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VIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
 

       W dniu 28 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
odbyła się ósma zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny.  
W obradach udział wzięło 14radnych. Po przyjęciu porządku obrad  
i protokołu z poprzedniej sesji, Pan Wójt przedstawił informację z prac 
Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Następnie, przystąpiono do przyjęcia uchwał w sprawach: 

• zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038, 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 r., 

• zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Nidzickiemu, 

• zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 

• emisji obligacji komunalnych, 

• uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny, 

• przeznaczenia nieruchomości do zbycia,  

• wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, 

• przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Janowiec Kościelny. 

• nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte. 
W wolnych wnioskach Radni i sołtysi zgłosili prośby i podziękowania w zakresie bieżących napraw na terenie 
gminy. 

Monika Ławicka 
        

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE OD 17  CZERWCA  2019 R. DO 28  SIERPNIA 2019 R. 

 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
 

    W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 24 zarządzenia, które dotyczyły: 
 

• wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 

• powołania członków Komisji Socjalnej 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok (6 zarządzeń) 

• wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 

• zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny 

• udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół do reprezentowania Gminy Janowiec Kościelny w ramach 
Rządowego programu "Aktywna tablica" 

• zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 

• w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2019" 

• ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

• odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

• powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko - Kierownika Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 

• obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. 

• Zmieniające w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla jednostki 
obsługiwanej przez Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym. 

• powierzenia obowiązków Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym 

• przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Janowiec Kościelny 

• w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowiec Kościelny. 

• W sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej 

• w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 
roku. 

• wyznaczenia na obszarze gminy Janowiec Kościelny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 
2019 r. 
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W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, które chciałbym w skrócie Państwu przedstawić i omówić: 
19 czerwca – w tym dniu uroczyście zakończyliśmy rok szkolny zarówno w Szkole Podstawowej w Janowcu 
Kościelnym jak i w Szkole Podstawowej w Waśniewie Grabowie, uroczystości te były poprzedzone Mszą Świętą 
natomiast o godz. 13.00 udałem się na X Sesję Rady Powiatu Nidzickiego. 
22 czerwca – w tym dniu uczestniczyłem w Seminarium Historycznym w szkole podstawowej w Waśniewie-
Grabowie. Seminarium poprzedzone było uroczystym odsłonięciem w parku pobożańskim tablicy pamiątkowej 
poświęconej prof. Juszkiewiczowi. 
25 czerwca – w tym dniu odbyło się IV posiedzenie Zarządu Związku Działdowszczyzna 
26 czerwca – udałem się do siedziby W-M Izb rolniczych w Olsztynie w celu rozliczenia projektu Europa Direct, 
 z którego finansowana była uroczystość zakończenia XXI W-M dni rodziny. Ze środków Europa Direct będzie 
finansowana w przyszłym roku Senioriada. 
30 czerwca – w tym dniu pożegnaliśmy księdza proboszcza z Parafii Grzebsk w uroczystości uczestniczyła 
również delegacja SP Waśniewo-Grabowo z Panią dyrektor Beatą Jóźwiak na czele. 
Tego samego dnia wziąłem również udział w już VII Festiwalu Piosenki Religijnej. Wśród zaproszonych gości był 
między innym Pan Marek Nowacki – Kurator W-M. 
01 lipca – wspólnie z Panią Beatą Jóźwiak przyjęliśmy wycieczkę seniorów z Francji. Pokazaliśmy im kościół  
w Janowcu Kościelnym, którego historię opowiedział nam Ksiądz Jacek Lubiński, następnie zwiedziliśmy szkołę 
w Jabłonowei, której historię przedstawił nam Pan Stanisław Szatkowski – opiekun obiektu. Całość wycieczki 
zakończyła się w SP Waśniewo-Grabowo której historię opowiedziała nam pani Beata Jóźwiak. Po wspólnym 
posiłku wymieniliśmy się podarunkami, a przybyli goście pojechali do gminy Kozłowo. 
02 lipca - w tym dniu w Urzędzie Gminy odbyła się kontrola USC w zakresie dowodów osobistych i ewidencji 
ludności. Kontrola  wypadła pozytywnie. 
05 lipca – cykliczne spotkanie u Starosty Nidzickiego w tym samym dniu odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami kampanii 500 + oraz z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w sprawie dofinansowania 
programu Wapnowanie gleb. 
07 lipca – Wspólnie z delegacją ze SP w WG uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej, na której przywitaliśmy 
nowego księdza parafii Grzebsk. W tym dniu uczestniczyłem w cyklicznej imprezie   - wystawa hodowlanych koni 
zimnokrwistych w Janowie. 
11 lipca – wspólnie z Panią Skarbnik oraz sołtysem Safronki udaliśmy się do Olsztyna aby podpisać umowy – 
Małe Granty. Grant na 4000 zł realizowany jest w sołectwie Safronka, grant na kwotę 12.000 realizowany jest  
w sołectwie Kuce. 
W tym samym czasie w Urzędzie Gminy odbyła się kontrola przeciwpożarowa. Wśród zaleceń pokontrolnych jest 
m.in. Remont korytarzy i klatki schodowej w urzędzie poprzez usunięcie do końca 2021 roku paneli ściennych. 
12 lipca – spotkałem się z inspektorem budowlanym, któremu zleciliśmy przeglądy placów zabaw. 
16 lipca – na sali konferencyjnej Urzędu Gminy dyżurował przedstawiciel ze Stacji Chemiczno – Rolniczej 
pomagał wypełnić wnioski dotyczące wapnowania gleb. 
17 lipca – spotkałem się z Panią położną z Olsztyna, która wyszła z inicjatywą zorganizowania akcji cytologicznej 
dla Pań z naszej gminy. 
18 lipca – odbyło się wewnętrzne spotkanie z kierownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych aby 
omówić sprawy bieżące 
21 lipca – w tym dniu wspólnie z samorządowcami naszej gminy rozegraliśmy mecz charytatywny z drużyną  
z Janowa. Mecz odbył się w ramach rozgrywek 6 piłkarskich organizowanych przez LKS Orzeł. 
23 lipca – spotkałem się z Wicestarostą Pawłem Przybyłek i kierownikiem PZD Jackiem Dłuskim spotkanie 
dotyczyło drogi Safronka-Powierż 
26 lipca  - pożegnałem odchodzącą na emeryturę Panią Ewę Płoską – wieloletniego pracownika GOPS  
w Janowcu Kościelnym. 
Podczas całego tygodnia sukcesywnie dostarczałem pisma do sponsorów z prośbą o wsparcie finansowe Święta 
Pieczonego Ziemniaka 
31 lipca – na sali konferencyjnej Urzędu Gminy została przeprowadzona wcześniej wspomniana akcja 
profilaktyczna dotycząca diagnostyki raka szyjki macicy, projekt skierowany dla mieszkanek Gminy Janowiec 
Kościelny i okolic pt. "Jestem Kobietą Chce Być Zdrowa" następnie wspólnie z Panią Moniką Ławicką udaliśmy 
się na salę Zamku Rycerskiego aby uczestniczyć w Uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji 
02 lipca –  zwołałem spotkanie organizacyjne w sprawie Święta Pieczonego Ziemniak a na sali konferencyjnej 
UG w tym dniu jak i 1 sierpnia dyżurował przedstawiciel u którego złożyć można było wniosek dot. wapnowania 
gleb. 
05 sierpnia – spotkałem się z Panem Wojciechem Sieja – przedstawicielem firmy zajmującej się produkcją wind. 
Cel spotkania – omówienie koncepcji windy dla Ośrodku Zdrowia w Janowcu Kościelnym. 
06 sierpnia – wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy udaliśmy się do Olsztyna na spotkanie informacyjno – 
edukacyjne  pt. "ZIELONA POLSKA". 
07 sierpnia – razem z Panią Skarbnik udałem się na spotkanie do gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 
08 sierpnia – wspólnie z Panem Mateuszem Moszczyńskim pojechaliśmy do Olsztyna aby spotkać się  
z urbanistą. 
09 sierpnia – zwołałem spotkanie organizacyjne z Panią Jóźwiak i Panią Kariną Rogalską 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  LIPIEC - WRZESIEŃ   2019 

 

4 

w tym dniu spotkałem się z Zastępcą Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w celu podpisania umowy 
dofinansowania samochodu operacyjnego. 
15 sierpnia – w tym dniu odbyły się uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego  
w których w moim imieniu uczestniczyła Pani Ewelina Mierzejewska kierownik USC. 
16 sierpnia – Spotkałem się z Burmistrzem Nidzicy – Jackiem Kosmalą 
21 sierpnia – brałem udział w Komisjach Rady Gminy 
22 sierpnia – na sali konferencyjnej Urzędu Gminy dyżurował przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich. 
W dniach 23-24 sierpnia uczestniczyłem w Ogólnopolskich dniach ziemianka zorganizowanych w miejscowości 
Siemiątki. 
26 sierpnia – zorganizowałem spotkanie z kierownikiem SOK ws. organizacji Pieczonego Ziemniak następnie 
udałem się na spotkanie ze Starostą. 
 
W dniach 14,19,20 22,23 sierpnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 

 

Dziękuję Państwu za uwagę. 
 

Wójt  Gminy 
Piotr Rakoczy 

 
 

WAKACJE Z SAMORZĄDOWYM OŚRODKIEM KULTURY. 
 

      
     Wakacje czas start! Tradycyjnie rozpoczęcie wakacji z Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury odbyło się na świeżym powietrzu. Nie zabrakło gier, 
zabaw, ogniska oraz cudownej letniej atmosfery. Przy wspaniałej pogodzie 
uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe, celnego oka 
podczas zabawy „rzut do celu” jak również gry w bulle. Dzieci musiały 
wykazać się umiejętnością współpracy i szybkością reakcji podczas gry 
terenowej „Pogoń za przemytnikami”. To był bardzo udany pierwszy dzień 
wakacji z SOK.  

 
 

"CZYSTA ZIEMIA W OBIEKTYWIE" 
 

         Ochrona środowiska zaczyna się od sprzątania własnego podwórka. 
Takie przesłanie kieruje Samorządowy Ośrodek Kultury   
do uczestników zajęć „Czysta Ziemia w obiektywie” zorganizowanych  
w ramach projektu „Drzewa żyją, oddychają, szanuj zieleń tlen nam dają” 
realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  Na wstępie dzieci 
dowiedziały się, w jaki sposób segregować śmieci, dlaczego jest  
to ważne oraz co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska. Mowa 
była o tym, jak bardzo zaśmiecona jest ziemia i jakie mogą być tego 
konsekwencje.  Następnie uczestnicy zajęć udali się do lasu  

za stadionem gminnym w Kucach, by zobaczyć, jak bardzo nie dbamy o piękno przyrody nas otaczającej. 
Uwieczniliśmy to na zdjęciach, po czym  dzieci same wybrały miejsca, które chciałyby posprzątać i z fotografować 
już czysty, piękny las.  Podczas tego spotkania zrodziło się sporo wniosków i tematów, związanych z ochroną 
środowiska. Na tej podstawie, po powrocie, stworzyliśmy piękne rysunki, obrazujące ochronę środowiska i jej 
piękno.  Mamy nadzieję, że takie działania posłużą w przyszłości do zapobiegania wyrzucaniu śmieci i innych 
odpadów do lasów. 
 

 
 

ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU 
 

      Piątek (12.07) był to kolejny aktywnie spędzony dzień na Orliku  
w Janowcu Kościelnym. Na dzieci czekały różne konkurencje sportowe  
i sprawnościowe tj.: tor przeszkód, zabawa w chłopka, turniej tenisa i inne 
zabawy. Po kilku godzinach spędzonych na świeżym powietrzu, udaliśmy się 
do sali Samorządowego Ośrodka kultury gdzie dzieci grały w kalambury 
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WYJAZD NA BASEN DO CHORZEL 

      Tradycyjnie jak co roku w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
odbył się wyjazd na basen.  Uczestnicy bardzo chętnie korzystali  z wielu 
wodnych atrakcji: basenów, jacuzzi, biczy wodnych oraz zjeżdżalni. Celem 
wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom alternatywnej a zarazem 
aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Ruch to zdrowie, pamiętajmy  
o tym każdego dnia. 

 
 
 

 
AKADEMIA TAŃCA – ZAJĘCIA TANECZNE 

 
      W Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyły  
się kolejne zajęcia taneczne w ramach wypoczynku letniego. 
Taniec - doskonale rozwija koordynację ciała u najmłodszych, powiększa 
zakres pracy poszczególnych części i rozwija świadomość ruchu. Dzięki 
poszczególnym ćwiczeniom w tej technice dzieci uzyskują większą 
elastyczność ciała, pracują nad rozciągnięciem i plastycznością ruchu. Dzieci 
uczestniczące w zajęciach uczą się samodzielności, odpowiedzialności  
i dyscypliny, a także współpracy w grupie.  
 
 

AKADEMIA KREATYWNYCH - WARSZTATY METODĄ „DECOUPAGE”. 

     W dniu 08.08.2019r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu 
Kościelnym odbyły się warsztaty artystyczne polegające na zaprezentowaniu 
uczestnikom techniki zdobienia metodą decoupage. 
            Rękodzieło przy wykorzystaniu decoupage jest popularne już od kilku 
lat. Polega ono na dekorowania przedmiotów. Za pomocą tej techniki można 
"dać drugie życie" starym meblom, niepotrzebnej butelce, ozdobić szkatułkę, 
czy stworzyć piękną biżuterię. 
     Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy 
Janowiec Kościelny. Osoby prowadzące warsztaty zainspirowały wszystkich 
uczestników - młodszych i starszych - do realizacji ciekawych pomysłów  

na ozdoby. Warsztaty przybliżyły w przystępny sposób metodę decoupage, co pozwoliło na rozwijanie 
umiejętności artystycznych uczestników w przyjemnej atmosferze. 
 

ZABAWA DYSKOTEKOWA ! 

 
     W dniu 10.08.2019r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła  
się zabawa dyskotekowa, w której uczestniczyły dzieci z gminy Janowiec 
Kościelny. Pracownicy SOK przygotowali dla wszystkich wiele ciekawych 
zabaw integracyjnych i konkursów, które uatrakcyjniły spędzony tam czas. 
     Oprawę muzyczną na zabawie zapewnił Radosław Szulc - absolwent 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. 
 
 
 

 
„WARSZTATY : EBRU, MALOWANIA NA PIANCE ATRAMENTEM ORAZ DECOUPAGE” 

 

     W dniu 19 sierpnia 2019 r. Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu 

Kościelnym odbyły się warsztaty metodami: ebru, malowanie atramentem 
na piance oraz decoupage. 
 Ebru to turecka sztuka malowania na wodzie. Obraz najpierw zostaje 
namalowany farbami na powierzchni wody, a następnie przy użyciu 
wykałaczek tworzy się kompozycję, którą przenosi się na kartkę papieru. 
 Metoda malowania na piance polega na rozprowadzeniu pianki na płaskiej 
powierzchni. Następnie na tak przygotowane podłoże nanosimy kilka kropli 
atramentu w różnych kolorach. Wykałaczką robimy wzory i odbijamy 
rysunek na kartce. 
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 Decoupage to znana -dzięki wcześniejszym warsztatom- metoda zdobienia przedmiotów przy pomocy 
ozdobnego papieru. 
       Warsztaty to forma aktywności, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych z Gminy 
Janowiec Kościelny. Rękodzieło, przedstawiane w przystępny sposób, pozwala na rozwijanie zmysłu 
artystycznego niezależnie od wieku uczestników. 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
SOK 

WYCIECZKA ROWEROWA DLA SENIORÓW 

     Aktywność seniorów z gminy Janowiec Kościelny jest imponująca.  
Po raz trzeci Samorządowy Ośrodek Kultury w dniu 04.07.2019 r. 
zorganizował wycieczkę rowerową dla seniorów.  Tradycyjnym 
przystankiem była miejscowość Smolany. Tam mogliśmy zatrzymać się 
i wśród pięknej przyrody, posilić przysmakami przyrządzonymi na ognisku. 
Droga powrotna wiodła przez miejscowość Szczepkowo-Borowe, gdzie 
obowiązkowo zatrzymaliśmy się przy kurhanie by uczcić pamięć 
pochowanych na cmentarzu szkieletowym.  Zmęczeni, ale szczęśliwi 
dotarliśmy do Janowca. 
     Po raz kolejny seniorzy wykazali się niezwykłą kondycją, wspaniałym 
poczuciem humoru i umiejętnością świetnej zabawy. To był kolejny 

niesamowity dzień spędzony we wspaniałym gronie. Zapraszamy serdecznie za rok na IV już wycieczkę 
rowerową seniora ;) 

SOK 

Gmina Janowiec Kościelny z Małym Grantem Sołeckim  
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego". 

 

      W dniu 11 lipca 2019 r. Pan Wójt Piotr Rakoczy i Pani Skarbnik 
Wiesława Samsel oraz sołtys sołectwa Safronka Pan Remigiusz 
Koźniewski brali udział w uroczystości podpisywania umów na zadania 
w ramach "Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego". 
      W ramach Małych Grantów Gmina Janowiec Kościelny pozyskała 
środki: 

• Kuce -"Sołeckie Centrum Integracji" - 12.000,00 zł; 
Celem tego projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni 
publicznej poprzez adaptację istniejącej wiaty drewnianej na obiekt 
małej infrastruktury rekreacyjnej. 

• Safronka - "Czasami wystarczy impuls - działania aktywizujące społeczność sołectwa Safronka" - 
4.000,00 zł 

Celem tego projektu jest organizacja zajęć edukacyjno-sportowo-kulturalnych mających za zadnie zwiększenie 
aktywności oraz integrację lokalnej społeczności. 
            Pozyskane dofinansowanie w kwocie 16.000 zł pozwoli na zrealizowanie ciekawych inicjatyw  
Mieszkańców. 

Ewelina Mierzejewska 

XXXIV GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA I ŚWIĘTO PLONÓW 
        

 Już po raz XXXIV w naszej gminie obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka. Święto to ma charakter 
dożynkowy, a głównym celem jest uhonorowanie rolników za poświęcony trud i ciężką pracę. Większość 
społeczności to bowiem rolnicy, którzy z pokolenia na pokolenie prowadzą gospodarstwa rolne. Oni traktują   
tę ciężką pracę nie tylko jako sposób na życie,  ale również jako tradycję rodzinną, ukształtowaną przez wiele lat 
umiłowaniem do ziemi. Jest to też impreza promującą Gminę, jej przedsiębiorców, a także bogactw naturalnych, 
tradycji rodzinnych i lokalnych. 
Obchody Święta Pieczonego Ziemniaka tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym  
w Janowcu Kościelnym, którą koncelebrował Ksiądz Kanonik Proboszcz Jacek Lubiński oraz Ksiądz dr Łukasz 
Zdunkiewicz  - Wicedyrektor Wydziału Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej. 
Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Teresa Nowosielska z miejscowości Nowa Wieś Wielka oraz Pan 
Jerzy Krajewski z Jabłonowa – Adamy, którzy przy dźwiękach muzyki Mławskiej Orkiestry Dętej z Mławy, 
poprowadzili korowód dożynkowy na stadion gminny w Kucach. W korowodzie uczestniczyli również 
przedstawiciele władz lokalnych: Pan Wójt – Piotr Rakoczy , Pani Marianna Malinowska-Przewodnicząca Rady 
Gminy , radni , a także Skarbnik Gminy – Pani Wiesława Samsel. Przedstawiciele sołectw nieśli okazałe  wieńce 
dożynkowe – na czele sołectwo Bielawy, które w zeszłym roku zdobyło I miejsce w konkursie. Następnie kolejno: 
sołectwo Iwany, sołectwo Nowa Wieś Wielka i sołectwo Safronka. 
Za nimi mieszkańcy naszej Gminy Janowiec Kościelny oraz przybyli zacni goście. 

http://www.janowiec.com.pl/
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Oficjalnego otwarcia Święta Pieczonego Ziemniaka dokonał Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy Janowiec Kościelny. 
Starostowie dożynek wręczyli Wójtowi chleb z tegorocznych zbiorów, który został podzielony i rozdany wśród 
uczestników uroczystości. Wójt Gminy przywitał uczestników wydarzenia oraz skierował wiele słów uznania  
do rolników, na cześć których organizowane są dożynki. Wójt Gminy powiedział m.in. „…..Przypomnę  
o znaczeniu rolnictwa w sferze kulturowej, bo o znaczeniu gospodarczym już wspomniałem. Rolnictwo to także 
skarbnica cennych wartości kulturowych. Gdzie  jak nie na polskiej wsi szczególnego znaczenia nabiera tradycja  
i kultywowanie wartości , których nauczyli nas przodkowie. Dzisiejsze obrzędy dożynkowe są tego najlepszym 
przykładem- korowód dożynkowy, przepiękne wieńce, zwyczaj ich wyplatania, udekorowane stoiska i obfitość 
produktów, gościnność- wszystko to pielęgnowane jest w polskiej wsi, przez rolnicze rodziny. Powiedziałem 
rolnicze rodziny, gdyż zwyczaj przekazywania ziemi z pokolenia na pokolenie to też tradycja,  która wynika  
z zamiłowania do ziemi”. „...Praca rolnika, choć ciężka, uzależniona od warunków pogodowych daje  jednak 
satysfakcję. Cieszy bowiem wykiełkowane ziarno, z którego powstanie chleb…..”. 
Głos zabrali również goście: Pani Lidia Staroń – Senator RP, Pan Andrzej Maciejewski – Poseł na Sejm RP, Pan 
Patryk Kozłowski – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Marcin Paliński – Starosta 
Nidzicki, Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Kolejnym punktem imprezy było wręczenie podziękowań. Pan Wójt – Piotr Rakoczy oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy – Marianna Malinowska wręczyli podziękowania Panu Franciszkowi Borowemu, który przez 33 lata pełnił 
funkcję Sołtysa sołectwa Połcie Młode. Podziękowania złożono również na ręce starostów dożynek– Pani Teresy 
Nowosielskiej i Jerzego Krajewskiego. Na scenie wyróżniono również absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Janowcu Kościelnym – Julię Kowalską oraz Olafa Gałęziewskiego, którzy otrzymali nagrodę Primus 
Inter Pares. 
Podziękowania  dla Pana Janusza Wojciechowskiego - za wielokrotne wspieranie klubu piłkarskiego – LKS Orzeł 
Janowiec Kościelny wręczyli Pan Wojciech Szypulski oraz Pan Robert Radzymiński. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie pojawiła się Mławska Orkiestra Dęta, a po niej 
wystąpiły cudowne Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nidzicy, który umiliły czas śpiewem oraz tańcem. 
Równolegle toczyła się rywalizacja w konkursach: „ Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka”, „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy”  , ” Turniej Sołectw ”. 
Jury w składzie: Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki, Joanna Szczepkowska – Kierownik oddziału 
terenowego KRUS w Nidzicy oraz Dorota Paczyńska Sekretarz Gminy Janowo, wyłoniło zwycięzców konkursów. 
  
Wyniki konkursów: 
 „ Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka” 
  
I miejsce  – Wioletta Duchna 
II miejsce – Edyta Kutryb 
III miejsce – Leszek Stryjewski 
  
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 
I miejsce – sołectwo Iwany 
II miejsce – sołectwo Bielawy 
III miejsce – sołectwo Nowa Wieś Wielka 
IV miejsce –sołectwo Safronka 
  
„Turniej Sołectw” 
I miejsce – sołectwo Pokrzywnica 
II miejsce – sołectwo Gwoździe 
III miejsce – sołectwo Safronka 
IV miejsce – sołectwo Nowa Wieś Dmochy 
V miejsce – sołectwo Połcie Stare 
VI miejsce – sołectwo Janowiec Kościelny 
 
Wszystkie sołectwa, które przygotowały stoiska zostały nagrodzone. W tym roku stoiska dożynkowe prezentowały 
następujące sołectwa: 

• Gwoździe 

• Nowa Wieś Wielka 

• Safronka 

• Kuce 

• Janowiec Kościelny 

• Napierki 

• Połcie Stare 
Nie lada atrakcją był również pokaz strażacki – Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Publiczność miała możliwość wysłuchać także trzech koncertów: 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  LIPIEC - WRZESIEŃ   2019 

 

8 

Zespół DIP-BAND z Nidzicy, który zaprezentował nam covery muzyki disco polo, DROGA NA OSTROŁĘKĘ, 
Wojciech Dudkowski- artysta roku 2016 i 2017 w Plebiscycie DYLIŻANSE zaśpiewał i zagrał wraz ze swoim 
zespołem na żywo muzykę country. 
 GWIAZDA WIECZORU – Zespół BAYERA na czele z wokalistą Radosławem Kudelskim w m.in. piosenkach  
„Obrączki szczerozłote”, „Popłyniemy” „Ta szalona dziewczyna”  to z pewnością duży ładunek muzyczny  
i taneczny. 
Publiczność nagradzała wszystkich wykonawców gromkimi brawami, co potwierdza, że prezentowane różne 
gatunki muzyczne znajdują odbiorców. 
Już za rok kolejna jubileuszowa edycja Święta Pieczonego Ziemniaka, na które wszystkich serdecznie 
zapraszamy. 

 
Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

SOK 

  
„Serdeczne podziękowania dla sponsorów za wsparcie finansowe i rzeczowe. To dzięki Państwa 

zaangażowaniu mogliśmy podziękować za tegoroczne plony, za trud całorocznej pracy wszystkim 
rolnikom, ich rodzinom oraz ludziom związanym z produkcją, przetwórstwem i obrotem rolnym. 

 Cieszymy się że są wśród nas ludzie, którzy pomagają kultywować lokalną tradycję.” 
  

Wójt Gminy Janowiec Kościelny 
 Piotr Rakoczy 

 
 

" Z KSIĄŻKĄ NA START" 

      Zapraszamy do Biblioteki Akcja  " z książką na start" realizowana 
jest również w naszej bibliotece. Zachęcamy rodziców oraz  
ich pociechy do wspólnej przygody z książką, która jest największym 
darem jaki możemy ofiarować dziecku.Za każdą wypożyczoną 
książkę z księgozbioru dziecięcego dziecko otrzyma naklejkę.  
Po zebraniu 10 naklejek każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom. 

SOK 

 

WYJAZD DO LEŚNICTWA NAPIERKI 

      24.07.2019r. odbył się wyjazd do Leśnictwa Napierki organizowany  
w ramach projektu „Drzewa żyją, oddychają szanuj zieleń tlen nam 
dają” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W wyprawie 
uczestniczyło 20-osobowa grupa dzieci. Uczestnicy spotkali się  
z leśnikiem, który opowiedział o swojej pracy, lesie i  mieszkających  
w nim zwierzętach. Pan leśniczy pokazał również dzieciom w jaki 
sposób rozpoznawać oraz nazywać gatunki drzew. Opowiedział jakie 
negatywne skutki przynoszą pozostawione w lesie odpady. Była  
to ciekawa lekcja dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

SOK 

http://www.janowiec.com.pl/
http://www.janowiec.com.pl/
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WYJAZD EKOLOGICZNY DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

      21.08.2019r. odbył się wyjazd ekologiczny do Kampinoskiego 
Parku Narodowego organizowany w ramach projektu „Drzewa żyją, 
oddychają szanuj zieleń tlen nam dają” dofinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie. Naszym głównym punktem wycieczki był Izabelin  
w którym znajduje się budynek dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Zwiedzanie zaczęliśmy w tutejszym muzeum Parku, 
 gdzie dzieci mogły zobaczyć ekspozycję „Przyroda i historia Puszczy 
Kampinoskiej”. Następnie razem z Panią Przewodnik udaliśmy się  
na 3,5 km ścieżkę zaczynającą się na polanie Jakubów, tuż przy 

budynku Dyrekcji KPN. Ścieżka dydaktyczna wiodąca do Lasek przez bór sosnowy, prezentująca wiele bogactw 
lasu tj.: nie znane nam na co dzień rośliny, mrowiska, wykroty i wiele innych ciekawych miejsc w Parku 
Kampinoskim . 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

SOK 

MŁODZI CZYTELNICY 
 

     Dnia 11.09.2019 roku najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym odwiedzili bibliotekę znajdującą się  
w Samorządowym Ośrodku Kultury w której między innymi poznali  
pracującą tam w bibliotece Panią Anielę .Zostali zachęceni przez 
kierownika, Samorządowego Ośrodka Kultury, Waldemara Pyrackiego  
 do wzięcia udziału w projekcie: "Książka na start''. Mieli możliwość 
zapoznania się z księgozbiorem oraz posłuchali bajki przeczytanej 
przez kierownika. Mamy nadzieję że wrócą z rodzicami po  książki  
i zostaną na stałe czytelnikami naszej biblioteki. 

SOK 

PLENEROWE KINO LETNIE 
 

     Plenerowe Kino Letnie to pierwsze tego typu wydarzenie kulturalne  
na terenie Gminy Janowiec Kościelny, jego głównym celem było ułatwienie 
mieszkańcom dostępu do kultury oraz działania profilaktyczne przeciw 
alkoholizmowi.  
     W czasie imprezy zostały wyświetlone dwa filmy: "Kumple z dżungli"- 
bajka dla najmłodszych oraz „Wychodne mamusiek”- film dla dorosłych. 
Między seansami został wyświetlony film profilaktyczny, dotyczący 
zagrożeń jakie wynikają z nadużywania alkoholu oraz jakie 
niebezpieczeństwo niesie ze sobą spożywania alkoholu w okresie ciąży 
(zespół FAS). 

         Na wieczór filmowy przybyło i obejrzało ponad 100 osób. Oba seanse były bezpłatne dzięki dofinansowaniu 
z GKRPA w Janowcu Kościelnym. 
         Czas spędzony na leżakach „pod chmurką”, był doskonałą odskocznią od codziennych obowiązków, każdy 
mógł się zrelaksować przy dobrym filmie. 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

SOK 

EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY 
 
     Dnia 17.09.2019r. w Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Janowcu Kościelnym odbył się Ekologiczny Konkurs Plastyczny 
organizowany w ramach projektu „Drzewa żyją, oddychają szanuj 
zieleń tlen nam dają” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Temat konkursu brzmiał: „Drzewa 
żyją, oddychają szanuj zieleń tlen nam dają”. 
Dzieci wykonały prace plastyczne techniką dowolną  
a następnie jury w składzie: 

1. Wójt Gminy – Pan Piotr Rakoczy 
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Marianna Malinowska 

3. Pracownik Biura Rady Gminy – Monika Ławicka 
wyłonili następujące miejsca: 

http://www.janowiec.com.pl/
http://www.janowiec.com.pl/
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Kategoria do lat 7: 
1. Daniel Sadowski 
2. Gabriela Tarwacka 
3. Alan Kobyliński 

 
Kategoria powyżej lat 7: 

1. Maksymilian Murzynowski 
2. Oliwia Sadowska 
3. Cyprian Głowacki 

 
Laureaci obu kategorii otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia, dyplomy pamiątkowe oraz upominek. 
Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu za udział i zachęcamy do odwiedzania Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Janowcu Kościelnym oraz Biblioteki Publicznej działającej przy SOK. 
 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
SOK 

 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

 
Obrazy tworzone na folii aluminiowej 

 
 

     Dnia 25.09.2019r.w Samorządowym Ośrodku Kultury 
odbyły się Warsztaty Rękodzieła Artystycznego, które 
poprowadziła Pani Marlena Rostkowska z Nidzicy.           
      Zajęcia przeznaczone były dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych.  Uczestnicy warsztatów wykonali kolorowe obrazy 
tworzone na folii aluminiowej. 
     Zajęcia rękodzieła rozbudzają wyobraźnię, rozwijają 
zdolności manualne, pozwalają poznać nowe techniki 
tworzenia. Zajęcia te, cieszyły się dużą frekwencją wśród 
dzieci, ale także dorosłych. W twórczej atmosferze każdy 
mógł wykonać piękny obraz dla siebie lub na prezent. 
      Zapraszamy na kolejne warsztaty już niebawem. 

 
Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

SOK 
 

 
 

OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYMOŚRODKU KULTURY  
W JANOWCU KOŚCIELNYM 

 

Nasza oferta obejmuje uroczystości i imprezy: 

• okolicznościowe (chrzciny, komunie św., stypy) 

• rodzinne (rocznice, jubileusze, urodziny, imieniny)  

• urodziny dla dzieci (możliwość skorzystania z animacji i zabaw zapewnionych przez pracowników SOK  
w tym: malowanie twarzy i inne atrakcje) 

• biznesowe (konferencje, szkolenia, pikniki firmowe, spotkania integracyjne).  
W cenie 80zł/ godz. lub 200zł/dzień. W tym zawarte jest przygotowanie sali (rozstawienie stołów, krzeseł). 
Idealne miejsce na imprezy liczące do 80 osób.  
 

*    Cena nie obejmuje jedzenia.  
*    Możliwość zamówienia cateringu zewnętrznego.  
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego, mailowego lub bezpośrednio w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu 
Kościelnym. 
 

Numer telefonu: (89) 626-20-89 , adres e-mail: sok-janowiec@wp.pl 
 

 

 

 
 

http://www.janowiec.com.pl/
http://www.janowiec.com.pl/
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UCZNIOWIE Z WAŚNIEWA ODWIEDZILI ŻOŁNIERZY W GIŻYCKU 
 
 

Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie im. Zawiszy Czarnego 
współpracuje z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną im. Zawiszy 
Czarnego. W ubiegłym roku szkolnym dowództwo wraz z  pocztem 
sztandarowym byli uczestnikami uroczystości posadzenia dębu 
katyńskiego w Szczepkowie-Borowym. Dyrektor szkoły Beata Jóźwiak 
uczestniczyła 12 lipca 2019 roku w uroczystościach z okazji 25 - lecia 
powstania 15 GBZ. 
Uczniowie klas starszych 26 września 2019 r.  podczas wizyty w 
jednostce poznali tradycje i historię brygady oraz postać wspólnego 
patrona jakim jest Zawisza Czarny. Pięknie wprowadziła nas w temat 
tradycji Pani kustosz Anna Prokopczuk. Ważnym wydarzeniem dla 

uczniów był pokaz wozów bojowych - wśród nich transporter opancerzony Rosomak, bojowy wóz piechoty oraz 
karabiny, motocykle i quad terenowy. Wszyscy uczniowie poznali budowę granatów i wykonali po kilka rzutów na 
odległość. W pamięci wszystkich uczestników pozostanie strzelanie z karabinu amunicją treningową. Na koniec 
wizyty w jednostce z uczniami spotkał się dowódca batalionu dowodzenia płk Wojciech Łączyński- pochodzący z 
Gminy Janowiec Kościelny. Pan Pułkownik zaprosił nas na najbliższe manewry jednostki na poligonie wojskowym 
w Orzyszu. 
Podczas pobytu w Giżycku uczniowie korzystając z pięknej pogody odbyli także  rejs statkiem po jeziorze 
Niegocin, zobaczyli most obrotowy, zwiedzili twierdzę Boyen, byli w kościele garnizonowym, oddali tam cześć 
żołnierzom poległym na misjach oraz wykazali się dużą sprawnością fizyczną, pokonując trasy w parku linowym-
jak przystoi na przyszłych żołnierzy. 
Wycieczka  i wizyta w jednostce wojskowej w Giżycku wpisuje się działania wychowawcze naszej szkoły i jest 
jednym z elementów krzewienia patriotyzmu w czasie pokoju. 
Bardzo dziękujemy za umożliwienie nam uczestnictwa w Daniach Otwartych Koszar, za miłe przyjęcie oraz 
opiekę od początku naszej wizyty do samego wyjazdu dowództwu, żołnierzom oraz pracownikom  15 GBZ. 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
 
 

Wiesław Kacner  

PROJEKT  ERASMUS+ „SZACUNEK DLA NASZEGO DZIEDZICTWA” 
       W dniach 18-24 września 2019 roku w ramach realizacji projektu 
Erasmus+ „Szacunek dla naszego dziedzictwa”, troje nauczycieli 
naszej szkoły ( koordynator p. Piotr Szczepkowski, i nauczyciele 
historii- p. Sylwia Szczepkowska i p. Zbigniew Czechowski) wzięło 
udział w wizycie roboczej, którą zorganizowała szkoła z Grecji. 
Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań 
projektowych i zaplanowaniu kolejnych. Dotychczas w ramach 
realizacji projektu odbyły się dwa spotkania wyjazdowe uczniów w 
Grecji i w Polsce a także dwie wizyty robocze nauczycieli w Hiszpanii i 
Grecji. Przed nami jeszcze dwa wyjazdy z udziałem uczniów do 
Portugalii i Hiszpanii w lutym i marcu 2020 roku. 

      Wszystkie działania projektowe zaprezentowane są na międzynarodowej stronie projektu 
https://anodtoourheritage.wixsite.com/website . Jest to na przykład słownik wyrazów i zwrotów utworzony w 
sześciu językach: angielskim, hiszpańskim, baskijskim, portugalskim, polskim i greckim ( z możliwością 
odsłuchu), prezentacje o krajach projektowych ich symbolach narodowych, kuchni, zdjęcia i filmy powstałe w 
pierwszym roku projektu. W bieżącym roku zaplanowaliśmy m.in. utworzenie komiksu z mitami i legendami z 
naszych regionów, wspólne nagranie piosenki projektowej w 5 językach, utworzenie mapy interaktywnej z 
zaznaczonymi miejscami ważnymi dla naszej historii i tradycji. 
     W czasie ostatniego spotkania w Grecji nauczyciele odbyli również szkolenia z zakresu wykorzystania 
technologii IT. Poznali programy, które pozwolą uatrakcyjnić zarówno działania projektowe jak i zajęcia lekcyjne w 
naszej placówce. Są to m.in. https://quizlet.com/, https://kahoot.com/ 
                                              https://www.storyboardthat.com/, http://www.toondoo.com/ 
                                              https://www.qrstuff.com/,https://www.genial.ly/ 
       Wizyta robocza była również okazją do poznania dziedzictwa kulturowego tego kraju. Piękno antycznej Grecji 
mogliśmy zobaczyć w czasie wizyty w Delfach. W jednym z najbardziej malowniczych obszarów państwa, pod 
górą Parnas znajdują się ślady po najważniejszym antycznym miejscu kultu w starożytnej Grecji - świątyni 
Apollona. Dziedzictwo religijne mieliśmy okazje poznać w trakcie wizyty w greckich Meteorach. W tym miejscu na 
szczytach skał umiejscowiony jest zespół 24 prawosławnych klasztorów (monastyrów). Obecnie tylko 6 jest 
zamieszkałych przez mnichów i dostępnych dla zwiedzających. Oba te miejsca znajdują się na liście światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
      Dziękujemy greckiej szkole za zorganizowanie wizyty, serdeczne przyjęcie i pokazanie nam dziedzictwa 
kulturowego tej części Grecji. 

Koordynator projektu-Piotr Szczepkowski 

http://www.janowiec.com.pl/
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PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU  
"ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY" 

 

     30 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na 
realizację projektu "ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG 
PUBLICZNYCH W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY". 
Podpisy złożyli Wójt Piotr Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnik 
Wiesławy Samsel oraz Marszałek Woj. W-M Gustaw Marek Brzezin 
i Wicemarszałek Woj. W-M Miron Sycz. 
Wartość projektu to 950 421,00 zł,  dofinansowanie 792 175,35 zł. 
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej 
Gminy Janowiec Kościelny to inwestycja polegająca na wdrożeniu  
systemów informatycznych w celu umożliwienia mieszkańcom 

załatwiania spraw przez Internet oraz usprawnienia procesów wewnętrznych w urzędzie.  Petenci będą mogli 
m.in. sprawdzić należności, zobowiązania i opłacić podatki lub inne opłaty lokalne i na bieżąco śledzić statuty 
swoich spraw i wniosków dotyczących m. in.: podatków. 

W ramach projektu przewidziano modernizację  instalacji elektrycznej i sieci komputerowej LAN,  zakup 
niezbędnego sprzętu informatycznego (komputerów, serwerów) i oprogramowania, wdrożenie systemów 
teleinformatycznych, uruchomienie e – usług i tabletów dla radnych.  

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec roku 2020 

Piotr Szempliński 

Informacje i zapisy Samorządowy Ośrodek Kultury tel. 89 6262089. 

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

e-mail:gmina@janowiec.com.pl 


