzny. Następnie odbyła się parada sprzętu bojowego, który przemieszczał się ulicami Janowca i wywołał wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i turystów. Ogromne
podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w
obchodach Dnia Strażaka oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja w Gminie Janowiec.
Życzę, aby ten piękny dzień, był źródłem siły w życiu
codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów, tak osobistych, jak i zawodowych.
Drodzy Druhowie kieruję do Was słowa uznania za
Waszą ciężką pracę. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, w dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie.
To dzięki Wam lokalna społeczność może spać spokojnie.
Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Z wyrazami szacunku


Prom kursuje

Firma - Henryk Skoczek “Żegluga Pasażerska”, jako
operator promu Janowiec-Kazimierz Dolny uruchomiła
przeprawę dnia 01.05.2022.
Operatora wyłoniono w wyniku przetargu, którego
wyniki ogłoszono w dniu 15 kwietnia 2022 r. Do przetargu zgłosił się jeden oferent, z którym podpisano umowę
na dzierżawę promu za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 225 tys. zł netto.
www.prom-janowiec.pl
UG Janowiec



Sprawozdanie z działań mających wpływ
na funkcjonalność spółki Prom sp. z o.o.

Na stanowisko prezesa zarządu Prom sp. z o.o. został
powołany Sławomir Kratiuk, mieszkaniec Nasiłowa, posiadający wieloletnie doświadczenie w marynarce handlowej, w tym na stanowisku starszego oficera.
Powołanie prezesa nastąpiło w wyniku przeprowadzonego konkursu, w którym zgłosiło się 5 kandydatów.
Gratulujemy p. Sławomirowi i życzymy sukcesów w nowej roli.
Dokonano również zmian w składzie rady nadzorczej
spółki. Powołano do niej Roberta Zaborowskiego, pełniącego funkcję członka zarządu.
Dziękujemy p. Robertowi za intensywną pracę, która
przygotowała spółkę, jak i prom do sezonu 2022. Należy
w szczególności podkreślić: dokonanie aktualizacji umowy spółki, istotne uzgodnienia z PGW Wody Polskie,
organizację przeglądu technicznego promu umożliwiającą
wydanie stosownych pozwoleń Urzędu Żeglugi ŚródlądoGazeta Janowiecka, nr 104, sierpień, 2022 rok

wej, przeprowadzenie remontu silnika i innych części
eksploatacyjnych promu (rolki, ławki etc). Wszystkie te
kroki pozwoliły spółce na zorganizowanie przetargu na
dzierżawę promu, co obecnie jest uważane przez władze
spółki jako najlepsza formuła na zapewnienie funkcjonowania przeprawy promowej.
Natomiast z rady nadzorczej spółki został odwołany
Sylwester Czarnecki. Dziękujemy p. Sylwestrowi za
sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na prezesa spółki. Przystąpienie p. Sylwestra do rady, z góry
przewidziane jako czasowe, pozwoliło na powierzenie
czasowej funkcji członka zarządu Robertowi Zaborowskiemu, a co za tym idzie na utrzymanie kontynuacji
funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej do czasu powołania nowego prezesa.
Zbigniew Janiszewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Prom sp. zo.o.



Podziękowania
dla mieszkańców Gminy Janowiec

Wójt Gminy Janowiec
złożył serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom, kołom
gospodyń
wiejskich,
strażakom, rodzicom,
którzy wzięli udział w
pracach porządkowych
w Zespole Szkół w Janowcu w dniu 16 marca, w celu przygotowania miejsc czasowego
pobytu dla uchodźców
z Ukrainy.
Sale lekcyjne na ostatnim piętrze budynku

szkoły zostały posprzątane, rozplanowano rozmieszczenie
łóżek i podstawowego wyposażenia dla 80 osób. Wykonano prace adaptacyjne łazienek i pomieszczeń kuchennych.
Zwrócono się także do wszystkich ludzi dobrego serca
o większą pomoc, rzeczową w postaci mebli, AGD i wyposażenia, pozwalającą na zapewnienie jak najlepszych
warunków uchodźcom z Ukrainy, którzy byli zmuszeni
do ucieczki przed skutkami wojny.
UG Janowiec



Jubileusz setnych urodzin
Pani Józefy

W dniu 19 marca 2022 r. jubileusz 100–lecia urodzin
obchodziła mieszkanka Trzcianek - Pani Józefa Kurowska.
W związku z tym faktem Wójt Gminy Janowiec Jan
Gędek, Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec Zofia Malinowska i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Grażyna Biernacka w dniu 18 marca 2022 r. odwiedzili jubilatkę i przekazali życzenia, kwiaty oraz list gratulacyjny od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
UG Janowiec



Darowizny
na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W związku z organizowaniem przez Gminę Janowiec
w Zespole Szkół w Janowcu miejsc pobytu uchodźców
z Ukrainy możliwe jest dokonywanie wpłat na wydzielone konto bankowe. Rachunek rozliczeniowy utworzony
został w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym
o/Janowiec pod nazwą „Darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.
NRB 22 8731 0001 0100 0808 2000 0430
Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec

Wspomnienie o Jerzym Kowalskim
W dniu 18 lutego 2022 r. zmarł po ciężkiej chorobie
Jerzy Kowalski - ukochany Mąż, Tata i Dziadek. Przez całe
życie blisko związany
z Janowcem i jego
Mieszkańcami.
Dziś publikujemy na
łamach „Gazety Janowieckiej” wspomnienie
o zmarłym przedstawicielu Naszej Społeczności.
Urodził się w dniu 9
września 1950 r. w
Warszawie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze
spędził na warszawskiej
Saskiej Kępie, gdzie
mieszkał wraz z rodzicami na ulicy Francuskiej. W młodości treGazeta Janowiecka, nr 104, sierpień, 2022 rok

nował kajakarstwo w warszawskiej „Spójni”, zdobywając
wielokrotnie mistrzostwo Polski, a także odnosząc sukcesy na Mistrzostwach Europy. W Warszawie odebrał również staranną edukację. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w
1979 r., uzyskując dyplom magistra prawa. W 1984 r.
uzyskał stopień doktora nauk politycznych. Następnie
uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk
prawnych. W 2014 r. otrzymał doktorat „honoris causa”
Instytutu Nauk Prawnych w Sankt Petersburgu.
Zatrudniony w różnego rodzaju instytucjach piastował
wysokie stanowiska publiczne i kierownicze. Od 1993 r.
przez kilka lat pełnił funkcję prezesa – redaktora naczelnego Wydawnictwa Prawniczego na warszawskim Mokotowie. Od początku nowego milenium powrócił do pracy
naukowo-dydaktycznej. Związany z kilkoma uczelniami
wyższymi prowadził wykłady i seminaria z prawa konstytucyjnego, teorii i filozofii prawa, prawoznawstwa i nauki
o państwie. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Dziekana
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Wydziału Nauk Społecznych, a w latach 2006-2009 funkcję Rektora Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie.
Do końca lat aktywności zawodowej związany był z Wydziałem Prawa Uczelni Łazarskiego.
Od wielu pokoleń Jego rodowód związany był jednak
z Janowcem. Tu urodził się Jego Ojciec Czesław Kowalski, który jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej
wyemigrował do Warszawy. W Janowcu pozostawił na
ulicy Górnej 2. dom rodzinny Ojca Antoniego, po śmierci
którego dom odziedziczył wraz z siostrą Wiktorią. Nie
dziwił zatem fakt, że dla Jerzego od najmłodszych lat to
malownicze miejsce na małopolskim przełomie Wisły
było „miejscem na Ziemi”. Tu spędzał każdą wolną chwilę i zawarł przyjaźnie, które zachował do końca życia. W
2007 r. wybudował z żoną na ul. Młynarskiej pod numerem 22 dom, zaś ojcowiznę przekazał synowi. Bardzo

przeżywał, gdy podczas powodzi w czerwcu 2010 r. nowy dom został doszczętnie zniszczony. W odbudowanym
domu i ogrodzie spędzał większość czasu w ostatnich
latach życia. W gabinecie „na antresoli” powstawały kolejne książki oraz inne publikacje. Poza pisaniem, uwielbiał także czytać książki. Zgromadził pokaźną bibliotekę.
Uwielbiał obcować z przyrodą. Był bardzo aktywny fizycznie, wiele czasu poświęcał na spacery i wycieczki
rowerowe. Podróże były jego kolejną pasją, podróżował
po całym świecie i był w wielu krajach. Ostatnią z wielkich podróży odbył wraz z żoną do Indochin, zwiedzając
Wietnam, Kambodżę i Laos. Miał jeszcze wiele planów,
które pokrzyżowała jednak choroba. Ostatnie lato spędził
w Janowcu z najbliższą rodziną, żoną, synem i wnukiem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

Wacław Kwiatkowski cd.

Gdzie byli pracownicy?
Gdzie byli mieszkańcy Janowca, aby przeciwdziałać
upadłości Gminnej Spółdzielni w Janowcu?
Wielu ludzi miało pracę. Upadek Gminnej Spółdzielni
był nie do wybaczenia. Bardzo przykra sprawa!
Nie mogę zrozumieć, a może i wielu innych ludzi również, jak do tego doszło? Dlaczego tak się stało? W tak
dobrze działającej Gminnej Spółdzielni – doszło do upadłości? Wszystkie gałęzie handlu zaczęły nagle przynosić
straty? Z tak dużego majątku nie pozostało nic! Tylko
bolesne wspomnienia! Co to znaczy dobry gospodarz! Jak
mówi przysłowie „odpowiedni człowiek na odpowiednim
miejscu”.
Ta historia powinna być przestrogą – nauczką dla
przyszłych pokoleń, że o wszystko należy dbać, w porę
zareagować (zapobiec), aby nie doszło do katastrofy.
Sprzedać jest bardzo łatwo, ale odzyskać stratę już w wielu przypadkach jest niemożliwe. W wielu miejscowościach w powiecie puławskim do dziś funkcjonują Gminne Spółdzielnie, ponieważ mają dobrych gospodarzy!

Wacław Kwiatkowski oraz Hilary Wolski, który był
prezesem Gminnej Spółdzielni mieli przejść na emerytury. Zanim się na nie udali, zwrócili się z prośbą do Bolesława Tarłowskiego, który był w tym czasie prezesem
Gminnej Spółdzielni w Garbowie, gdzie miał dobre notowania w prowadzeniu tamtej spółdzielni.
Bolesław Tarłowski urodził się i wychował w Janowcu, więc był to „swój chłop”. Prośba dotyczyła objęcia
stanowiska prezesa Gminnej Spółdzielni w Janowcu. Wacław i Hilary zdecydowali się na taką zmianę, ponieważ
Bolesław Tarłowski, mający dobą renomę, był w tym czasie odpowiednim kandydatem na zostawienie G.S. w
„dobrych rękach”. Bolesław Tarłowski wyraził zgodę na
objęcie stanowiska. Dobrym pomysłem Bolesława Tarłowskiego było zbudowanie domu handlowego na placu
zwanym „wikariatka”. Budowa ruszyła. Była w stanie
zaawansowanym, a tu nagle przyszła choroba Prezesa,
która wzięła górę – Prezes odszedł, mając 58 lat.
Nowym prezesem Gminnej Spółdzielni w Janowcu
została Pani Jaroszyńska. Nad G.S. nadeszły „czarne
chmury”. Zaczęło się źle dziać, nie funkcjonowało tak jak
w poprzednich dekadach. Gminna Spółdzielnia upadła!
Majątek Spółdzielni został doprowadzony do upadłości
i sprzedany. Kiedy doprowadzono do upadłości Gminnej
Spółdzielni stracili również rolnicy. Sklepy przestały istnieć. Gdzie teraz rolnik miał sprzedać swoje zwierzęta,
uprawy rolne, jak owoce czy warzywa?
Gdzie wtedy był Zarząd?

Jola i Michał

Alicja Tarłowska

"Oddając krew - darujesz życie"

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

Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca
- wspierasz jego działalność.
Gazeta Janowiecka - Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Redakcja: Leszek Kwasek - redaktor naczelny, Filip Jaroszyński,
Andrzej Madej - sekretarz redakcji©,
współpraca: J. A. Rotmańska
Adres Redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24 - 123 Janowiec
Konto TPJ: BS Kazimier z Dolny 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013
http://www.tpj.janowiec.pl. e-mail: tpj@man.pulawy.pl
16

Gazeta Janowiecka, nr 104, sierpień, 2022 rok

