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VII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
 

       W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się VII zwyczajna Sesja 
Rady Gminy Janowiec Kościelny. Radni po przyjęciu protokołu  
z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu Informacji Wójta o pracach 
Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym, przystąpili  
do debaty nad raportem o stanie gminy Janowiec Kościelny  
za 2018 r. oraz jednogłośnie udzielili wójtowi gminy wotum 
zaufania. 
Następnie podjęto uchwały w sprawach: 

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy, 

• udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec 
Kościelny za 2018 rok, 

• ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny, 

• ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy  
i sołtysów wsi z terenu Gminy Janowiec Kościelny, 

• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 
2019-2038, 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok; 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 

• zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Janowiec Kościelny, 

• planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec 
Kościelny; 

• wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

• powołania zespołu do wyboru ławników. 
Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Utrwalone 
nagranie z obrad, treść uchwał oraz imienne wykazy głosowań radnych  dostępne są pod adresem: 
http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.p/ w zakładce Rada Gminy->Sesje Rady Gminy. 

Monika Ławicka 
        

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE OD 26 MARCA 2019 R. DO 14 CZERWCA 2019 R. 

 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni i Sołtysi, Szanowni Państwo. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 23 zarządzenia, które dotyczyły: 

• sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok. 

• sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 
za 2018 rok, 

• o stanie mienia Gminy  Janowiec Kościelny, 

• 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, 

• określenia terminu ponownych wyborów dla organów na terenie Gminy  Janowiec Kościelny, 

• odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• zmieniające w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 

• zmieniające w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek 
obsługiwanych (szkoły) przez Urząd Gminy Janowiec Kościelny, 

• zmieniające w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek 
obsługiwanych (instytucja kultury) przez Urząd Gminy Janowiec Kościelny 

• powołania Komisji Konkursowej 

• powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

• powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok. 

• przekazania sprawozdania finasowego Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok. 

• powierzenia obowiązków Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 

• przedstawienia raportu o stanie Gminy Janowiec Kościelny 

http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.p/
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1. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg gminnych". W ramach zadania  
na drogi o nieutwardzonej nawierzchni nawieziono 1125 ton tłucznia. Koszt zadania to 69 187,50 zł. 

2. Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej". Zadanie polega 
na wykonaniu posadzki, tynków, podsufitki oraz instalacji elektrycznej. Jest to ostatni etap trwającej  
od 2015 r. rozbudowy. 
Koszt zadania to 23 000,00 zł. 

3. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy mieszkańców sołectwa Gwoździe, powstało tam piękne 
miejsce rekreacyjne. Mieszkańcy na czele z sołtysem wykonali nawierzchnię placu, ogrodzenie, 
posadzkę w altanie oraz zamontowali urządzenia do zabawy i ćwiczeń. 

4. Zarząd Powiatu Nidzickiego złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa  drogi 
powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”, w ramach środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całkowity szacunkowy koszt zadania, to niemal 8 mln. zł. Zadanie będzie realizowane 
jeżeli Powiat otrzyma dofinansowanie . Gmina będzie partycypować w kosztach 50/50.  

 

W okresie międzysesyjnym odbyłem szereg spotkań, których byłem inicjatorem, bądź też uczestniczyłem  
w spotkaniach na zaproszenie innych podmiotów. W skrócie omówię je Państwu. 
  

 27 kwietnia uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu, na której poruszono między innymi temat drogi 
powiatowej Kołaki – Gołębie – Jabłonowo. Tego samego dnia odbyła się również sesja Rady Młodzieżowej – 
główny tematem było przygotowanie się do przyjęcia gości w ramach projektu Erazmus oraz potrzeba utworzenia 
Młodzieżowej Drużyny OSP przy jednostce w Janowcu Kościelnym. 
 

 28 kwietnia odbyłem spotkanie ze stowarzyszeniem BENE FIDE – cel spotkania – problemy lokalowe 
stowarzyszenia co było również poruszane na ostatnich komisjach. 
 

 W dniu 29 kwietnia wraz z delegacją sołtysów uczestniczyłem w Gali Sołtysów w Ostródzie. Po ciekawej 
debacie dot. perspektyw rozwoju polskiej wsi, zaproszeni goście spędzili miło czas podczas koncertu zespołu 
Akcent z Zenkiem Martyniukiem na czele, a przy wspólnym posiłku mogli porozmawiać o bieżących problemach. 
W tym miejscu należy podkreślić, że na spotkaniu nasz sołtys Pan Franciszek Borowy otrzymał wyróżnienie z rąk 
Marszałka, który był organizatorem całej imprezy. 
 

 Dnia 2 kwietnia wspólnie z Panią Skarbnik odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami firmy Deloit, firmą 
która w przeszłości odzyskiwała dla nas podatek VAT. Efektem tego spotkania było podpisanie umowy na kolejny 
okres. 
W tym dniu o godzinie 14.00 odbyło się spotkanie studyjne z Komisją ds. Promocji Powiatu Nidzickiego. Takie 
spotkania miały się odbyć we wszystkich gminach naszego powiatu, a ich celem jest stworzenie wspólnej oferty 
turystycznej. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować Pani Beacie Jóźwiak, która była głównym prelegentem 
ze strony naszej Gminy. 
 

 3 kwietnia o godzinie 11 w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej 
Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy .dot. możliwości pozyskania dofinansowania, zarówno prze 
stowarzyszenia jak i przez osoby prywatne. 
Tego samego dnia, na zaproszenie młodzieży uczestniczyłem w Mszy Świętej, podczas której dzieci z naszej 
parafii przystąpiły do sakramentu bierzmowania. 
 

 W dniach 4 i 5 kwietnia uczestniczyłem w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w Olsztynie. 
 

 W dniu 9 kwietnia odbyłem spotkanie organizacyjne z Zakładem Gospodarki Komunalnej omówiono 
kolejność prac porządkowych na terenie gminy. Następnie spotkałem się z dyrektorami naszych szkół – celem 
spotkania było wstępne omówienia arkuszy kalkulacyjnych godzin prac nauczycieli na rok szkolny 2019/2020. 
 

 W dniu 10 kwietnia uczestniczyłem w wyborach w sołectwie Pawełki – sołtysem jak już państwo  
na pewno wiecie został Pan Wojciech Kwiatkowski. O 16.30 tego dnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
miejscowości Piotrkowo dot. przebudowy drogi gminnej w tej miejscowości. Wspólnie z Panem Mateuszem 
Moszczyńskim przedstawiliśmy naszą koncepcję, a po  uwzględnieniu propozycji mieszkańców wypracowany 
został wspólny kierunek działania, którego finałem, mam nadzieję, będzie budowa drogi w m. Piotrkowo. 
 

 W dniu 11 kwietnia odbyło się spotkanie z Panem Wrześniewskim, osobą której zleciliśmy 
przygotowanie gminnej ewidencji zabytków. Na dzień dzisiejszy czekamy na decyzję konserwatora zabytków,  
do którego wysłano projekt odpowiedniej uchwały oraz rejestr zabytków, który po uzyskaniu akceptacji zostanie 
wprowadzony zarządzeniem wójta. 
 

 Również w dniu 11 kwietnia uczestniczyłem w walnym zebraniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, 
na którym to spotkaniu wybrano nowy zarząd. 
 

 W dniu 12 kwietnia uczestniczyłem w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty 
nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. O 15.30 odbyły się wybory w sołectwie Leśniki, gdzie wybrano Panią 
Monikę Olszewską, a o 17.00 w sołectwie Bukowiec, gdzie sołtysem został Pan Michał Mosakowski. 
 

 W dniu 16 kwietnia odbyłem spotkanie z kierownikami naszych jednostek oraz przedstawicielem 
Kościoła. Spotkanie dotyczyło organizacji takich uroczystości jak 18-latkowie, gminne i wojewódzkie dni rodziny, 
konkurs na palmę wielkanocną i seminarium historyczne. 
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Na zaproszenie Prezesa Fundacji „ITAJ” w dniu 18 kwietnia uczestniczyłem w śniadaniu wielkanocny 
zorganizowanym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. 
 

 W dniu 25 kwietnia wraz z Panem Mateuszem Moszczyńskim odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami m. 
Gniadki – cel spotkania – przedstawienie koncepcji przystąpienia do projektu drogi gminnej. 
 

 W dniu 28 kwietnia podczas mszy o godzinie 10.00 w kościele w Janowcu Kościelny odbył się finał 
gminnego konkursu na palmę wielkanocną. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tego samego 
dnia również w kościele w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczysta msza święta w intencji osób, które w tym 
roku ukończyły lub ukończą 18 rok życia. Po mszy odbyło się spotkanie przy torcie, na którym młodzi obywatele 
otrzymali lity gratulacyjne i skromne upominki. 
 

 W dniu 29 kwietnia wraz z Panią Skarbnik uroczyście podziękowaliśmy za wieloletnią współpracę Pani 
Jadwidze Sutkowskiej dyrektor w Banku Spółdzielczym w Janowcu Kościelnym, która przeszła na emeryturę. 
Zawsze o takich ludziach należy pamiętać. 
 

 W dniu 3 maja uczestniczyłem w powiatowych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły 
się w Nidzicy. W ramach programu odbyły się: 

• Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Św. Wojciecha w Nidzicy, 

• złożenie wiązanek pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

• uroczysta akademia w sali rycerskiej nidzickiego zamku, 

• Wręczenie odznaczenia ,,Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" 
W uroczystości brały również udział Pani Marianna Malinowska i Anna Rybacka. 
 

 W dniu 4 maja na zaproszenie sołtysa m. Safronka P. Remigiusza Koźniewskiego, wziąłem udział  
w „pikniku ekologicznym – sprzątanie świata”. Jest to dobry przykład współpracy mieszkańców sołectwa. 
Rozpoczęto  od posprzątania drogi na odcinku Wiłunie-Safronka. Następnie odbyły się wspólne imprezy dla 
całych rodzin. W zabawach uczestniczyliśmy wspólnie z radnym Michałem Borkowskim. 
 

 W dniu 7 maja w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Kierownika 
KRUS w Nidzicy. Szkolenie dot. bezpieczeństwa w rolnictwie i zakończyło się egzaminem. Najlepsi uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody związane z tematyką spotkania. 
 

 9 maja pracownicy naszych jednostek wzięli udział w powiatowych zawodach drużyn Obrony Cywilnej,  
na których zajęli III miejsce. Gratulacje. Zawody organizowane są w ramach corocznych szkoleń oc. 
Osobiście tego dnia uczestniczyłem w dwudniowym jubileuszowym XX Forum Ekologicznym  zorganizowanym 
przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
samorządów lokalnych, instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli środowisk naukowych.  
W konferencji wzięli również udział przedstawiciele samorządu partnerskiego z regionu Saksonia-Anhalt  
z Niemiec. 
 

 W dniu 12 maja wraz z druhami z OSP Nowa Wieś Wielka, OSP Janowiec Kościelny oraz OSP 
Szczepkowo Borowe wziąłem udział w obchodach Powiatowych Dni Strażaka, które w tym roku odbyły się  
w Gminie Janowo. Następne obchody tego święta odbędą się w Naszej Gminie. Tego  dnia mszą odprawioną  
o godz. 12.00 w Kościele w Janowcu Kościelnym nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Gminnych Dni Rodziny w Naszej 
Gminie. 
 

 14 maja br. o godzinie 10.00 wspólnie z Panem Mateuszem Moszczyńskim i Panią Marianną 
Malinowską uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Nidzickiego dot. organizacji transportu 
osobowego na terenie naszego powiatu gdzie każda z gmin przedstawiła swoją propozycję. Główny problem jest 
z dowozem dzieci do szkół średnich. Powiat zobowiązał się zlecić wykonanie powiatowego planu transportowego, 
by komunikacja w całym powiecie odbywała się bez zakłóceń, może to wiązać się z małą zmianą 
(przesunięciami) godzin pracy szkół zarówno gminnych jak i powiatowych. Było to pierwsze spotkanie z tego 
cyklu następne odbyło się w dniu 7 czerwca. 
 

 15 maja przywitaliśmy gości, którzy odwiedzili rodziny z naszej gminy w ramach projektu Erazmus, a byli 
to Portugalczycy, Hiszpanie i Grecy. Zaprezentowaliśmy gościom walory turystyczne naszej gminy, omówiliśmy 
kilka zagadnień związanych z samorządem gminnym w następnych dniach goście uczestniczyli w wielu 
atrakcjach turystycznych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym – pomysłodawcę  
i organizatora całego przedsięwzięcia. 
 

 16 maja wziąłem udział w spotkaniu Powiatowego Zarządu OSP w Nidzicy. Główny celem spotkania był 
podział środków dla jednostek OSP. W naszej gminie wszystkie jednostki otrzymały wsparcie. 
 

 W dniu 21 maja wspólnie z delegatem Panem Mateuszem Moszczyńskim uczestniczyłem w sesji 
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Z najciekawszych punktów spotkania, było wyrażenie zgody 
na utworzenie służby do kontroli właścicieli posesji co do podpisanych umów. Podjęto również decyzję  
o zwiększeniu limitu odbierania bioodpadów w miesiącu kwietniu i listopadzie. 
 

 23 maja – na zaproszenie Starosty oraz Burmistrza Nidzicy udałem się na uroczyste obchody 
Powiatowych Dni Rodziny pod hasłem "Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina". Inauguracja rozpoczęła się 
Mszą Św. w intencji rodzin w kościele Św. Wojciecha, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie, występy artystyczne 
dzieci, zespołu muzycznegoz warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ŚDS, wystawa prac plastycznych i literackich, 
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            Wójt  
     Piotr Rakoczy 

prezentacja sprzętu policyjnego i strażackiego, cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze pośród licznych 
konkursów, zabaw i gier integracyjnych. 
 

 24 maja – zostałem zaproszony do wspólnego świętowania dnia Mamy i Taty w Szkole Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym i tak jak na zaproszeniu napisano były tańce, radość wielka, był też wierszyk i piosenka. 
 

 25 maja – uczestniczyłem w  IV Janowieckim Biegu Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy, połączony  
z obchodami Dnia Dziecka, misją imprezy jest zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport, wspólna 
integracja mieszkańców a przede wszystkim świetna zabawa i spędzenie aktywnie czasu wolnego z najbliższymi. 
 

 27 maja – w tym dniu obchodziliśmy Święto Samorządowca z tej okazji odwiedziły nas dzieci ze szkoły 
podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz z Waśniewa-Grabowa podziękowały nam za wykonywana pracę 
wierszykami, ponadto otrzymaliśmy piękne upominki w postaci plakatu oraz medali. Odwiedziła nas również 
Radne Pani Marianna Malinowska wraz z panią Anną Rembowską Anna, które złożyły nam życzenia  
i poczęstowały słodyczami. 
W tym dniu spotkałem się z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Spotkanie dot. ŚDS w Szczepkowie Borowym. 
 

 28 maja – zwołałem spotkanie koordynatorów Dni Rodziny w osobie Ks. Jacka, Dyrektorów Szkół, 
Kierownika GOPS, SOK. Skupiliśmy się na omówieniu organizacji imprezy, następnie udałem się do Olsztyna na 
spotkanie z przedstawicielem Projektu Izb Rolniczych Europa Direct by zdobyć środki finansowe na organizację 
XXI W-M Dni Rodziny oraz na Senioriadę, o której zaraz wspomnę. 
 

 29 maja – dzień ten był bardzo obfity w zorganizowane wydarzenia, we wszystkich nie byłem w stanie 
uczestniczyć, dlatego wzięli w nich udział przedstawiciele Gminy. 
Na spotkanie w Urzędzie Miasta Nidzica dot. stref inwestycyjnych pojechał Pan Mateusz Moszczyński, na Święto 
Rodziny w Szkole Waśniewo – Grabowo oddelegowałem Panią Skarbnik a sam wraz silną grupą naszych 
seniorek udałem się do Nidzicy na II Senioradę. Nasze jak zawsze piękne panie zdobyły wiele medali  
w indywidualnych konkurencjach i ostatecznie zajęły III miejsce jako drużyna. Impreza tak przypadła mi do gustu, 
że oficjalnie zaproponowałem, że kolejna III Senioriada odbędzie się na terenie Naszej Gminy. Gratuluję 
seniorkom wyników. Na tą imprezę pozyskałem już dofinansowanie, o którym wspomniałem wcześniej. 
 

 1 czerwca uczestniczyłem w rodzinnych piknikach sołeckich zorganizowanych z okazji dnia dziecka 
przez społeczność sołectwa Safronka i sołectwa Zabłocie. Kolejny przykład, że wystarczą dobre chęci i można 
osiągnąć wiele. Na imprezie w Safronce uczestniczyli również Starosta – Marcin Paliński, Radny Powiatowy 
Grzegorz Mróz i Radny Gminy Janowiec Kościelny Michał Borkowski. Natomiast w imprezie zorganizowanej 
przez sołectwo Zabłocie czynny udział wzięła radna Pani Jolanta Olszewska. 
 

 7 czerwca odbyło się kolejne spotkanie u Starosty dot. komunikacji samochodowej. Spotkanie można 
powiedzieć nie wniosło nic nowego, osoba która miała przygotować plan komunikacyjny wycofała się. W tym 
miejscu pragnę podkreślić, że transport naszych dzieci do chwili przedstawienia propozycji przez Powiat w roku 
szkolnym 2019/2020 będzie odbywał się jak w roku szkolnym 2018/2019. Podpisaliśmy umowę z przewoźnikiem 
z Przasnysza, który przejął firmę z Mławy – naszego dotychczasowego przewoźnika. 
 

 9 czerwca jak Państwo wiecie odbył się parafialno-gminny piknik rodzinny. Podczas pikniku swoje stoiska 
wystawiła Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, OSP w Janowcu Kościelnym i w Szczepkowie Borowym,  
a dzieci zabawiali kuglarze z Nidzickiego Ośrodka Kultury. Sołtysi wraz ze szkołą z Janowca Kościelnego 
przygotowali stół pobożański z poczęstunkiem dla przybyłych gości. O godzinie 12.00 odbyła się msza święta  
w intencji Ks. Jacka Lubińskiego – który świętował 25 Jubileusz Kapłaństwa, było wiele delegacji w tym  
i z naszego samorządu. Całość zakończyła się pięknym koncertem piosenki religijnej w rockowym stylu. 
 

 W dniu 10 czerwca odbyły się łączone komisje w celu omówienia przygotowanych materiałów na sesję  
w dniu 17 czerwca 2019 roku 
 

 W dniu 11 czerwca uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Gminy. Posiedzenie odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Głównym tematem spotkania było przygotowanie oferty wypoczynkowej  
na okres wakacji dla dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej gminy. 
 

 12 czerwca uczestniczyłem w zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Na spotkaniu 
udzielono absolutorium dla obecnego zarządu oraz wypracowano wspólne stanowisko co do treści listu (apelu)  
skierowanego do najwyższych władz w naszym kraju dot. sposobu naliczania subwencji na małe szkoły, która 
obecnie jest dla nich krzywdząca. 
 

 13 czerwca wziąłem udział w przepięknym już XXII koncercie Radości i Nadziei zorganizowany  przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. 
 

 14 czerwiec 2019 roku to pamiętny dzień dla naszej gminy. W tym dniu odbyła się uroczystość 
zakończenia XXI Warmińsko-Mazurskich dni rodziny. Podjęliśmy to wyzwanie i teraz mogę uroczyście 
oświadczyć, że daliśmy radę. Za co tu z tego miejsca pragnę gorąco podziękować pracownikom wszystkich 
naszych jednostek ale przede wszystkim społeczeństwu Gminy Janowiec Kościelny. To dzięki Wam wielu 
zacnych ludzi poznało naszą ogromną gościnność. Uroczystość udowodniła, że wspólnie możemy wiele,  
że zgoda i rozmowa tylko budują. Dziękuję jeszcze raz bardzo gorąco. Jestem z Was dumny. 
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UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM PEŁNOLETNOŚCI. 
 

26 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość związana z uzyskaniem 
pełnoletności przez Mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny, którzy urodzili 
się w 2001 roku. 
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. celebrowanej przez Proboszcza 
Parafii Św. Jana Chrzciciela- Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego, który 
skierował dla młodych Jubilatów życzenia oraz duchowe przesłanie. 
Kolejna część uroczystości odbyła się na plebanii Księdza Kanonika Jacka 
Lubińskiego. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zgromadzonych w imieniu 
wspólnoty samorządowej, życzenia złożył Wójt Gminy Janowiec Kościelny 

Pan Piotr Rakoczy oraz przewodnicząca Rady Gminy Pani Marianna Malinowska. Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Pani Ewelina Mierzejewska przybliżyła najważniejsze informacje o prawach i obowiązkach 
wynikających z unormowań prawnych po uzyskaniu pełnoletności. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu. 18- latkowie otrzymali okazjonalne dyplomy oraz 
niespodzianki w postaci kart podarunkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Borkowska 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ NIEDZIELA PALMOWA 
 

W dnia 14 kwietnia 2019 roku w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu 
Kościelnym odbyła się uroczystość związana z Niedzielą Palmową, podczas której można było podziwiać palmy 
wykonane przez uczestników konkursu „Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.  
W dniu 28 kwietnia 2019 r. podczas mszy świętej ogłoszono wyniki konkursu, którego organizatorami są: Parafia 
pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Gmina Janowiec Kościelny i Fundacje "ITAJ"  
ze Szczepkowa Borowego.  
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. O wynikach konkursu 
zadecydowali parafianie oraz komisja w składzie: 

• Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Pan Piotr Rakoczy, 

• Ksiądz Kanonik – Jacek Lubiński 

• Radny Gminy Janowiec Kościelny – Pan Robert Radzymiński. 
W kategorii indywidualnej przyznano 3 miejsca i 1 wyróżnienie : 
I miejsce – Pani Marta Domurad – bon w wysokości 400zł 
II miejsce – Pani Dominika Szulczak – bon w wysokości 300zł 
III miejsce – Pani Halina Czarnecka – bon w wysokości 200zł 
Wyróżnienie – Pani Aneta Gałęziewska – nagroda w wysokości 150 zł ufundowana przez Joannę i Piotra 
Rakoczych 
W kategorii grupowej przyznano 3 miejsca i 1 wyróżnienie: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym – bon w wysokości 400zł 
II miejsce – Klub Seniora „Niezapominajka” - bon w wysokości 300zł 
III miejsce – Sołectwo Nowa Wieś Dmochy - bon w wysokości 200zł 
Wyróżnienie – Sołectwo Gwoździe – nagroda w wysokości 150 zł ufundowana przez Joanne i Piotra Rakoczych 
Wszystkich uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz bogato ilustrowanymi książkami. Spośród głosów 
publiczności oddanych w trakcie głosowania wylosowano trzy osoby, które również nagrodzono. 
W imieniu organizatorów, wszystkim uczestnikom dziękujemy, oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
za rok.  
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Marzena  Borkowska 

 

IV JANOWIECKI BIEG RODZINNY O PUCHAR WÓJTA GMINY 
 

25.05.2019r Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym po raz  IV zorganizował Janowiecki Bieg 
Rodzinny o Puchar Wójta Gminy, połączony z obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbyła się przy współpracy  
ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego 
w  Waśniewie – Grabowie w ramach XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. 
Wydarzenie skierowane jest głównie do rodzin i dzieci. Trasa biegu była przyjemna a poziom jej trudności  
był dostosowany do każdego zawodnika niezależnie od wieku. 
Celem imprezy jest, jak co rok, zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport, integracja środowisk  
w rożnych grupach wiekowych a przede wszystkim świetna zabawa i spędzenie aktywnie czasu wolnego  
z najbliższymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pokonania trasy, a najlepszymi okazali się: 
W kategorii klas  0-III miejsca: 
I miejsce – Hanna i Wojciech Koszewscy 
II miejsce – Olaf Pulkowski i Dawid Zieliński 
III miejsce – Kacper i Bartosz Suchowiej 
W kategorii klas IV-VI: : 
I miejsce – Tomasz i Paweł Antczak 
II miejsce – Cyprian Głowacki i Maksymilian Murzynowski 
III miejsce – Oliwia i Aleksandra Sadowskie 
W kategorii klas VII - VIII i Gimnazjum: 
I miejsce – Mateusz i Daniel Tejs 
II miejsce – Dawid i Oliwia Sarbiewscy 
III miejsce – Marek i Krzysztof Chmielewscy 
Nagrodę otrzymała również najmłodsza uczestniczka biegu – 3 letnia Lena Szczepkowska. 
Wszyscy startujący dostali na mecie pamiątkowe medale. Na zwycięzców, oprócz pucharów czekały atrakcyjne 
nagrody. Po zakończonym biegu, na wszystkich czekały punkty sprawnościowe, po zaliczeniu których,  każdy 
uczestnik dostawał drobny upominek. Każdy mógł posilić się pyszną kiełbaską z grilla. 
Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział w  Janowcu Kościelnym – Pana 
Cezarego Przemysława Szewczyk za zorganizowanie drobnych nagród i upominków, Dyrekcji, Gronu 
Pedagogicznemu i obsłudze Szkół z Gminy Janowiec Kościelny za pomoc i zaangażowanie podczas imprezy, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym za ogromne wsparcie imprezy i za to że na naszych 
strażaków zawsze możemy liczyć ;) 
To był naprawdę dobrze spędzony czas. Zapraszamy na kolejny V Janowiecki Bieg Rodzinny o Puchar Wójta 
Gminy Janowiec Kościelny za rok. 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY)      Marzena Borkowska  
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II NIDZICKA SENIORIADA 
 

29 kwietnia przebiegł pod hasłem aktywności fizycznej seniora. Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nidzicy oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy zorganizował II Nidzicką Senioriadę, na której nie mogło zabraknąć 
Klubu Seniora „Niezapominajka” działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym. Już 
po raz drugi mieliśmy ogromną przyjemność brać udział w tak wspaniałej imprezie o charakterze sportowo-
rekreacyjnym. Na zawodników czekało szereg przygotowanych stacji sportowych tj.: nordic walking, turniej boule, 
tor rowerowy, tor sprawności seniora, bieg na 60 metrów, ergometr wioślarski, wspinaczka górska, wyciskanie 
odważnika. 
 Nasze wspaniałe zawodniczki z Klubu Seniora wypadły znakomicie zajmując : 
I miejsce – wyciskanie odważnika – Pani Jolanta Rama 
III miejsce – wyciskanie odważnika – Pani Teresa Milewska 
II miejsce – tor rowerowy – Pani Teresa Milewska 
III miejsce – tor rowerowy – Pani Halina Wacikowska 
II miejsce – wspinaczka górska – Pani Jolanta Rama 
III miejsce – nordic walking – Pani Halina Wacikowska 
IV miejsce -  nordic walking – Pani Ryszarda Lipińska 
W klasyfikacji ogólnej zajęłyśmy zaszczytne III miejsce. Brawa dla naszych zawodniczek i ogromne gratulacje dla 
organizatorów za zorganizowanie tak cudownego spotkania, dzięki któremu podczas zdrowej rywalizacji 
mogliśmy świetnie się bawić, miło spędzić czas i zintegrować się ze środowiskiem seniorów z naszego powiatu. 
Miejmy nadzieję, że za rok poprawimy nasze wyniki, tym bardziej, że III Senioriada odbędzie się  w Janowcu 
Kościelnym. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY) 
Marzena Borkowska 

 

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWIE ZABŁOCIE 
 

Z inicjatywy sołtys Alicji Kozłowskiej oraz radnej Jolanty Olszewskiej w dniu 1 czerwca 2019 r. zorganizowano 
sołecki Dzień Dziecka.  Podczas wydarzenia przeprowadzono zabawy i konkursy dla dzieci, a pamiątkowe 
dyplomy wręczył najmłodszym Wójt Gminy Piotr Rakoczy. Zwieńczeniem spotkania było wspólne ognisko  
i pieczenie kiełbasek. Dzień należał do bardzo udanych, mieszkańcy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. 
Frekwencja udowodniła, że jest to potrzebna impreza, a wspólna zabawa na terenie wiejskim daje wszystkim 
mieszkańcom wiele radości. 

 
         Monika Ławicka 
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JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA KANONIKA JACKA LUBIŃSKIEGO 
 

09.06.2019 r. mieliśmy ogromny zaszczyt uczestniczyć  
w Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Księdza Kanonika Jacka 
Lubińskiego proboszcza naszej parafii.  
Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński urodził się w Golubiu-Dobrzyniu, 
ma dwóch braci z czego jeden jest również kapłanem. Ukończył 
Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku w latach 1988-1994. 
Jako wikariusz służył w Parafii Św. Józefa w Ciechanowie w latach 
1994-1999, Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie w latach 1999-
2004, Parafii Michała Archanioław Płońsku w latach 2004-2009, 
Parafii Św. Marcinaw Gostyninie w latach 2009-2011, od 2011 jest 
proboszczem Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.  
Już w szkole średniej poczuł wołanie Boga do posługi kapłańskiej, 

a udział w rekolekcjach powołaniowychu Dominikanów oraz noce czuwań, organizowane przez duszpasterstwo  
z Poznania tylko go w tym utwierdziły. 
Propozycja nadania Księdzu miana Kanonika w 2017 r. bardzo go zaskoczyła, ale również niezmiernie ucieszyła. 
Zapytany, które wspomnienie bądź wydarzenie związane z naszą parafią najbardziej utkwiło w jego pamięci, bez 
wątpienia odpowiedział : „ nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, było to ogromne przeżycie 
duchowe”. Ksiądz Jacek takich wspomnień i wydarzeń mógłby wymienić o wiele więcej, od radosnych po smutne, 
z tych ostatnich najbardziej przeżył śmierć Rafała-ministranta.  
Ksiądz Jacek chciałby przekazać parafianom, aby w życiu ciągle na nowo odkrywali Boga i tworzyli jeszcze 
ściślejszą wspólnotę, żeby uczyli się słuchać Pana Boga i żeby żyli z Bogiem w swym codziennym życiu. Planuje 
również, aby w Parafii powstały nowe kręgi Kościoła Domowego oraz nowy męski pluton różańcowy. Marzy  
o nowym chodniku wokół Świątyni i sukcesywnie do tego dąży.  
Niech błogosławieństwo Boże i moc Ducha Świętego towarzyszą Księdzu podczas następnych lat posługi 
kapłańskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY) 
Marzena Borkowska  

 

II FESTYN PARAFIALNO-GMINNY 
 

09.06.2019 r. przy Kościele pw. Jana Chrzciciela w Janowcu 
Kościelnym odbył się Festyn Rodzinny podczas, którego wszyscy 
mieszkańcy mogli poczęstować się pysznymi potrawami  
na „Pobożańskim Stole” przygotowanymi przez mieszkańców 
gminy, uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie 
na to spotkanie tj. występ Akademii Kuglarskiej z Nidzicy, 
malowanie twarzy dla dzieci, konkurencje sportowe. Podczas 
festynu można było obejrzeć specjalnie przygotowane stoiska 
Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło również 
balonów i waty cukrowej. 
 Po południu, odbył się koncert zespołu „Synowie” z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Toruniu. To była kolejna wspaniała 

inicjatywa, podczas której mogliśmy spędzić czas razem. 
 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY) 

 
Marzena Borkowska  
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ZAKOŃCZENIE XXI WARMIŃSKO – MAZURSKICH DNI RODZINY. 

14 czerwca był ważnym dniem dla gminy Janowiec Kościelny. W tym dniu odbyło się uroczyste 
zakończenie XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Małżeństwo 
dobre relacje, silna rodzina”. 

Głównymi organizatorami Dni Rodziny są: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. W tym wyjątkowym dniu mieliśmy 
zaszczyt gościć przedstawicieli władz na szczeblu wojewódzkim, wszystkich samorządów, wielu organizacji 
pozarządowych, parafii, szkół, poradni oraz mieszkańców gminy Janowiec Kościelny. 
Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji wszystkich rodzin, a następnie obchody przeniosły się do Szkoły 
podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym gdzie rozpoczęła się część oficjalna i artystyczna. 
Prelekcję na temat „Komunikacja w rodzinie jako podstawa dobrych relacji” wygłosiła Pani Magdalena Żukowska 
– psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy natomiast na temat „System prewencyjny  
w życiu rodzinnym” wykład wygłosił Ks. Przemysław KAWA Kawecki – radca duszpasterstwa młodzieży  
w Zgromadzeniu Salezjańskim. Z ogromną przyjemnością mogliśmy obejrzeć ciekawy film zrealizowany przez 
Młodzieżową Radę Gminy w Janowcu Kościelnym, który przedstawił nam poglądy mieszkańców gminy Janowiec 
Kościelny na temat małżeństwa, dobrych relacji i szczęśliwej rodziny. Opiekunami Młodzieżowej Rady w tym 
przedsięwzięciu byli Pani Judyta Wrzeszczyńska oraz Pan Stanisław Kazimierski – nauczyciele SP w Janowcu 
Kościelnym. 

Wspaniałym odzwierciedleniem dobrych relacji w rodzinie był spektakl przygotowany przez mieszkańców 
gminy „Historia pewnego małżeństwa”, który pokazywał życie rodziny na przestrzeni wielu lat. Scenariusz  
do spektaklu napisała Zofia Wielgus Sekretarz gminy Janowiec Kościelny a wyreżyserowała go p.o. Kierownika 
Samorządowego Ośrodka Kultury Marzena Borkowska. Miłym akcentem muzycznym był koncert Zespołu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nidzicy „Być Razem”. Po zakończeniu części artystycznej, każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy przepis na szczęśliwą rodzinę oraz mógł poczęstować się przysmakami przygotowanymi 
przez Szkołę Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Janowcu Kościelnym oraz Stowarzyszenie BENE FIDE. Przygotowane potrawy nawiązywały do gościnności 
państw Unii Europejskiej (Polski, Grecji, Hiszpanii i Portugalii), stoiska zostały przygotowane dzięki funduszom  
z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizującej projekt Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY) 

Marzena Borkowska 
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ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 500+” 
 

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”. 
  
Najważniejsze zmiany: 

• Świadczenie 500+ będzie przysługiwała na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na 
kryterium dochodowe, 

• Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia 
alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących, 

• Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo 
narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka, 

• Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia 
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało 
przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, 

• Świadczenia zyskują również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

• Zmiana dotycząca okresu składania wniosków – od 2021 r. przesunięcie momentu składania wniosków  
o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak  
i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – 
maj) 

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenie  
z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku – świadczenie zostanie 
wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. 
 

!!!WAŻNE!!! 
Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2019 roku  
w wersji papierowej. 
   
                                                                                                                            Kierownik 
                                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                                       w Janowcu Kościelnym 
                                                                                                      Marzena Radzymińska 
 

PFRON URUCHOMIŁ W 2019 R. PROGRAM  
„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU” 

 
 
Do kogo adresowana jest pomoc? 
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu: 

➢ osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) 

oraz 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 
roku życia 

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 
2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia 
noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach 
domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).  
Ilekroć w programie lub dokumentach z nim związanych mowa jest o miejscu zamieszkania – należy przez 
to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca 
przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym 
skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych  
i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania  
w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów 
życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
Warunki uczestnictwa w programie adresat programu musi spełniać zarówno w chwili zaistnienia danej 
sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu 
podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. 
Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?  
 
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do 
realizacji programu, która dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje  
w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy – na ogół jednostką tą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
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Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 
2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych 
występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób. 
 
Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu? 
 
W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca 
wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie  
na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem,  
że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc  
w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących  
w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej 
przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego. Wysokość 
wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu 
wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. 
Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem 
z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). 
Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został 
zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, 
które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu 
gospodarstw domowych). 
 
W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę 
poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka 
pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym  
w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy  
ze środków PFRON). 
 
Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza 
się na: 
 

1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych 
utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu, 

2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier 
technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń. 

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:  

a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,  
że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia 
(realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy  
w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub  
w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu  
do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach), 

b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego 
/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty 
jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony 
przez Wnioskodawcę wkład własny), 

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. 
W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego 
wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest 
złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie 
adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia 
każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON. 
Załączniki do wniosku 
 
Wykaz załączników został określony w pkt 5 formularza wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca  
nie posiada załączników wymienionych we wniosku, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, realizator programu na potrzeby realizacji programu wykorzysta dokumenty i informacje 
dotyczące Wnioskodawcy posiadane przez siebie (przy zaangażowaniu swoich jednostek organizacyjnych) lub 
pozyska je za zgodą Wnioskodawcy z innych urzędów. 
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XIX SEMINARIUM HISTORYCZNE 
 

     Seminaria historyczne odbywające się w naszej gminie od 19 lat, dają dowód 
jak ważna jest historia, tradycja i pobożańska tożsamość dla społeczności 
lokalnej. Podczas takich spotkań mamy okazję poznać historię naszego regionu, 
znaczących mieszkańców, którzy budowali tradycję i kulturę nasze gminy  
jak również miejsca i wydarzenia, które są wizytówką naszej małej Ojczyzny. 
Wiedza zdobyta podczas seminarium daje poczucie wspólnoty, łączy z tradycją  
a tym samym umacnia w naszych działaniach, naszej przyszłości i tożsamości. 
XIX Seminarium Historyczne odbyło się w szkole Podstawowej im. Zawiszy 
Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Przed rozpoczęciem części oficjalnej,  
w parku „Pobożańskim” w Janowcu Kościelnym została odsłonięta tablica 
pamiątkowa poświęcona prof. Ryszardowi Juszkiewicz,  prawnikowi, historykowi, 
senatorowi I i II kadencji, przyjacielowi ziemi Janowieckiej – naszemu ziomkowi. 

Wszystkich zebranych gości przywitała Pani Marzena Borkowska – p.o. Kierownika Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Janowcu Kościelnym oraz Pani Beata Jóźwiak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego  
w Waśniewie - Grabowie. 
Przywitano przedstawicieli organów samorządowych - Wójta Gminy – Pana Piotra Rakoczy, Przewodniczącą 
Rady Gminy Janowiec Kościelny Panią Mariannę Malinowską, oraz radnych gminy i powiatu, Ks. Kanonika Jacka 
Lubińskiego – proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, byłych i obecnych dyrektorów 
szkół, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i zakładów pracy, media oraz ogólnie 
wszystkich sympatyków ziemi pobożańskiej. 
Oficjalnego otwarcia XIX Seminarium Historycznego dokonał Pan Piotr Rakoczy – Wójt Gminy a historię szkoły,  
w której odbywało się seminarium przedstawiła Pani Beata Jóźwiak – dyrektor. 
Po uroczystym przywitaniu rozpoczęły się wykłady. Jako pierwsza wystąpiła Pani Ewa Ostrowska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, przedstawiła wszystkim uczestnikom „Historię 
Gminy Janowiec Kościelny ukrytej w kurhanach”. 
Kolejne wystąpienie należało do Pana Wiesława Kacner – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Zawiszy 
czarnego w Waśniewie-Grabowie, który opowiedział nam o „Historii Waśniewa – Józefie Waśniewskim – 
działaczu niepodległościowym”. 
Kolejny wykład przedstawił nam Pan dr Janusz Zawadziński z Warszawy, przybliżył nam sylwetkę prof. Ryszarda 
Juszkiewicza i wspomnienia z nim związane. 
Miłym akcentem muzycznym pomiędzy wykładami, były występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej  
w Waśniewie–Grabowie.   
Na zakończenie gospodarze zaprosili uczestników na poczęstunek, podczas którego można było wymienić 
poglądy na temat przedstawianych prelekcji oraz w sympatycznej atmosferze spędzić czas razem. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy już na kolejne seminarium, które odbędzie 
się za rok. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(więcej zdjęć na : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY) 
 

Marzena Borkowska  

 
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Janowiec Kościelny w ramach 
Rządowego programu „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe  
na zakup nowoczesnych tablic multimedialnych, monitorów dotykowych, 
projektorów i głośników dla Szkół Podstawowych w Waśniewie – Grabowie  
i Janowcu Kościelnym. 
     Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 35.000,00 zł z czego 
28.000,00 zł to kwota dofinansowania Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 
 a 7.000,00 zł  wkład własny gminy. 
      Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania  
w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 
wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, 
podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu 
myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.    
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PLAN WYPOCZYNKU LETNIEGO W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY 
 W JANOWCU KOŚCIELNYM 

 

NAZWA FORMY DATA 
ORGANIZACJI 

GODZINA MIEJSCE CENA 

Rozpoczęcie Wakacji !! 
Grill i zabawy. 

02.07.2019r. 11:00 Stadion w Kucach - 

Wycieczka Rowerowa – Klub 
Seniora „Niezapominajka” 

04.07.2019r. 10:00 Spotkanie przy budynku 
SOK 

- 

AKADEMIA KREATYWNYCH 
„CZYSTA ZIEMIA W OBIEKTYWIE” 

- zajęcia plenerowe z aparatem. 

08.07.2019r. 17:00 Spotkanie przy budynku 
SOK 

- 

Spotkanie z dzielnicowym, 
AKADEMIA KREATYWNYCH 
malowanie na wodzie farbami 

EBRU 

10.07.2019r. 17:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

Zajęcia Sportowe na Orliku 12.07.2019r. 12:00 Orlik Janowiec Kościelny - 

Wyjazd na Basen do Chorzel 17.07.2019r. 8:30 Spotkanie pod Budynkiem 
SOK 

30 zł 

Wesołe Wioski 18.07.2019r. 10:00 Szczepkowo Borowe - 

AKADEMIA TAŃCA 
Zajęcia Taneczne 

19.07.2019r. 11:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

Ekologiczny Wyjazd do Leśnictwa 
Napierki 

22.07.2019r. 10:00 Spotkanie przy budynku 
SOK 

- 

Projekcja Ekologicznego Filmu pt. 
„SOS ZIEMIA !” 

23.07.2019r. 12:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

 

„AKADEMIA KREATYWNYCH” 
Zajęcia plastyczne 

25.07.2019r. 10:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

 

Gotowanie na Stadionie 26.07.2019r. 11:00 Stadion w Kucach - 

Wesołe Wioski 29.07.2019r. 10:00 Nowa Wieś Dmochy - 

Wesołe Wioski 30.07.2019r. 10:00 Safronka - 

Wesołe Wioski 31.07.2019r. 10:00 Bielawy - 

Projekcja Ekologicznego Filmu pt. 
„SEKRETNE ŻYCIE DRZEW!” 

01.08.2019r. 12:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

Wyjazd do Kina - MULTIKINO 06.08.2019r. 8:30 Spotkanie pod Budynkiem 
SOK 

35 zł 

AKADEMIA KREATYWNYCH 
zajęcia plastyczne metodą 

„DECOUPAGE” 

08.08.2019r. 17:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

ZABAWA DYSKOTEKOWA ! 10.08.2019r. 17:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

Wyjazd do PARKU TRAMPOLIN - 
Olsztyn 

13.08.2019r. 8:30 Spotkanie pod Budynkiem 
SOK 

Info 
SOK 

AKADEMIA TAŃCA 
Zajęcia Taneczne 

19.08.2019r. 11:00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

 

AKADEMIA MŁODEGO 
NAUKOWCA 

Doświadczenia 

20.08.2019r. 11.00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

 

Wyjazd Ekologiczny do 
Kampinowskiego Parku 

Narodowego 

21.08.2019r.  Spotkanie pod Budynkiem 
SOK 

- 

Zajęcia Integracyjne w Bibliotece Soboty 11:00 SOK - 

 

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY  
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY, TEL. 89 6262002, FAX. 89 6262186 

e-mail:gmina@janowiec.com.pl 


