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IX SESJA RADY GMINY – 21.10.2019 R. 
 

W obradach udział wzięło 13 radnych. Po przyjęciu protokołu  
z poprzedniej sesji, Pan Kazimierz Kordecki Przewodniczący Zarządu 
EZG „Działdowszczyzna” przestawił informację na temat zmian  
w systemie gospodarki odpadami, następnie Pan Wójt przedstawił 
informację z prac Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
W punkcie „ Interpelacje i zapytania radnych” przedstawiono 
interpelację radnego Roberta Radzymińskiego w sprawie 
wynagradzania pracowników. Treść interpelacji oraz odpowiedzi 
podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację  
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. 

Podczas sesji przedstawiono również Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2018/2019 oraz Informację Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach: 

 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 
2019-2039, 

 zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 r., 
 emisji obligacji komunalnych, 
 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janowiec Kościelny oraz jej 
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 
udzielania ulg, 

 zmieniająca Uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających  
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem 
prowadzącym, 

 zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym" 
na "Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Janowcu Kościelnym" i nadanie  
jej nowego statutu, 

 wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 
 wyrażenia zgody na zawarcie między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia 

międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy, 
 planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec 

Kościelny, 
 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierz, 
 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2022, 
 uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Janowcu Kościelnym i nadania 

jej statutu. 
 rozpatrzenia skargi Pana R.K. na Wójta Gminy Janowiec Kościelny 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte. 
W wolnych wnioskach przedstawiono informację dotyczącą podmiotów, obowiązanych do przyjęcia skazanych  
w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. 

Monika Ławicka         

 
X SESJA RADY GMINY – 28.11.2019 R. 

 
W sesji udział wzięło 14 radnych. Po przedstawieniu porządku 
obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Wójt Gminy 
przedstawił informację o pracy w okresie międzysesyjnym. 
Następnie złożono podziękowania dla Pana Kazimierza Kołacza  
za wieloletnie pełnienie funkcji Naczelnika OSP Nowa Wieś Wielka. 
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawach: 

 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-
2039, 

 zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 
r., 
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 poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat 
lokalnych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, 

 stawek podatku od nieruchomości, 
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, 
 uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny, 

 ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Kościelny 

na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła. 
 W punkcie- Wolne wnioski Radni i sołtysi zgłosili prośby i podziękowania w zakresie bieżących napraw  
na terenie gminy. 

Monika Ławicka 
XI SESJA RADY GMINY – 20.12.2019 R. 

 

W obradach sesji udział wzięło 15 radnych. Po otwarciu sesji głos 
zabrała Pani Aneta Gałęziewska, która złożyła życzenia świąteczne 
od Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Następnie 
uczennica Nikola Chylińska wykonała utwory „Dzielmy się wiarą jak 
chlebem” oraz „Kołysanka dla Jezusa”. Pięknie zaprezentowali się 
również Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, 
którzy utworami „Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz „Przybieżeli  
do Betlejem” wprowadzili bożonarodzeniową atmosferę. Po części 
artystycznej Pani Marianna Zakrzewska oraz Pani Ewa Ostrowska  
w formie multimedialnej przedstawiły informacje na temat 
realizowanych projektów ekologicznych. 

Podczas obrad sesji sesji przyjęto 7 uchwał w sprawach: 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok; 
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039, 
• uchwalenia budżetu gminy na 2020 r., 
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., 
• określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat wnoszonych 

jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
• ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec 

Kościelny, 
• zmiany uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym,   

Na zakończenie sesji Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali za współpracę w mijającym 
rok oraz złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Monika Ławicka 
 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE:OD 29 LISTOPADA 2019 R. DO 20 GRUDNIA 2019 R. 

 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 9 zarządzeń, które dotyczyły: 

• ustalenia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy, 
• przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej, zapasów i materiałów objętych 

ewidencją ilościowo – wartościową metodą spisu z natury oraz przeszkolenia komisji inwentaryzacyjnej  
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, 

• zatwierdzenia „planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny“ 
• powołania Komisji Konkursowej, 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok (4 zarządzenia), 
• planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, 

 W tym czasie podpisaliśmy następujące umowy: 
• umowa o roboty budowlane pt.“ Budowa ciągów pieszych w m. Napierki“ w dniu 03.12.2019 r.  

z Łukaszem Grablewskim Usługi Budowlano – Brukarsko – Kamieniarskie z siedzibą w Nidzicy, 
• umowa dotycząca budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuce w dniu 04.12.2019 r. z firmą 

Euro Consulting z siedzibą w Olsztynie – przygotowanie dokumentacji. 
• umowa z PRID w Mławie na modernizację drogi wewnętrznej w Zaborowie 
• umowa z Panem Łukaszem Janickim na wycinkę drzew znajdujących się w pasie dróg gminnych 

W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, których byłem inicjatorem, bądź też uczestniczyłem  
w spotkaniach na zaproszenie innych podmiotów. 
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W skrócie omówię je Państwu: 
29 listopad – w tym dniu spotkałem się z Panem Zarębskim na sali gimnastycznej  
Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym w sprawie organizacji zawodów w podnoszeniu ciężarów, następnie 
odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Janickim dotyczące wycinki drzew. Następnie udałem się do Nidzicy na 
XIII Sesję Rady Powiatu podczas, której podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok oraz 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2039 a także stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego gimnazjum w ZSZiO w Nidzicy i ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.  
Po sesji udałem sie na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyża na Uroczystą Galę Wolontariatu  
i Dni Honorowego Krwiodawstwa w sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku. Podczas w/w gali Aktem Nadania Gmina 
Janowiec Kościelny otrzymała Medal 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie 
efektowne wsparcie PCK. 
2 grudzień – na zaproszenie Starosty Powiatu Nidzickiego oraz ZSRiO w Jagarzewie udałem się na XIX Konkurs 
Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta "Znane postaci, instytucje i zakłady pracy w dziejach Ziemii Nidzickiej". 
Odbyła się także prelekcja P. Cezarego Rzepczyńskiego pt. "Szkolnictwo w XIX w". Wkrótce potem udałem się na 
spotkanie z Parlamentarzystami województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztyńskim Parku Naukowo – 
Technologicznym, celem nadrzędnym spotkania była kwestia finansowania oświaty. 
4 grudzień – wraz z Mateuszem Moszczyńskim udałem się do m. Napierki w sprawie budowy szamba, później 
uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego na którym Komendant 
Powiatowy Policji poinformował o zagrożeniach w ruchu drogowym na terenie powiatu i o działaniach 
zmierzających do poprawy jego poziomu bezpieczeństwa, omówiono przygotowanie służb powiatowych oraz 
administratorów dróg do nadchodzącego sezonu zimowego oraz podjęto ocenie działania na rzecz 
rozwiązywania problemów związanych z patologią wśród dzieci i młodzieży i zjawiskach towarzyszących  
tj. narkomania, agresja, akty wandalizmu. 
5 grudzień – spotkałem się z Panem Zdzisławem Podowskim w sprawie wiaty przystankowej. 
6 grudzień – w tym dniu spotkałem się z Wójtem Gminy Janowo Grzegorzem Napiwodzkim w celu uzgodnienia 
warunków przejścia pracownika z gminy Janowo do gminy Janowiec Kościelny. Następnie udałem się  
z P. Mateuszem Moszczyńskim na spotkanie z P. Radosławem Rutyna dotyczące budowy drogi wewnętrznej  
w miejscowości Zaborowo. 
7 grudzień – zgodnie z zarządzeniem pracownicy Urzędu Gminy odrabiali dzień27 grudnia, który ustanowiono  
w powiecie dniem wolnym od pracy. 
9 grudzień – zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy udałem się wraz z Panią Przewodniczącą Rady Gminy 
Marianną Malinowską na comiesięczne spotkanie u Starosty. Jednym z tematów było omówienie wniosku  
ws. wydawania gazety samorządowej w dalszej części spotkania przewidziana została wizytacja rozbudowy 
nidzickiego szpitala. 
10 grudzień – spotkałem się z Panem Arturem Świtoń redaktorem gazety "Życie Regionu" Następnie  
na zaproszenie Dyrektor Anny Osłowskiej udaliśmy się na spotkanie wigilijne z pracownikami Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, Starostą Nidzickim, przedstawicielami Władz Samorządowych oraz Instytucji Powiatu Nidzickiego, 
podczas w/w spotkania nastąpiło podsumowanie mijającego roku a także pożegnanie pracowników 
odchodzących na emeryturę jak i podziękowanie pozostałym pracownikom za uzyskane osiągnięcia w obecnym 
roku. Pani Dyrektor złożyła również podziękowanie dla instytucji wspierającej rozbudowę szpitala. 
12 grudzień – dzień ten było owocny w spotkania wigilijne, począwszy od spotkania opłatkowego  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym poprzez Wigilię Izb Rolniczych w Ośrodku 
Gawra. Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia oraz wysłuchaliśmy i wspólnie odśpiewaliśmy kolędy. 
13 grudzień – w tym dniu odbyły się Komisje Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Oświaty i Kultury. 
16 grudzień – odbyła się komisja rewizyjna Rady Gminy, 
17 grudzień - brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
"Brama Mazurskiej Krainy"  w Garncarskiej Wiosce podczas którego nastąpił m.in. wybór komisji Skrutacyjnej 
oraz  wybory do Rady Stowarzyszenia na lata 2019-2023. Wkrótce potem udałem się do Olsztyna  
na Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich w olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym, 
omówiono sprawozdania z działalności Zarządu ZGWM od czerwca 2019 r. oraz podjęto uchwały w sprawach 
uchwalenia budżetu na 2020 r. ze zmianami jak i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-
2023. 
18 grudzień – Na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się po raz kolejny  szkolenie z zakresu BHP  
w rolnictwie zakończone konkursem z nagrodami. Po czym udałem się na spotkanie wigilijne z seniorami  
do Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. 
19 grudzień – zostałem zaproszony na uroczyste przekazanie samochodu Renault Megane zakupionego  
ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz pozyskanych z instytucji samorządowych 
powiatu nidzickiego za pośrednictwem Funduszu wsparcia PSP.  Później wybrałem się na spotkanie opłatkowe 
władz samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego w Spółdzielni Socjalnej "Nie jesteś sam".  Następnie odbyła 
się wigilia zakładowa Urzędu Gminy. 
 W pozostałych dniach i godzinach, kiedy nie przebywałem na spotkaniach przyjmowałem interesantów oraz 
zajmowałem się sprawami bieżącymi a od dnia 12 grudnia systematycznie dostarczam kartki z życzeniami 
świątecznymi. Dziękuję Państwu  za uwagę. 

Wójt Gminy 
Piotr Rakoczy  
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INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE:OD 22 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO 28 LISTOPADA 2019 R. 

 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 12 zarządzeń, które dotyczyły: 

 

• wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia 
wolności oraz prac społecznie użytecznych, 

• odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego, 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok, (5 zarządzeń) 
• powołania zespołu ds. realizacji projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec 

Kościelny", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
• wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu "Rozwój cyfrowych usług 

publicznych w Gminie Janowiec Kościelny" w ramach Osi priorytetowej 3 - "Cyfrowy region", Działania 
3.1. - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

• powołania Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, 
• ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 
• projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny, 
• projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok, 

 

W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, których byłem inicjatorem, bądź też uczestniczyłem  
w spotkaniach na zaproszenie innych podmiotów. W skrócie omówię je Państwu: 
22 października – wraz z Panią Skarbnik Wiesławą Samsel udałem się do siedziby WFOŚiGW w Olsztynie  
w celu podpisania umowy dot. utylizacji azbestu – ostateczna wartość umowy opiewa na kwotę 49747,66 zł. 
Projekt realizowany będzie przez 2 lata. 
Tego dnia wziąłem udział w VII posiedzeniu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" 
nadrzędnym celem spotkania było ustalenie miesięcznych stawek stawki za utrzymanie psa w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt "Podaj Łapę" w Tatarach ora omówienie przetargów na zbiórkę odpadów. 
23 października – w tym dniu odbyło się 85- lecie Szkoły Podstawowej noszącej imię papieża Polaka a także 
nadanie sztandaru. Spotkanie poprzedzone było uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mirosława 
Milewskiego, następnie biskup poświecił nowy sztandar szkoły. Jak napisano w Gościu Niedzielnym "obchodom 
ku czci patrona szkoły towarzyszyły jego słowa wypowiedziane do polskiej młodzieży na Westerplatte w 1987 r. : 
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Do tych słów odniósł się także biskup, 
wskazując na wartości najważniejsze tj. wiara, ojczyzna i rodzina, których należy bronić i dbać o nie. 
Tu z tego miejsca pragnę gorąco podziękować w imieniu przede wszystkim SP w Janowcu Kościelnym z Panią 
Dyrektor Ewą Ostrowską na czele wszystkim osobom i instytucjom z zaangażowanie w przygotowanie tej wielkiej 
historycznej uroczystości. Dziękujemy za wsparcie materialne i duchowe. 
 

W tym samym dniu odbyłem jeszcze dwa spotkania z mieszkańcami naszej gminy: 
1. z mieszkańcami m. Safronka i Wiłunie – tematem nadrzędnym były sprawy związane z planowanymi 

inwestycjami w fermy drobiu. 
2. Z mieszkańcami Krajewa – spotkanie dot. postawienia wiaty autobusowej  - w tym spotkaniu 

uczestniczyła również Pani Marianna Malinowska – Przewodnicząca Rady.   

25 października – na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego udałem się do Olsztyna  
w celu podsumowania XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, w ramach których mieliśmy okazję 
przygotować zakończenia. Podczas uroczystości otrzymałem z rąk Marszałka podziękowanie, które jak 
wspomniałem między innymi na portalach społecznościowych jest podziękowaniem dla całej naszej gminy. 
26 października – w tym dniu uczestniczyłem w XIII Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej, 
 w którym wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie przygotowane przez Mirosławę 
Szczepkowską, wykonały one piosenki pt.: "Tu wszędzie jest moja ojczyzna" i "Polskie kwiaty" w kategorii  Talent 
dziewczyn mogliśmy poznać jeszcze później podczas naszych gminnych uroczystości. Serdecznie gratuluję. 
28 października – spotkałem się z Panem Ireneuszem Kondrów – Prezesem Fundacji Itaj w celu omówienia 
zwrotu nienależnie wydatkowanych środków za 2016 rok, następnie udałem się na Komendy Powiatowej Policji  
w Nidzicy aby złożyć zeznania również w sprawie w/w fundacji. 
29 października – zwołałem spotkanie wewnętrzne z Panem Waldemarem Pyrackim celem omówienia 
bieżących spraw Gminnego Ośrodka Kultury, a następnie wraz z Panią Kariną Roglaską spotkaliśmy się  
z Dyrektorami naszych szkół w celu omówienia nowych stawek za posiłki dla uczniów i pracowników szkół. Nowe 
stawki obowiązujące od 2020 roku to 4 zł od ucznia 9,24 zł od pracownika szkoły. Podczas spotkania omówiliśmy 
również konieczność dokonania zmian w wewnętrznych regulaminach szkół dot. wynagradzania pracowników, 
które związane są miedzy innymi nowelizacją przepisów dot. elementów składowych wynagrodzenia. 
30 października – wspólnie z Panią Haliną Wyszyńską – kierownikiem ZGK i Panem Mateuszem Moszczyńskim 
Kierownikiem Referatu GT spotkałem się z Panem Zdzisławem Ryszkowskim Prezesem Firmy Euro Consulting, 
której chcemy zlecić  przygotowuje studium i pozostałych dokumentów niezbędnych do udziału w postępowaniu 
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ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski dot. budowy budowy infrastruktury wodno-ściekowej. Umowa z naszej 
strony zostanie podpisana dopiero w dniu dzisiejszym gdyż niezbędne było wprowadzenie zmian w budżecie  
w sposób wymagający zgody Rady. 
31 października – Wraz z Panem Mateuszem Moszczyńskim odbyliśmy spotkanie z naszym urbanistą Panem 
Wojciechem Kwiatkowskim. 
3 listopada – o godzinie 10.00 uczestniczyłem w Mszy świętej, której przewodniczył na zaproszenie Kierownika 
GOK oraz Urzędu Gminy Ksiądz "Kawa" Kawecki (który był jednym z głównych prelegentów podczas 
zakończenia XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny), socjolog, historyk ale przede wszystkim profilaktyk  
w pracy z trudną młodzieżą i taki profilaktyczny charakter miało wygłoszone przez niego kazanie.   
4 listopada – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, spotkanie miało na celu omówienie spraw 
bieżących Zarządu, przedstawiono sprawozdanie z realizacji dotacji przyznanych jednostkom OSP oraz 
omówiono tematy związane z odznaczeniami honorowymi dla strażaków OSP ale również i dla jednostek.  
W spotkaniach zarządu zawsze ze mną uczestniczy Pana Marcin Wesołowski i w miarę możliwości Pan Robert 
Antczak. 
5 listopada – odbyło się spotkanie organizacyjne z księdzem tutejszej parafii oraz dyrektorami szkół aby ustalić  
i zaplanować obchody dnia 11 listopada. 
Następnie wraz z Panem Mateuszem Moszczyńskim udaliśmy się do miejscowości Napierki gdzie spotkaliśmy się 
z głównym wykonawcą drogi wewnętrznej. Celem spotkania było omówienia robót gwarancyjnych. 
6 listopada – w tym dniu również z kierownikiem referatu Gospodarki Terenowej udałem się do Napierk, 
 w sprawie budowy chodnika na drodze "kościelnej". 
7 listopada – na sali konferencyjnej odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych z Ochrony Danych Osobowych prowadzone przez Pana Michała Cupiał – Inspektora ochrony 
danych,  następnie udałem się do Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie gdzie zostałem zaproszony  
z okazji Obchodów Święta Niepodległości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele naszej Rady Gminy  
z Panią Przewodniczącą na czele oraz Władze Powiatu z Panem Marcinem Palińskim na czele. 
W dalszej części dnia brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku  "Działdowszczyzna" – spotkanie dotyczyło 
przede wszystkim projektu budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej związku gmin na lata 2020-
2023. 
8 listopada – w tym dniu uczestniczyłem w spotkani zorganizowanym przez Wójta Gminy Kozłowo w sprawie 
Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Fundację ITAJ. Spotkanie było bardzo burzliwe, 
czasami emocje brały górę. 
W tym dniu  Sekretarz Gminy Pani Zofia Wielgus w moim imieniu wzięła udział w Apelu upamiętniającym 101 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.11 od odśpiewania 
czterech zwrotek hymnu Państwowego. Było to także włączenie się do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej jak i Rady Dzieci i Młodzieży pt. "Szkoła do hymnu". W następnej kolejności zespół "Iskierki" 
przedstawił montaż słowno – muzyczny "Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym". 
Uczniowie uczcili w ten sposób dzień szczególnie ważny dla każdego polaka. 
11 listopada – odbyły się Gminne Obchodach Święta Niepodległości poprzedzone uroczystą Mszą Św.  
z udziałem pocztów sztandarowych, po czym uczniowie Szkół Podstawowych wykonali program patriotyczny  
w dalszej części uroczystości nastąpiło złożenia kwiatów pod Figurą Matki Bożej na placu przy kościele oraz przy 
tablicy pamiątkowej przy SP Janowiec Kościelny na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy Hymn 
Rzeczypospolitej Polskiej dając świadectwo patriotyzmu i pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność. 
W tym samym czasie Pani Sekretarz - Zofia Wielgus uczestniczyła w Powiatowych Uroczystościach Święta 
Odzyskania Niepodległości w Nidzicy, poprzedzonych mszą świętą po której złożono kwiaty i znicze pod tablicą 
pamiątkową na koniec odbyła się akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Nidzicy. 
13 listopada - w tym dniu udałem się wspólnie z kierownikiem ZGK i referatu GT do Napierk na spotkanie  
z mieszkańcami budynku po byłej szkole w celu rozwiązania problemu dotyczącego wspólnych zbiorników  
na fekalia. Jest to również nasz poroblem, gdzyż posiadamy udziały w tym budynku. 
Kolejno z inicjatywy Pani Małgorzaty Chojnowskiej wspólnie z Panią Kariną Rogalską Kierownikiem Referatu 
Oświaty spotkaliśmy się w celu przedstawienia oferty możliwości napisania projektu dla szkół dot. zajęć 
rozwijających i wyrównujących dla uczniów, zajęć zwiększających kompetencje edukacyjne nauczycieli oraz zajęć 
motywacyjnych dla rodziców. 
Kolejno spotkałem się z przedstawicielami Gazety Nidzickiej – główny temat rozmów to Fundacja ITAJ, następnie 
udałem się na comiesięczne spotkanie do Starosty, w którym to spotkaniu również uczestniczyła Pani Marianna 
Malinowska główne poruszane tematy to inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wspólna polityka dot. stawek 
podatkowych. 
15 listopada – w tym dniu spotkałem się z Panem Zarębskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Sportowego 
NIDA, w sprawie organizacji na terenie naszej gminy wojewódzkich zawodów w podnoszeniu ciężarów. Mam 
nadzieję, że impreza zostanie dobrze przyjęta przez lokalną społeczność i wpisze się na stałe w kalendarz 
imprez. 
Następnie na zaproszenie Rady ds. Rodziny działającej przy Urzędzie marszałkowskim uczestniczyłem  
w Olsztynie w spotkaniu roboczym dot. przyszłorocznych XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, byłem tam 
jako jeden z prelegentów. Podczas spotkania wybrano hasło, które będzie obowiązywało w przyszłym 2020 roku 
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a brzmi ono "Młodość – Miłość – Małżeństwo - Rodzina". 
18 listopada – w tym dniu w Starostwie Powiatowym w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz 
wicestarosty Pawła Przybyłka podpisana została umowa na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Safronka – 
Wiłunie – Powierż, później udałem się na spotkanie z Panem Grzegorzem Kierozalskim Dyrektorem 
Olsztyńskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa celem spotkania było przyspieszenie procedur 
związanych z przekazanie terenów należących do skarbu państwa w celu stworzenia strefy buforowej dla stacji 
uzdatniania wody oraz ujęć wody pitnej w miejscowości Kuce. 
19 listopada – udałem się na uroczyste przekazanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, który 
był współfinansowany przez naszą gminę. 
20 listopada – uczestniczyłem w Komisjach Rady Gminy 
21 listopada – udałem się na kolejne spotkanie do miejscowości Napierki w sprawie szamba dla budynku  
po byłej szkole. Spotkanie już miało charakter podsumowujący. W spotkaniu brał udział również przedstawiciel 
firmy, która zamontuje w przyszłym tygodniu zbiorniki. 
Tego dnia obchodziliśmy dzień pracownika socjalnego. W imieniu swoim jak również kierownika SOK i ZGK 
dziękujemy Pani Marzenie Radzymińskiej i pracownikom GOPS za miłe przyjęcie i życzymy Wam jeszcze raz 
zdrowia i wytrwałości w realizowaniu tak trudnego zadania jakim jest pomoc innemu człowiekowi 
Również w dniu 21 listopada odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli Urzędu Gminy Panią 
Małgorzatą Chojnowską. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie oczekiwań naszych jednostek edukacyjnych 
co do realizacji projektu zwiększającego kompetencje edukacyjne uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasze 
oczekiwania są duże ale i duże są na to środki, które w 100% pokrywane są ze źródeł  zewnętrznych. Będziemy 
starali się złożyć dwa oddzielne wnioski po jednym dla każdej ze szkół na kwotę dofinansowania  300 tys. każdy.   
I również w dniu 21 listopada podpisaliśmy umowę z Kuratorem Warmińsko-Mazurskim Panem Markiem 
Nowackim na dofinansowanie inwestycji w naszych szkołach. Wartość inwestycji w każdej szkole to 42 tysiące 
czyli łącznie 84 tysiące. Inwestycje jakie zostaną zrealizowane to: 
SP Janowiec Kościelny: 

–  nagłośnienie sali gimnastycznej; 
–  zmywarko-wypażarka; 
–  piec konwektorowy 

SP Waśniewo-Grabowo: 
–  monitoring szkoły i terenu posesji; 
–  zakup systemu informatycznego Librus 
–  kserokopiarka 

26 listopada – w tym dniu na zaproszenie mieszkańców wraz z Panem Mateuszem Moszczyńskim udałem się do 
miejscowości Zaborowo w celu zapoznania się z problemami tamtejszych rolników w związku z nie możnością 
dojazdu do swoich posiadłości. 
Następnie również z Kierownikiem referatu GT spotkaliśmy się z Panem Janem Nawrockim przedstawicielem 
KOWR Działdowo, spotkanie miało na celu chęć przejęcia od skarbu państwa terenów na poprawę warunków 
mieszkalnych w miejscowościach Pokrzywnica oraz Kuce. 
W tym dniu odbyło się również spotkanie członków zarządu jak i członków zgromadzenia "Działdowszczyzna". 
Ustalone stawki na przyszły rok będą wynosiły: 18 zł za śmieci sortowane, 54 za niesortowane, 5% zniżki dla 
osób, którzy w własnym zakresie zagospodarują bioodpady, 160 zł za domki letniskowe. Już większość gmin 
została skontrolowana co do obowiązku podpisania deklaracji. Myślę, że i do końca roku kontrole zaczną 
pojawiać się na terenie naszej gminy. Było to również jednym z tematów na poprzedniej sesji. Na chwilę obecną 
w schronisku prowadzonym przez działdowszczyznę jest 248 psów z tego 11 jest naszych. Do dnia 26 listopada 
w 2019 roku do adopcji trafiło 110 psów. 
27 listopada – z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie wewnętrzne z kierownikami Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych w celu omówienia spraw bieżących. Również w dniu wczorajszym odbyłem kolejne spotkanie  
z prezesem Fundacji ITAJ. 
  W pozostałym czasie w Urzędzie Gminy przyjmowałem interesantów oraz zajmowałem się sprawami bieżącymi. 
 W dniach 24 października oraz 22 listopada przebywałem na urlopie wypoczynkowym  
 
Dziękuję Państwu  za uwagę. 
 

Wójt Gminy 
Piotr Rakoczy 

 

Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, 
 tj. w okresie:od 29 sierpnia 2019 r. do  21 października 2019 r. 

 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 18 zarządzeń, które dotyczyły: 
 

• uzupełniania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego 
gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. 

• udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej  
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w Nidzicy 
• zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok (7 zarządzeń) 
• powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
• powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 
października 2019 r. 

• opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny 
na 2020 rok. 

• przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 
na dzień 31 grudnia 2019 r. 

• zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących lub soczewek korygujących 
pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych. 

• zmiany Zarządzenia Nr 127/2012 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 3 grudnia 2012 roku  
dot. Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Janowiec 
Kościelny; 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 
• sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego gminy Janowiec Kościelny w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

• Wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania kar ograniczenia 
wolności oraz prac użytecznie społecznych 

 

 W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, które chciałbym w skrócie Państwu przedstawić  
i omówić: 
 
29 sierpnia – spotkałem się z Panią Zuzanną Leszczyńską z Gazety Nidzickiej w celu przeprowadzenia wywiadu 
w sprawie Fundacji Itaj ŚDS w Szczepkowie Borowym 
w tym samym dniu spotkałem się z Zarządem OSP w Nidzicy 
31 sierpnia – odbyły się gminne dożynki i tu z tego miejsca gorąco dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się 
w ich przygotowanie począwszy od pracowników wszystkich naszych jednostek, sołtysów i radnych oraz 
pozostałym osobom których było wiele a robiły to od serca. Dziękuję. 
2 września – w tym dniu uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, w SP Janowiec Kościelny 
oraz SP Waśniewo – Grabowo, inauguracja poprzedzona była Mszą Świętą 
3 września – odbyło się spotkanie z TV Kopernik dot. ewentualnej współpracy w zakresie promocji gminy. W tym 
dniu podpisałem poręczenie kredytu zaciągniętego na rozbudowę szpitala w Nidzicy. 
4 września – wspólnie z Panią Skarbnik Wiesławą Samsel spotkałem się z przedstawicielami firmy  Deloitte dot. 
możliwości odzyskania podatku VAT. Również 4 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem spółki Energa 
– Oświetlenia w sprawie wykupu mienia. Na dzień dzisiejszy jest sporządzona umowa, która musi zostać 
sprawdzona przez Panią Mecenas. Do końca roku  z pozostałych środków chcemy zakupić oprawy. Wymianę 
zaczniemy od miejscowości Smolany. Uważam, że w ciągu najbliższych 3 lat powinniśmy wymienić wszystkie 
oprawy uliczne w gminie. 
5 września – zwołałem spotkanie z kierownikami, na spotkaniu omawiano bieżące sprawy. Tego dnia  wspólnie  
z Panią Skarbnik Wiesławą Samsel podpisałem umowę w WFOŚiGW w Olsztynie. Umowa dotyczyła projektu 
realizowanego przez Szkołę Podstawową w Janowcu Kościelnym. 
6 września – odbyło się Narodowe Czytanie zarówno w szkole w Waśniewie Grabowie jak i w Janowcu 
Kościelnym. 
7 września – w tym dniu udałem się na Dni Janowa – Wyścig Wynalazków, następnie na festyn do Safronki 
(pragnę bardzo podziękować za pośrednictwem sołtysa tej miejscowości Pana Remigiusza Kożniewskiego za to, 
że sołectwo pozytywnie się zmienia). Tego dnia udałem się również na dożynki w gminie Grunwald 
8 września – uczestniczyłem w Dożynkach w Janowie 
14 września – uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Nidzicy 
17 września – odbyło się spotkanie z Panem Czaplickim właścicielem firmy przewozowej spotkanie  
dot. doprecyzowania i wyjaśnienie kilku wątpliwości dot. przewozu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 
20 września – z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie z księdzem tutejszej parafii w sprawie jubileuszy 
małżeńskich. W tym samym dniu na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie rekrutacyjne z Firmy 
Fliege "Zalando" Olsztynek następnie na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezin udałem się na Uroczystą Galę Produktu Warmia Mazury w Olsztynie gdzie nastąpiło 
wręczenie certyfikatów w następujących kategoriach: "Produkt, Usługa,Wydarzenie". 
22 września – udałem się na Warmińsko – Mazurskie Dożynki Wojewódzkie do Olsztynka, Naszą Gminę 
reprezentowało sołectwo Iwany. 
23 września – odbyło się zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich w Olsztynie, tematem 
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przewodnim były finanse i perspektywa rozwoju samorządów, (finansowanie zadań zleconych, oświata, 
rekompensowanie dochodów samorządów ze zmianą przepisów podatkowych), w dalszej części dnia spotkałem 
się z adwokatem Jakubem Przymęckim 
24 września – odbyła się komisja Rewizyjna – przeprowadzono kontrolę w zakresie wykonania budżetu  
za I półrocze 2019 roku oraz z działalności OSP z terenu gminy Janowiec Kościelny 
25 września – odbyło się sadzenie roślin w ramach projektu realizowanego przez SP w Janowcu Kościelnym 
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. 
28 września – na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza wziąłem udział  
w IX Rajdzie Gwiaździstym im. Zacheusza Nowowiejskiego w Górach Dębowych, Stara Wieś głównym punktem 
spotkania było sadzenie dębów pamięci, rajd rowerowy oraz konkurs wiedzy o Zacheuszu Nowowiejskim  
na zakończenie zorganizowano piknik integracyjny. Naszą gminę reprezentowała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Janowcu Kościelnym wraz z Panem Jackiem Górnym i Rafałem Pyrą. Byliśmy najliczniejszą 
grupą szkolną. 
30 września wraz z Panią skarbnik udaliśmy się do Olsztyna celem podpisania umowy na dofinansowanie 
projektu pod nazwą "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny". 
Wartość projektu 950421,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych 792175,35 zł. 
Na chwilę obecną wybraliśmy inżyniera projektu, z którym niebawem podpiszemy umowę. 
Po podpisaniu umowy udaliśmy się do starostwa na spotkanie włodarzy gmin, skarbników i przewodniczących. 
Na spotkaniu zostały przedstawione rozstrzygnięcia przetargów dot. dróg powiatowych. Czekamy na ogłoszenie 
wyników naboru na drogi wskazane na 2020 rok. 
1 października – z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz Urzędu 
Gminy celem omówienia spraw bieżących 
2 października – w tym dniu odbyła się wizytacja z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ŚDS  
w Szczepkowie Borowym spotkałem się również z Panem Podowskim oraz prezesem firmy Wipasz Józefem 
Wiśniewskim, wizyta dot. planowanych na terenie naszej gminy inwestycji, które szczegółowo omówiłem  
na komisjach. W dalszej części dnia udałem się na obchody I Powiatowych Dni Seniora. 
3 października – w tym dniu udaliśmy się z Panem Mateuszem Moszczyńskim do Olsztyna na spotkanie  
z planistą następnie na zaproszenie Starosty udałem się na uroczyste rozpoczęcie inwestycji pn. "Rozbudowa  
i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni Tomografii 
Komputerowej". 
6 października – w tym dniu odbyło się spotkanie z okazji Złotych, Diamentowych oraz Żelaznych Godów, 
uroczystość poprzedzona była uroczystą mszą świętą w intencji Szanownych Jubilatów i ich rodzin. Po mszy 
spędziliśmy miło czas przy kawie i torcie i lampce szampana. 
7 października – udałem się wraz z kierownikiem Gospodarki Terenowej do Działdowa w związku  
z Posiedzeniem Zarządu Związku "Działdowszczyzna" gdzie zostały omówione sprawy dot. bieżącej działalności 
Związku. Omówiono również prowadzone inwestycje, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Następnie udałem się na Uroczyste Obchody Święta Jednostki 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego 
w Lipowcu, która swoim działaniem obejmuje również teren naszego powiatu. 
8 października – spotkałem się z Panem Grzegorzem Jezierskim – Prezesem firmy Iterum, która przygotowała 
nam projekt dot. cyfryzacji urzędu, następnie z kierownikiem USC Panią Eweliną Mierzejewską udaliśmy się do 
osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w uroczystym spotkaniu Jubileuszowym aby wręczyć 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz drobne upominki 
9 października – udałem się na uroczystość Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej w Waśniewie – 
Grabowie następnie spotkałem się z Panem Zdzisławem Podowskim w sprawie budowy fermy drobiu  
w m.Wiłunie 
10 października – w tym dniu gościłem Starostę Nidzickiego, Panią skarbnik Renatę Mróz oraz Pana Jacka 
Dłuskiego – kierownika PZD następnie odwiedziła mnie młodzież ze Szkoły Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego 85 – lecia w/w Szkoły. 
11 października – odbyły się komisje Rady Gminy 
12 października – brałem udział w Meczu Janowiec Kościelny – Nidzica 
13 października – wybory Parlamentarne 
15 października – udałem się na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka w SP Janowiec Kościelny, następnie 
wziąłem udział w części  XII Sesji Rady Powiatu 
16 października – w tym dniu uczestniczyłem w uroczystości Święta Edukacji Narodowej oraz pasowania  
na Ucznia klas I w SP Janowiec Kościelny, następnie odbyło się posiedzenie komisji skarg i Wniosków, kolejny 
raz odbyło się także spotkanie rekrutacyjne z firmy Fliege Zalando Olsztynek 
17 – 18 października – wraz z Panią Skarbnik Wiesławą Samsel uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. 
 
 

Dziękuję Państwu  za uwagę. 
Wójt Gminy 

Piotr Rakoczy 
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„PODRÓŻE KSZTAŁCĄ" - SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ 
 

W dniu 03.10.2019. w Samorządowym Ośrodku Kultury 
odbyły się warsztaty, zorganizowane dzięki współpracy  
z  Miejską Bibliotekę Publiczną w Nidzicy.  Mottem 
przewodnim było hasło  „ Podróże kształcą”. Tym razem 
gościem Samorządowego Ośrodka Kultury i działającej 
tam Biblioteki Publicznej była Pani Anna Jaklewicz -  
z zamiłowania podróżniczka i antropolog,  z wykształcenia 
archeolog. Pani Anna w Chinach spędziła niemal dwa 
lata, co pozwoliło bliżej poznać zwyczaje kulturowego 
tego kraju. W rezerwacie Wolong opiekowała się też 
pandami. 

 W trakcie warsztatów uczestnicy z zaciekawieniem słuchali opowieści, ale nie lada wyzwaniem była próba 
pisania chińskich znaków. Niezwykle interesująca była także nauka posługiwania się pałeczkami. 
Uczestnicy warsztatów poznali  noworoczne tradycje  Chin, zwyczaje kulinarne, proces uprawy ryżu. Przybliżono 
także  historię Wielkiego Muru. 
 W spotkaniu udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i Waśniewa – Grabowa. 
Spotkanie z Panią Anną Jaklewicz to oprócz przekazanej wiedzy - dawka pozytywnej energii, dowód że marzenia 
się spełniają, a podróże kształcą. 

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

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ORAZ  
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY 2019 r. 

 
     Dnia 6 października 2019 roku w Janowcu Kościelnym 
odbyła się uroczystość z okazji Złotych, Diamentowych oraz 
Żelaznych Godów. 
     Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji 
Szanownych Jubilatów i ich rodzin, celebrowaną przez 
Proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela -księdza kanonika 
Jacka Lubińskiego. 
     Po mszy św. wójt Piotr Rakoczy wręczył w imieniu 
Prezydenta RP Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 
dyplomy gratulacyjne. Wójt w imieniu Samorządu Gminnego i  

własnym złożył wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje i podziękowania, za piękny przykład jakim jest 
stworzenie szczęśliwej rodziny i wytrwanie ze sobą przez wiele lat w małżeństwie, co jest dumą dla społeczności 
lokalnej. 
      Listami gratulacyjnymi oraz upominkami zostały uhonorowane również pary obchodzące Diamentowe  
i  Żelazne Gody, którym Pan Wójt oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Marianna Malinowska życzyli 
szczęścia, miłości i wytrwałości w drodze ku kolejnym jubileuszom. 
      Ksiądz Kanonik wszystkim Jubilatom wręczył pamiątkowe listy od Biskupa Płockiego wraz  
z Błogosławieństwem na dalsze zgodne i pełne miłości lata życia w małżeństwie. 
     Dalsza część uroczystości, przy kawie i torcie, odbyła się w radosnej atmosferze na plebani, gdzie Jubilaci 
podzielili się receptą na dożycie tak pięknych lat wspólnie. 
      Do par,  które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, Pan Wójt wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
udał się do miejsca zamieszkania, gdzie zostały wręczone medale, kwiaty, upominki oraz dyplomy gratulacyjne. 
Spotkania z małżonkami przebiegały w miłej atmosferze, dzięki gościnności gospodarzy. 

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

                                                                                                                                                                               Kierownik USC 
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KOLEJNE WARSZTATY RĘKODZIEŁA W SOK 
 

W dniu 09.10.2019r. w Samorządowym Ośrodku Kultury, 
odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła gdzie specjalnymi 
gośćmi byli Państwo Godlewscy. Pokazali nam swoje prace  
i trochę o nich opowiedzieli. Pani Anna i Pan Jarosław tworzą 
wyroby rękodzielnicze własnego niepowtarzalnego pomysłu  
z naturalnych produktów. Z surowców wtórnych i z odzysku. 
Pokazali nam jak robi się wisiorki i breloczki do kluczy  
ze znalezionych patyków. Dzieci mogły samodzielnie czyścić 
papierem ściernym drewno a następnie lakierować oraz 
przewiercać otwory. Była to lekcja samodzielnego tworzenia 
rękodzieła. Zainteresowanie wśród dzieci oraz dorosłych było 

ogromne. Naszymi gośćmi byli: Przewodnicząca Rady Gminy – Marianna Malinowska oraz Wiceprzewodniczący 
– Marcin Wesołowski. Zapraszamy na kolejne warsztaty już niebawem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WARSZTATY PLASTYCZNE 
      W dniu 16.10.2019.odbyły się warsztaty plastyczne 
przeprowadzone przez Panią Marlenę Rostkowską. 
Pani Marlena odwiedziła nas po raz kolejny. Tym razem pokazała 
nam jak można bawić się kolorami i stworzyć piękne obrazki 
związane z jesienią. Dzieciom bardzo spodobała się metoda 
nakładania farb na kartkę papieru oraz ozdabianie liści różnymi 
wzorami. Bardzo fajnie się przy tym bawiły. W ten sposób mogły 
nauczyć się jak można mieszać farby żeby uzyskać kolory jesieni. 
Dzieci z niecierpliwością czekają na następne spotkanie z Panią 
Marleną na warsztatach. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY                                                                                                         SOK 
SPOTKANIE KLUBU SENIORA „NIEZAPOMINAJKA” 

        W dniu 16.10.2019.w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Klubu Seniora Niezapominajka. Seniorzy 
mogli  porozmawiać przy kawie oraz słodkim poczęstunku. Mogli także przejrzeć kroniki z działalności Samorządowego 
Ośrodka Kultury. Spotkanie miało na celu integrację mieszkańców naszej Gminy. Zachęcamy do udziału w kolejnych 
spotkaniach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY                                             SOK 
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XIII GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 
   18.10.2019 roku w siedzibie SOK odbył się XIII Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym 
udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie i Szkoły Podstawowej w Janowcu 
Kościelnym. Naszymi gośćmi byli Seniorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. 
Według kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: Pani Barbara 
Wrzeszczyńska, Pani Janina Sadowska, Pan Tomasz Duchna i Pan Waldemar Pyracki – Kierownik SOK. 
Wyłoniono następujących zwycięzców: 
W kategorii szkoły podstawowe I-IV: 
I miejsce – Nikola Chylińska – Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie. 
II miejsce – Łucja Kozicka - Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. 
III miejsce – Sylwia Chmielewska  - Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie. 
W kategorii szkoły podstawowe V-VIII 
I miejsce – Anna Kołacz i Kinga Terepet - Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie. 
II miejsce – Alicja Gołębiewska – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym. 
III miejsce – Weronika Podowska i Natalia Szczepkowska - Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie. 
Laureaci pierwszego miejsca wezmą udział w Przeglądzie Powiatowym w Nidzicy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

KONKURS PLASTYCZNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ 
     W dniu 30.10.2019r. odbył się konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki antyalkoholowej organizowany przy 
wsparciu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W konkursie brało udział 15 uczestników. 
Dzieci wykonały prace plastyczne techniką dowolną a następnie jury w składzie: 

1. Przewodnicząca Rady Gminy – Marianna Malinowska 
2. Radna Gminy – Jolanta Olszewska 
3. Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury – Waldemar Pyracki 

wyłonili zwycięzców 
Kategoria do lat 7: 

1. Kinga Malinowska 
2. Hubert Malinowski 
3. Alan Kobyliński oraz Gabrysia Tarwacka 

Kategoria powyżej lat 7: 
1. Oliwia Sadowska 
2. Aleksandra Sadowska 
3. Oliwia Smolińska 

Laureaci obu kategorii otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia, dyplomy pamiątkowe oraz upominek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ   2019 

 
13 

REALIZACJA NARODOWEGO PROGRAMU TRZEŹWOŚCI 
- SPOTKANIE Z KSIĘDZEM PRZEMYSŁAWEM KAWECKIM 

    W dniu 03.11.2019r. podczas Mszy Świętych o godz.: 8:00, 10:00 
oraz 12:00 zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu ks. Przemysława 
Kaweckiego „ KAWA”  pt.”  Mocny rodzic - szczęśliwe dziecko. 
Podstawy systemu prewencyjnego w wychowaniu i profilaktyce 
młodzieży”.                   
 Ksiądz „KAWA” jest radcą duszpasterstwa młodzieży  
w Zgromadzeniu Salezjańskim, dziennikarzem i socjologiem, 
autorem licznych książek i publikacji, częstym gościem programów 
telewizyjnych. Ostatnio wydaną książkę” Kawa z Bogiem” można 
było zakupić podczas spotkania. 
Podczas mszy św. modlono się o dar trzeźwości. 
Wykład Księdza był niezwykle pouczający, nawiązywał do roli 

rodziców w kształtowaniu postaw dzieci. Był oparty na przykładach, stąd bardzo realistyczny w odbiorze.  
W codziennym życiu i postępowaniu często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, które mogą pojawić się  
w przyszłości. Młody człowiek kształtuje swe postawy -w szczególności w swym domu rodzinnym. Jest bacznym 
obserwatorem, ale i naśladowcą. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby rodzic dawał dobre przykłady, tłumaczył  
i rozmawiał. 
W swym wykładzie, ksiądz „ KAWA” odniósł się także do zagrożeń współczesnego świata, świata, w którym 
rzeczywistość miesza się z wirtualnym światem w internecie. Młodzi ludzie szybko uzależniają się od internetu, 
telefonów komórkowych  i innych mobilnych urządzeń. Nie oznacza to, że mamy z nich nie korzystać, ale rodzice 
winni subtelnie to kontrolować. Żyjemy bowiem w świecie, w którym dostęp do techniki, internetu  przynosi także 
negatywne skutki. 
Należy pamiętać, że uzależnić można się prawie od wszystkiego, a co najgorsze od alkoholu , narkotyków  
i innych substancji psychoaktywnych. 
Dlatego niezwykle istotne jest życie w rodzinie gdzie z dzieckiem się rozmawia, przytula, omawia zachowanie, 
wskazuje błędy, ale też chwali, dopinguje i daje poczucie bezpieczeństwa. 
 Innymi słowy dziecko będzie szczęśliwe w dorosłym życiu, jeśli szczęście to będzie widzieć w domu rodzinnym, 
w którym nie ma alkoholu, awantur. Wszystkie pozytywne cechy, wzorce moralne powinny być przede wszystkim  
efektem pracy rodziców, o czym dzisiaj często się zapomina, przekładając obowiązki na szkołę i inne instytucje. 
Z cała pewnością wykład, zarówno w treści, jak i w sposobie przekazu był cenną wskazówką dla zebranych, 
wywołał refleksję i spełnił ważną rolę edukacyjną z zakresu profilaktyki wszelkich uzależnień, w szczególności 
 w realizacji celu 4.2 Narodowego Programu Trzeźwości nawiązującego do potrzeby zmiany zachowań. 

Relacje opracowała: 
Zofia Wielgus 

Sekretarz Gminy 
Przewodnicząca Gminnej Komisji 

                                                                                                                                                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
    11 listopada to ważny dzień w życiu każdego Polaka. Żyjemy 
w czasie pokoju i to jest powód do radości. Obchodzone w tym 
dniu Narodowe Święto Niepodległości jest jednak przede 
wszystkim wyrazem pamięci, o Tych którzy walczyli  
o niepodległość. 
    Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym., którą 
celebrował ks. kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela. Zgromadzeni uczestnicy mszy św. usłyszeć 
mogli wiele wymownych słów o Ojczyźnie, wolności, potrzebie 
pielęgnowania wartości, o które walczyli nasi przodkowie. Asysta 
pocztów sztandarowych podkreślała uroczysty charakter,  

a patriotyczna intencja tej mszy św. „ Za Ojczyznę” była wyrazem duchowej łączności lokalnej wspólnoty.  
W artystycznej formie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie 
zaprezentowali  swe umiejętności i talenty, wywołując atmosferę zadumy i refleksji. 
            Tradycyjnie już, po mszy św. zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod Figurką Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem przy kościele, a także przed tablicą przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
upamiętniającą poległych i zamordowanych w obronie Ojczyzny. 
            Wzniosłym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Oprócz powagi i  dumy jest  
to zawsze moment wzruszenia i przynależności do narodu polskiego.  
            Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy dziękując za tak liczne przybycie życzył, aby kolejne rocznice odzyskania 
niepodległości upływały w zdrowiu, atmosferze pokoju i zgody. 

 
 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ   2019 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WARSZTATY DECOUPAGE W SP W WAŚNIEWIE-GRABOWIE 
    W dniu 15 listopada 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem, 
na zaproszenie dyrektora SP w Waśniewie-Grabowie-Pani Beaty 
Jóźwiak, pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury przekazywali 
tajniki metody decoupage  przedszkolakom i ich rodzicom. Wykonywano 
wazoniki i bombki, co zrozumiałe, gdyż rozpoczął się  okres 
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Starannie wykonane ozdoby 
trafią na kiermasz, a zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakup rolet do klasy. 
Zakup takich ozdób to podwójna radość. Oprócz świątecznej dekoracji 
pozostanie świadomość społecznego zaangażowania. 

Dziękujemy za zaproszenie, a naszych Mieszkańców zachęcamy do zakupu świątecznych ozdób w ramach 
lokalnych kiermaszów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SOK 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY RĘKODZIEŁA 
W dniu 20 listopada 2019 r w Samorządowym Ośrodku Kultury  kompozycje świąteczne tworzyli  seniorzy z klubu 
„ Niezapominajka” wraz  z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. 
Połączenie doświadczenia seniorów z kreatywnością dzieci to obopólna korzyść.  
Oprócz powstałych stroików świątecznych na uwagę zasługują osiągnięte cele takich spotkań: wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowej, kultywowanie tradycji, rozwijanie pasji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
SOK 
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WIECZÓR ANDRZEJKOWY 
Andrzejki to wieczór wróżb i dobrej zabawy. Tak było też 27 listopada 2019 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „ BENE-FIDE” przygotowaliśmy wiele atrakcji.  
Z wosku powstawały figurki o przeróżnych kształtach. Wyostrzona wyobraźnia z nutą fantazji przeniosła 
uczestników w magiczny świat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

CERTYFIKAT „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAŚNIEWIE-GRABOWIE 

W dniu 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła 
się uroczysta Gala dla Niepodległej, której gospodarzem był 
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. 
Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, 
powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,  
po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej 
dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania 
Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły 
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty   
35 szkołom i przedszkolom w naszym województwie. 
Wśród nagrodzonych znalazła się nasza szkoła, którą 
reprezentowali dyrektor szkoły Beata Jóźwiak i nauczyciel historii 
Wiesław Kacner. 
Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej  

i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia  
w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę  
na obszarze wielokulturowym. 
Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem  
do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. 

Beata Jóźwiak, Wiesław Kacner 

DZIELMY SIĘ CODZIENNIE, NIE TYLKO OD ŚWIĘTA ! 
     W środę, 13 listopada 2019 roku, już po raz kolejny, 
Szkolne Koło PCK oraz  Szkolne Koło Wolontariatu 
zorganizowały w naszej szkole akcję "Podziel się kanapką". 
Jej celem było uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby 
osób z najbliższego otoczenia oraz propagowanie idei 
dzielenia się z innymi tym, co posiadamy. 
    Uczniowie z produktów, które przynieśli z domu, 
przygotowali  mnóstwo pysznych kanapek. Podzielili się nimi 
ze swoimi koleżankami i kolegami podczas przerw. Kanapki 
zniknęły bardzo szybko. Taki mały, symboliczny gest,  
a przyniósł radość wszystkim. 
     Składamy wielkie podziękowania wszystkim uczniom  
i rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Opiekunami 
akcji byli: p. K. Szulczak, p. A. Piotrkowska i p. S. Kazimierski. 

 
 

Stanisław Kazimierski 
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„POMOSTY DO KARIERY” 
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu 
Kościelnym w latach 2017-2019 realizował w partnerstwie  
z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie projekt 
„Pomosty do kariery”. Głównym celem było podniesienie 
poziomu aktywności społecznej i zawodowej u 7 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców 
pomocy społecznej. 
     Uczestnikom projektu zapewnione zostało wsparcie  
o charakterze zindywidualizowanego  i kompleksowego 
zastosowania różnorodnych typów działań w formie grupowej, 
jak i indywidualnej m.in. wsparcie psychologa, doradcy 
zawodowego, warsztaty rozwijające kapitał społeczny „metodą 
pomosty” z wykorzystaniem mini-grantów dla UP (zostały 
zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe w 2017r.), 

warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy (została zorganizowana 
giełda pracy z lokalnym przedsiębiorcą w 2018r), warsztaty „Generator pomysłów dla siebie”, kurs ogrodniczy, 
którego efektem było zazielenienie placu zabaw w Pokrzywnicy Wielkiej w miesiącu listopadzie 2019r., kurs 
komputerowy. 
     Podczas uroczystego seminarium w dniu 28.11.2019r. w Olsztynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Janowcu Kościelnym otrzymał podziękowanie za współpracę przy realizacji działań na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

                                                                                                                     Marzena Ewa Radzymińska 
                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Janowcu Kościelnym 
 

SZCZEPKOWO BOROWE: MIKOŁAJKI Z OSP 
      6 grudnia 2019 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepkowie Borowym przygotowała atrakcje 
mikołajkowe dla dzieci. O godzinie 16:30 przed świetlicą wiejską wspólnie zaśpiewano kolędę oraz zapalono 
lampki na choince. Kolejnym punktem spotkania były gry i zabawy dla najmłodszych, prowadzone przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE. W tym czasie rodzice oraz goście mogli delektować się 
pyszną kawą i ciastem. Nie zabrakło również św. Mikołaja z workiem pełnym słodkości, który z powodu braku 
śniegu przyjechał samochodem strażackim. 

 

 

 

 

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

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

OSP Szczepkowo Borowe 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

        Dnia 06.01.2020r. w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym został rozstrzygnięty Konkurs  
na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.  
 Jury w składzie:  

1. Ksiądz Proboszcz Kanonik Jacek 
Lubiński 

2. Przewodnicząca Rady Gminy – 
Marianna Malinowska 

3. Kierownik Samorządowego Ośrodka 
Kultury – Waldemar Pyracki 

 Wyłoniło następujące miejsca: 
I. miejsce – Dominika i Mateusz 

Jabłońscy 
II. miejsce – Aneta Gałęziewska 
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III. miejsce – Marysia i Mateusz Mrozowscy 
 Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. 
Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia.  
Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy ponownie już za rok.  
 

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

 
INFORMACJA DLA PAR OBCHODZĄCYCH  

W 2020 ROKU JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, pragnący odebrać „Medale  
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej proszeni są o zgłoszenie się do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
w Janowcu Kościelnym w celu uzyskania bliższych informacji. 
Odznaczenia te nie są przyznawane osobom karanym. Wnioski w tej sprawie są przekazywane 

przez USC do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę  
do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 6 do 8 miesięcy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na medale 
wnioski składamy na kilka miesięcy przed jubileuszem. Po nadaniu Medali przez Prezydenta RP organizujemy 
uroczyste uhonorowanie par małżeńskich. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do 31.01.2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
 w Janowcu Kościelnym (pokój 2-parter). 
Podstawa prawna: 

• art. 19, art. 30 ust. 1 oraz art. 31a ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz. U. 2015, poz. 475), 
• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania  

w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 r. Nr 277 poz. 2743 ze zm.). 

Ewelina Mierzejewska  

Wójt Gminy Janowiec Kościelny zwraca się z ogromną prośbą o pomoc w zbiórce na rzecz rodziny, 
 która ucierpiała w wyniku pożaru w dniu 1 styczna 2020. 

 

Potrzebne jest niemal wszystko tj. Sprzęt AGD, meble kuchenne,  
meble sypialne dla 2 osób, naczynia, szafa lub komoda na odzież. 

 

Informację o możliwości przekazania darów proszę kierować do Pana Leszka Stryjewskiego – pracownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. Tel. 896262065 

 

Za okazane serce z góry dziękujemy 
 

Jednocześnie dziękuję strażakom ochotnikom i pozostałym mieszkańcom naszej gminy za pomoc 
 i wsparcie dla rodzin, które ucierpiały w pożarach w dniach 1 i 2 stycznia 2020 roku. 

 
 

 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU  
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W ROKU 2019/2020.” 

 
Gmina Janowiec Kościelny w 2019 r. po raz siódmy przystąpiła do usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Dnia 26.07.2019 r. złożono 
wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie, a 02 października 2019 r. podpisano umowę na „usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny w 
roku 2019/2020.” 
 Właściciele nieruchomości, którzy przystąpili do programu w 15% 
pokryli koszt wykonania zadania, pozostałe 85% kosztu zostało 
pokryte z dotacji (w tym 50% z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej). 
 W ramach obowiązującej umowy o dotację właściciele nieruchomości ponieśli koszt w wysokości 7 931,95 zł 
brutto, natomiast Gmina otrzyma zwrot kosztów w wysokości 29 313,71 zł, co daje łącznie kwotę zadania – 37 
244,66 zł.  
W roku 2019 programem objęto 31 nieruchomości osób fizycznych, prace polegały na załadunku, transporcie 
oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie było realizowanie 
w 13 sołectwach, 15 miejscowościach. Najwięcej wyrobów zawierających azbest unieszkodliwiono w 
miejscowości Bielawy, tj. 18,75 Mg czyli 865,842 m2. Łącznie zutylizowano 79,567 Mg czyli 4 187,74 m2 
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produktów, które w swoim składzie posiadają ten niebezpieczny minerał. Wyrobami zawierającymi niebezpieczną 
substancję jaką jest azbest na obszarze gminy Janowiec Kościelny były płyty faliste azbestowo – cementowo.  
Zakres prac obejmował załadunek, transport i utylizację, wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano 
na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z WFOŚiGW w Olsztynie. Prace 
rozpoczęto dnia 26.10.2019 r. i zakończono  14.11.2019 r.  
 Przed realizacją zadania na terenie gminy Janowiec Kościelny szacowana ilość odpadów zawierających 
azbest wynosiła 1 706,72  Mg, w wyniku realizacji przedsięwzięcia usunięto 79,567 Mg odpadów 
niebezpiecznych, postało do unieszkodliwienia 1 627,153 Mg.  

Joanna Antczak  
 

 

Zapraszamy do przesyłania pytań skierowanych do Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 
Pytania będą przekazywane Wójtowi w celu ustosunkowania się do nich przez Urząd, a następnie wraz  
z odpowiedziami będą publikowane na naszej stronie internetowej. 
Możecie Państwo zadawać między innymi pytania dotyczące pracy i organizacji Urzędu i jednostek podległych 
Wójtowi, strategii rozwoju gminy, kwestii dotyczących oświaty, stanu infrastruktury, wydatków gminy, itp. 
Pytania proszę kierować na adres gmina@janowiec.com.pl , w tytule wiadomości proszę podać „co w trawie 
piszczy?” 

Zapraszamy. 

KAKLENDARZ IMPREZ GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY – 2020 r. 
Kalendarz jest prowadzony przez Urząd Gminy Janowiec Kościelny, obejmuje imprezy otwarte, odbywające się 
na terenie Gminy Janowiec Kościelny niezależnie od podmiotu je organizującego. W kalendarzu mogą być 
zamieszczane informacje dotyczące imprez, uroczystości, świąt, turniejów sportowych, zawodów, konkursów, 
wystaw, festynów, pikników, zabaw i innych istotnych dla mieszkańców wydarzeń. 
Zgłoszeń może dokonywać każdy podmiot (samorząd, sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, klub sportowy i inne) 
pod nr telefonu 896262089 lub 896262002 lub na adres e-mail: sok-janowiec@wp.pl 
 

 Lp. Nazwa imprezy Planowany 
termin Miejsce Organizator 

1 Dzień Babci i Dziadka 16 stycznia SP Waśniewo SP Waśniewo 

 2 Choinka Szkolna  18 stycznia SP Waśniewo SP Waśniewo 

3 Koncert Kolęd i Pastorałek 12 stycznia Kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego w Janowcu Kościelnym 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

4 
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży 

szkolnej - cykl różnych form wypoczynku, 
zajęcia w bibliotece. 

20 stycznia  
– 02 luty 

siedziba SOK, Boisko ORLIK, 
plener, 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

5 V Święto Babcinego Pampucha 22 stycznia Siedziba SOK Janowiec Kościelny Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

 6 Dzień Żołnierzy Wyklętych 2 marca SP Waśniewo SP Waśniewo 

7 Wojewódzkie Mistrzostwa  
w podnoszeniu ciężarów  6 marca  SP Janowiec Kościelny SP Janowiec Kościelny 

8 Gminne obchody Dnia Kobiet -Teatr. 9 marca Siedziba SOK Janowiec Kościelny Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

9 Dzień Kobiet 9 marca SP Waśniewo SP Waśniewo 

10 Święto wiosny 20 marca SP Waśniewo SP Waśniewo 

11 Wielkanocy Czas – Warsztaty Integracja 
Międzypokoleniowa marzec Siedziba SOK Janowiec Kościelny Samorządowy Ośrodek 

Kultury 

12 Uroczystość uzyskania pełnoletności przez 
mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny 19 kwietnia 

Sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Janowcu 

Kościelnym 

Urząd Gminy, 
Samorządowy Ośrodek 
Kultury, Szkoły, Parafia 

pw. św. Jana 
Chrzciciela w Janowcu 

Kościelnym, 
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13 Dzień Ziemi 20 kwietnia SP Waśniewo SP Waśniewo 

14 III Senioriada 9 maja 

Stadion Gminny 
 w Kucach/Sala gimnastyczna 

Szkoły Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

15 Dzień Strażaka 3 maj Stadion Gminny w Kucach, Kościół 
w Janowcu Kościelnym 

Urząd Gminy, Parafia 
pw. św. Jana 
Chrzciciela  

w Janowcu Kościelnym, 
Samorządowy Ośrodek 

Kultury 

16 Gminne Obchody – Dni Rodziny maj-czerwiec Janowiec Kościelny 

SOK,  Parafia pw. św. 
Jana Chrzciciela  

w Janowcu Kościelnym, 
Urząd Gminy 

17 
Dzień Dziecka: 

V Janowiecki Bieg Rodzinny, 
Występ Iluzjonisty 

28 maja Stadion gminny - Kuce Samorządowy Ośrodek 
Kultury, Szkoły 

18 Gminny Dzień Dziecka 28 maja SP Waśniewo SP Waśniewo 

19 Święto Szkoły i Rodziny 10 czerwiec SP Waśniewo SP Waśniewo 

20 Pożegnanie klasy ósmej 26 czerwiec SP Waśniewo SP Waśniewo 

21 

Święto Jana: 
1. XXIX Seminarium Historyczne „Rodowód 

–Tożsamość-Tradycje gminy Janowiec 
Kościelny” 

2. IX Festiwal Piosenki Religijnej 

20 czerwiec 
28 czerwca Kościół w Janowcu Kościelnym 

Urząd Gminy, Parafia 
pw. św. Jana 
Chrzciciela  

w Janowcu Kościelnym, 
Samorządowy Ośrodek 

Kultury, Szkoły 

22 Wakacyjny Piknik Rodzinny 19 Lipca Janowiec Kościelny/ Kuce  SOK  

23 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
szkolnej 

– cykl różnych form wypoczynku i imprez 
kulturalno-rekreacyjnych 

- Wycieczka Klubu Seniora 
„Niezapominajka” 

lipiec - sierpień 
siedziba SOK Janowiec Kościelny 

,boisko ORLIK, 
teren gminy. 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, Sołectwa 

24 XXXV Święto Pieczonego Ziemniaka 5 września 
Stadion Gminny 

w Kucach 

Urząd Gminy, Szkoły, 

SOK 

25 Gminne Eliminacje Konkursu Pieśni 
Patriotycznych październik Siedziba SOK Janowiec Kościelny 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, 

Szkoły 

26 Jubileusze Małżeńskie 11 października Kościół w Janowcu Kościelnym 

Urząd Gminy, Parafia 
pw. św. Jana 

Chrzciciela w Janowcu 
Kościelnym, 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

27 
Święto Niepodległości 

Dzień Weterana 
11 listopada Kościół w Janowcu Kościelnym 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, 

28Parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Janowcu 

Kościelnym, 

szkoły, 

28 Andrzejki listopad Siedziba SOK Janowiec Kościelny Siedziba SOK Janowiec 
Kościelny 

29 
Warsztaty Bożonarodzeniowe. 

Integracja Międzypokoleniowa. 

9 grudnia 

(środa) 
Siedziba SOK Janowiec Kościelny SOK Janowiec 

Kościelny 

30 Wigilia Seniora 17 grudnia 
(czwartek) Siedziba SOK Janowiec Kościelny SOK Janowiec 

Kościelny 

31 Spotkania Klubu Seniora „Niezapominajka”  Cyklicznie Siedziba SOK Janowiec Kościelny SOK Janowiec 
Kościelny 
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Kompleks sportowy „ORLIK” styczeń – luty 2020 r.  jest czynny: 
codziennie od godz. 8.00 – 18.00 

zajęcia dla wszystkich mieszkańców gminy 
wtorek - piątek godz. 15.00 – 18.00 

 sobota w godz. 10.00 – 18.00 
 zajęcia dla wszystkich mieszkańców  gminy 

niedziela wg. zapotrzebowania, po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście 
 lub telefoniczne z animatorem sportu Panem Pawłem Grochala  

 
DZIEŃ GODZINY ZAJĘCIA  

wtorek 
15:00-16:30 Tenis ziemny  

16:30-18:00 Zajęcia piłki nożnej  

  

środa 

15.00-16:30 
Zajęcia z dziećmi – nauka  gry w koszykówkę i siatkówkę 

 

16:30-18:00 

 
Zajęcia na boisku wielofunkcyjnym 

  

czwartek 
15:00-16:30 

Zajęcia z dziećmi – nauka  gry w koszykówkę i siatkówkę 

 

16:30-18:00 Zajęcia piłki nożnej 

  

piątek 
15:00-16:30 Tenis ziemny  

16:30-18:00 Zajęcia na boisku wielofunkcyjnym  

  

sobota 

15:00-16:30 

 

 

Zajęcia z dziećmi – rozgrywki w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną 
ogólnorozwojowe 

16:30-18:00 Zajęcia ogólnorozwojowe (mini hokej, hula-hop,palant) 

 
Zapraszamy 

 

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

e-mail:gmina@janowiec.com.pl 


