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Szanowni Państwo!
Gmina Janowiec Kościelny w latach 2011-2014 pozyskała dodatkowe 
środki finansowe w kwocie 11.327.414,00 zł, w tym na:

• drogi – 2.375.991,00 zł, w tym 1.696.957,00 zł – środki Powiatu, 
• inwestycje – 2.981.281,00 zł
• edukację – 2.650.700,00 zł
• kulturę –  143.592,00 zł
• sport – 37.126,00 zł
• Ochotnicze Straże Pożarne – 158.946,00 zł
• opiekę społeczną – 2.979.778,00 zł

Dodatkowo Stowarzyszenia pozyskały 67.390,00 zł. 
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DROGI:
W zarządzie Gminy znajduje się 79,5 km dróg, w tym:
–o nawierzchni bitumicznej – 11,5 km,
–o nawierzchni brukowej – 0,5 km,
–o nawierzchni żwirowej – 14,5 km, 
–drogi z gruntu rodzimego – 53,0 km. 
W latach 2011-2014 modernizowano drogi o nawierzchni bitumicznej, jak również drogi żwirowe i gruntowe. 
Były budowane chodniki, kanalizacja burzowa oraz parkingi. 

Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą w szczególności: 

W 2011 roku zakończono przebudowę powiatowej 
drogi Janowiec Kościelny – Kuce. 

Koszt  tego  odcinka  –  1.910.458,62  zł,  w  tym  środki  RPO – 
1.337.320,99 zł i wkład własny 573.137,63 zł ( po 286.568,82 zł 
gmina  i  powiat).  Wybudowano  2,19165  km  dróg  i  chodniki  z 
kanalizacją burzową. 

Remont drogi gminnej na odcinku Szczepkowo-
Borowe – Smolany-Żardawy. 

W 2012 r.  na  odcinku  970 mb.  położono  nową  nawierzchnię 
bitumiczną.  Wartość  zadania  190.477,80 zł.,  w tym dotacja  z 
Urzędu Marszałkowskiego 60.000,00 zł. Tu mieszkańcy sołectwa 
Smolany nie zawiedli-po położeniu nowej nawierzchni na części 
drogi,  trzeba było  uzupełnić  pobocza,  aby  przy  wymijaniu  się 
pojazdów nie niszczyć krawędzi drogi. Gmina zakupiła pospółkę 
(6  transportów),  a  mieszkańcy  wybudowali  pobocza.  Koszt 
pospółki to kwota 2.700 zł. 

Droga w Zaborowie

Powiatowy  Zarząd  Dróg  –  wspólnie  z  Gminą  wykonał 
modernizację  drogi  powiatowej  w Zaborowie,  na  odcinku  950 
mb.  Koszt  zadania  146.134,82  zł,  50%  wartości  zadania 
współfinansowała  Gmina Janowiec  Kościelny  tj.  73.067,00  zł. 
Położona została nowa nawierzchnia drogi asfaltowej.
Zadanie zrealizowane w 2013 r. 

Modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny – 
Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740 m

Koszt  –  214.920,30  zł, w  tym  dofinansowanie  z  Urzędu 
Marszałkowskiego - 80.000 zł.

Zakres zadania – położenie dwóch warstw asfaltu, uzupełnienie 
poboczy, udrożnienie przepustu oraz wykonanie zjazdów. 

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej,

Przebudowa drogi na odcinku 118 mb wraz z chodnikami.
Zakres  prac  dotyczył  wykonania  kanalizacji  deszczowej, 
wykonanie chodnika i opaski wraz ze zjazdami, położenie dwóch 
warstw asfaltu. 
Koszt inwestycji – 138.468,85 zł. 



Chodniki w Janowcu Kościelnym 

Wykonano chodniki wzdłuż parku oraz dawnego basenu p.poż w 
Janowcu Kościelnym.

Koszt  - 12.792,00 zł.

Wybudowano  parkingi  w  centrum  Janowca 
Kościelnego i chodnik do Janowca Szlacheckiego

Wartość zadania po przetargu –  146.015,86 zł,  w tym dotacja 
Urzędu  Marszałkowskiego  –  89.034,00  zł,  w  ramach  PROW. 
Zadania  wykonane  na  gruntach  gminnych.  Dodatkowo 
wykonano  miejsca  postojowe  przy  Urzędzie  Gminy.  Wartość 
zadania – 25 tyś zł. Łącznie wybudowano 1206 m2 parkingów. 

Chodniki w Janowcu Kościelnym

Sposobem gospodarczym przez zatrudnionych w ramach robót 
publicznych bezrobotnych, położono na osiedlu mieszkaniowym 
w  Janowcu  Kościelnym  chodnik  (na  długości  360  mb.). 
Wykorzystano  płytki  z  rozbiórki  chodników  przy  drodze 
powiatowej.   Zarówno  płyty  jak  i  płytki  po  oczyszczeniu  i 
wybraniu  nie  uszkodzonego  materiału,  położone  na  nowo, 
spełniają  należycie  parametry  chodnika.  Koszt  materiału 
3103,20 zł.  Ponadto Radni  Rady Gminy w czynie społecznym 
przywieźli  żwir,  aby  sposobem  gospodarczym  można  było 
wykonać nowy chodnik wokół boiska ORLIK. Koszt 11.948,11 zł. 

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego 
osiedlowych  ciągów  komunikacyjnych  na 
osiedlach  mieszkaniowych  po  byłych  PGR  w 
miejscowościach Safronka i Kuce.
Na wniosek Gminy w 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, 
Oddział  Terenowy  w  Olsztynie  udzieliła  bezzwrotnej  pomocy 
finansowej  na  "Doprowadzenie  do  należytego  stanu 
technicznego  osiedlowych  ciągów  komunikacyjnych  na 
osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR w miejscowościach 
Safronka i Kuce”. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to 
kwota 453 481,84 zł, określona w kosztorysach budowlanych. 
Agencja udzieli  pomocy do 100% wartości zadania, jednak nie 
więcej niż 450 tyś.  zł.  Z otrzymanych środków Gmina wykona 
ciągi komunikacyjne na odcinkach, które obecnie są własnością 
Agencji, a będą służyły naszym mieszkańcom. Roboty dobiegają 
końca, realizuje je ZGK w kwocie 450 tyś zł. 

Szczepkowo – Zalesie

Położono  dywanik  asfaltowy  przy  pętli  autobusowej  w 
Szczepkowie-Zalesiu. 

Koszt – 9.000,00 zł.

Sporządzono dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla zadań:

–przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Wielkiej
–przebudowa dróg wewnętrznych w Szczepkowie Borowym 
–modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny – Janowiec Jastrząbki
–modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny – Szczepkowo – Skrody

Łączny koszt opracowania tych dokumentacji: 37.297,00 zł.



Osiedle mieszkaniowe 

Wbudowano płyty betonowe na drodze wewnętrznej na  Osiedlu 
Mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym. 

Koszt zadania 24.698,40 zł

W latach 2011-2014 poprawiono stan dróg gminnych, w szczególności dróg żwirowych:

2011 rok:
–Szczepkowo Borowe – Smolany- Żardawy – 959,40 zł
–Szczepkowo Borowe – koszt 3 505,50 zł.
–Pokrzywnica Wielka – koszt 10 295,10 zł
–Gniadki – 3 726,90 zł
–Janowiec-Jastrząbki -  Janowiec Zdzięty – 7 355,40 zł
–Kownatki, Krusze – 7 429,20 zł
–Szczepkowo-Iwany – Szczepkowo – Skrody – 7 244,70 zł
–Janowiec Kościelny – Piotrkowo – 7 429,20 zł.
–Bielawy – Jabłonowo – 12 300,00 zł
Naprawa i konserwacja dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej – 42.442,00 zł. (drogi w miejscowościach: 
Janowiec-Leśniki, Szczepkowo-Sołdany, Miecznikowo-Sowy i droga Janowiec-Leśniki – Miecznikowo-Kołaki, Smolany-
Żardawy - Zawady)

Łącznie: 102.687,40 zł. 
2012 rok:
–Napierki – Jabłonowo – Dyby – 13.284,00 zł,
–w Żabinie – Gąsiory – 7.011,00 zł,
–Kuce – Szypułki – Zaskórki – 2.496,00 zł,
–Nowa Wieś Wielka – Bielawy – 1.353,00 zł,
–Szczepkowo Pawełki (kolonia) – 7.011,00 zł, 
–Janowiec Kościelny – Piotrkowo – 13.793,00 zł, 
–Szypułki – Zaskórki – 1.350,00 zł, 
–Waśniewo – Grabowo (kolonia) – 7.306,00 zł, 
–Waśniewo – Gwoździe – 1.303,00 zł,
–Szczepkowo- Iwany – Szczepkowo Skrody – 5.018,00 zł,
–Miecznikowo – Kołaki – Janowiec-Leśniki – 3.616,00 zł,
–usunięcie karp przydrożnych – 3.888,00 zł

Łącznie: 67.429,00 zł. 
2013 rok: 
–ułożono płyty betonowych w Pokrzywnicy Wielkiej – 8.610 zł
–kruszenie, transport i rozłożenie gruzu na drodze Janowiec Kościelny – Szczepkowo – Skrody – 20.387,25 zł
–profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną – 6.851,10 zł. 
–remont przepustu na drodze w Zabłociu Kanigowskim – 3.690,00 zł, 
–remont przepustów w Kruszu i Nowej Wsi Wielkiej - prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej.
–Remont cząstkowy emulsją i grysami w Janowcu Kościelnym (osiedle) – 31.810,06 zł. 

Łącznie: 71.348,41 zł.
W 2014 r:
–Naprawa przepustów – na drodze Nowa Wieś Dmochy – Krajewo Wielkie i w Janowcu-Jastrząbkach -  koszt.1.966,00 zł
–Nawiezienie pospółki i tłucznia na drogi gminne: 
–w Piotrkowie – 5.073,75 zł,
–w Gniadkach – 5.073,75 zł,
–w Pokrzywnicy Wielkiej – 1.537,50 zł,
–Janowiec Kościelny – Szczepkowo-Iwany – Szczepkowo-Skrody – 19.434,00 zł, 
–w Waśniewie-Grabowie – 3.382,50 zł, 
–w Zaborowie – 3.228,75 zł,
–Bielawy – Nowa Wieś Wielka – 4.920,00 zł,
–w Żabino-Gąsiory – 3.382,50 zł,
–w Miecznikowo-Kołaki – Janowiec-Leśniki – 16.192,50 zł,



–Janowiec-Piotrkowo – 11.838,75 zł,
–Janowiec-Jastrząbki – 3.382,00 zł,
–Szczepkowo-Sołdany – 3.382,00 zł,
–Krajewo Wielkie – Szypulski – Zaskórki – 3.382,00 zł,
–Janowiec-Zdzięty – 2.029,50 zł,
–Miecznikowo-Sowy – 3.382,50 zł,
–Szypułki – Zaskórki – 3.382,50 zł
–Kuce – 3.382,50 zł
–Miecznikowo – Kołaki – Miecznikowo – Miąchy – 1.691,25 zł 
oraz równanie dróg gminnych. 

Łącznie: 102.672,25 zł
Do końca roku wartość jeszcze wzrośnie.  

Przystanki autobusowe

W  latach  2011-2014  zakupiono  i  wbudowano  też  8 
przystanków  autobusowych przy  drogach  gminnych  w 
miejscowościach:  Kuce  –  2  szt,  Bukowiec  Wielki,  Krusze, 
Gniadki, Szczepkowo-Pawełki, Waśniewo – Gwoździe, Powierz. 
Łącznie  8  przystanków,  w  kwocie  2800-3200  zł  każdy.  Z 
przystanków najczęściej  korzystają  uczniowie dojeżdżający  do 
Szkół.  W  listopadzie 2014 r. zostanie wybudowany przystanek 
w sołectwie Iwany. 

Reasumując, roboty na drogach osiągnęły wartość:

Wyszczególnienie Wartość Pozyskane środki Budżet Gminy
Drogi 2.980.995,00 zł 140.000,00 zł – Gmina

1.696.957 zł (powiat + środki powiatu
1.150.428,00 zł

Chodniki 477.843,00 450.000,00 zł 27.843,00 zł
Parkingi 171.016,00 89.034,00 81.982,00
Dokumentacja 
projektowo – 
kosztorysowa 

ok. 50.000 zł - 50.000,00 zł

Przystanki ok. 25.000 zł - 25.000 zł

Razem 3.704.854,00 zł 2.375.991,00 zł 1.335.253 zł

Ponadto, 29 września 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi Janowiec 
Kościelny – Szczepkowo – Skrody, na odcinku Szczepkowo-Iwany – Krajewo – Kawęczyno. Wartość 
kosztorysowa 503.984,65 zł. 

 



INWESTYCJE:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielawach

Wykonano  modernizację  hydroforni  w  Bielawach.  Wartość 
zadania po przetargu –  560.078,00 zł, w tym dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego  –  339.694,00  zł,  z  budżetu  Gminy  – 
220.384,00  zł.  Problem  dostawy  czystej  wody  mieszkańcy 
miejscowości   Bielawy,  Nowa  Wieś  Wielka,  Waśniewo  – 
Gwoździe odczuwali  przez wiele  lat,  a  przyczyną był  zły  stan 
techniczny urządzeń.

Zadanie zrealizowane w 2011 r.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Wykorzystane zostały środki finansowe z umorzenia pożyczki w 
kwocie  12.200,00  zł  przez  WFOŚiGW  w  Olsztynie.  Koszt 
całkowity  80.918,00  zł  oraz  remont  schodów –  10.376,00  zł. 
Budynek  administracyjny  zmienił  swój  wygląd.  W tym  samym 
czasie  również  Bank Spółdzielczy  wykonał  termomodernizację 
swojego  obiektu.  Tym  sposobem  w  centrum  Janowca 
Kościelnego  powstały  nowe  ulice,  chodniki  i  piękne  obiekty 
Urzędu Gminy oraz Banku. Zadanie zrealizowane w 2011 r.  

Remont  i  wyposażenie  świetlic  wiejskich  w 
Janowcu  Kościelnym,  Starych  Połciach  i 
Bielawach
Wartość  remontu  po  przetargu  –  135.713,57  tyś  zł.,  w  tym 
dofinansowanie  82.764,00  zł.  Wyposażenie  –  wartość 
kosztorysowa 53.280,00 zł, a po przetargu 39.261,58zł,  w tym 
dofinansowanie  z  Urzędu  Marszałkowskiego  –  23.989,00  zł. 
Łącznie 106.753,00 zł w ramach PROW. Zarówno w Bielawach, 
Janowcu  Kościelnym,  jak  i  w  Połciach  wymieniono  stolarkę 
drzwiową  i  okienną,  posadzki,  wykonano  izolację  cieplną  i 
przeciwwilgociową  stropu,  wymalowano  ściany.  W  Połciach 
Starych ocieplono budynek i wykonano instalację elektryczną. W 
Janowcu  Kościelnym  wykonano  sanitariaty.  Do  wszystkich 
świetlic  zakupiono  stoły,  krzesła,  meble  kuchenne,  kuchnie 
gazowe.
Koszt remontu:
Stare Połcie – 57.883,76 zł
Bielawy – 35.980,41 zł
Janowiec Kościelny- 41.849,40 zł.  
Zadanie zrealizowane w 2011 r. 

Wiata na drewno opałowe

Wybudowano  wiatę  na  drewno  opałowe  przy  komunalnej 
kotłowni. Wartość zadania  - 49.959 zł. 

Wiata  służy  zabezpieczeniu  suchego  drewna  na  sezony 
grzewcze.  Palenie przez  lata  mokrym  drewnem  spowodowało 
znaczne uszkodzenie pieców grzewczych.

Zadanie zrealizowane w 2011 r.



Zagospodarowanie  byłego  basenu  p.poż  w 
Janowcu Kościelnym
Zadanie  dofinansowane  w  ramach  konkursu  „Aktywna  wieś 
Warmii,  Mazur  i  Powiśla.  Dofinansowanie  z  Urzędu 
Marszałkowskiego  –  8  tyś  zł.  Całkowita  wartość  zadania  – 
22.218,00 zł. Gro prac wykonali nieodpłatnie mieszkańcy Gminy. 
Ze zbiornika,  który był dzikim wysypiskiem śmieci i siedliskiem 
robactwa powstał piękny teren rekreacyjny w 
centrum gminnej wsi.    
Zadanie zrealizowane w 2011 r.

“Zagospodarowanie terenów przestrzeni 
publicznej w miejscowości Janowiec Kościelny 
służące celom rekreacyjno- wypoczynkowym” 

Realizacja  możliwa  była  dzięki  przyznaniu  pomocy  z  zakresu 
małych projektów, w ramach działania 413 “ Wdrażanie lokalnych 
strategii  rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013. Gmina 
Janowiec Kościelny otrzymała 24.763,06 zł dofinansowania,  co 
stanowi  70  %  wydatków  kwalifikowanych.  Całkowita  wartość 
projektu wynosi 43.512,23 zł 
Zadanie zrealizowane w 2012 r.

 

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we 
wsiach: Jabłonowo – Maćkowięta, Napierki, Nowa Wieś 

Dmochy, Powierz, Safronka, Zaborowo” 
W 2012 r. w ramach projektu zagospodarowano tereny publiczne 
w  6  miejscowościach  na  terenie  gminy.  Zadanie 
współfinansowane  było  w  ramach  działania  413  „Wdrażanie 
lokalnych  strategii  rozwoju”  Odnowa  i  rozwój  wsi,  objętego 
PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania wynosiła 
247.527,79 zł, w tym pozyskane dofinansowanie - 156.386,58 zł.
Wartość zadań w poszczególnych sołectwach wynosi:
Nowa Wieś Dmochy – 20.956,12 zł.
Napierki – 49.589,37 zł
Jabłonowo – Mać. - 51.688,39 zł
Powierz – 50.615,81 zł
Safronka – 47.308,42 zł
Zaborowo- 27.369,65 zł. 
Zadanie zrealizowane w 2012 r.

 

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w 
miejscowości Połcie Młode

Zadanie realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i  Powiśla”.  Gmina pozyskała wsparcie Samorządu Woj. 
Warmińsko  –  Mazurskiego  w  łącznej  kwocie  7.979,97  zł. 
Całkowita wartość zadania 15.979,97 zł. Tu aktywnie w realizacji 
zadania uczestniczyli  mieszkańcy  sołectwa.  Teren ogrodzili  we 
własnym zakresie, ułożyli polbruk wokół altanki.

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w 
miejscowości Smolany-Żardawy

Zadanie realizowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i  Powiśla”. Gmina pozyskała wsparcie Samorządu Woj.  Warmińsko – 
Mazurskiego w łącznej kwocie 8.000,00 zł.  Całkowita wartość zadania 
16.000,00 zł. 
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie mieszkańców sołectwa, a w 
szczególności  Stowarzyszenia.  Bardzo  dużo  pracy  wykonano  we 
własnym  zakresie  m.in.  ogrodzenie,  jego  malowanie,  częściowe 
zagospodarowanie, rozbudowę altany i wiele innych prac.  
  Dzisiaj  są  już  dwie  altanki-  połączone,
dzięki  którym  powstały  piękne  pomieszczenia  spełniające 
funkcję świetlicy wiejskiej. Teren jest ogrodzony, jest też boisko 
do piłki nożnej i do siatkówki, jest grill, są krzesła i stoły. Wartość tego 
obiektu  to  znacznie  wyższa  kwota, na  którą  składają  się  materiały 
mieszkańców, Ich praca oraz środki pozyskane przez Stowarzyszenie. 
Inicjatywa jest aktywnie wspierana przez Gminę.



Moje Boisko Orlik 2012

Kompleks  sportowy,  którego  całkowity  koszt  budowy: 
1.042.830,00 zł, w tym 790.000,00 pochodzi ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego  i  Ministerstwa  Sportu.   Obiekt  jest 
ogólnodostępny dla  uczniów i  wszystkich mieszkańców gminy. 
Należy  podkreślić,  że  szereg  prac  wykonano  sposobem 
gospodarczym przy zaangażowaniu Mieszkańców i LKS „Orzeł”. 
Sponsorzy wyposażyli szatnię i pokój trenera.

 
Budowa systemu oczyszczania ścieków 

sanitarnych w msc. Safronka

  Zadanie  dofinansowane  w  ramach  działania  „Podstawowe 
Usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-
2013. Pozyskana pomoc z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 
707100,00 zł. Udział własny Gminy wyniósł 605900,00 zł, który 
pokryty  został  w  ramach  pożyczki  z  WFOŚiGW  w  Olsztynie. 
Wartość  zadania:  1.313.000,00  zł. Dzięki  oczyszczalni  został 
rozwiązany  problem  usuwania  ścieków,  które   Mieszkańców 
Safronki zalewały od lat. 
Zadanie zrealizowane w 2013 r.

Remont świetlicy wiejskiej w Szczepkowie 
Borowym

W 2012 r. zmieniono pokrycie dachowe, wymieniono zewnętrzną 
stolarkę  okienną  i  drzwiową  oraz  posadzki,  przebudowano 
komin.   Przeprowadzono  także  remont  boksu  garażowego. 
Wartość  tych  zadań  to  kwota  72.366,78  zł,  w  tym  środki 
pozyskane  w  ramach PROW  – 47.141,00 zł  i  25.255,78 zł  – 
środki  własne  budżetu  Gminy.  Remont  boksu  garażowego  to 
kwota 10.757,00 pokryta z budżetu Gminy.

Remont świetlic wiejskich w Zaborowie i Nowej 
Wsi Wielkiej

18 lipca 2013 r. dokonano odbioru technicznego remontowanych 
świetlic.  Koszt  całkowity  – 185.919,76  zł, dofinansowanie  w 
ramach  PROW  „Odnowa  i  rozwój  wsi”  -  122.269,00  zł. W 
Zaborowie adaptowano na świetlicę obiekt  byłej  zlewni  mleka. 
Wykonano  kompleksową  przebudowę  budynku,  łącznie  z 
termomodernizacją,  wyposażeniem  w  instalację 
wodnokanalizacyjną,  elektryczną  i  grzewczą.  W  Nowej  Wsi 
Wielkiej  położono  nową  posadzkę,  odnowiono  ściany 
wewnętrzne i wymieniono instalację elektryczną, przebudowano 
piec grzewczy, wymalowano ściany i sufity, wykonano WC. 
Wartość zadania i dofinansowania wynosi dla:
Zaborowo – 138.372,17 zł, w tym dofinansowanie 89.998,00 zł,
Nowa  Wieś  Wielka  –  38.547,59  zł,  w  tym  dofinansowanie- 
25.071,00  zł.  Za  projekt  zapłacono  9  tyś  zł,  w  tym 
dofinansowanie 7.200 zł. 

Remont świetlic w miejscowościach: Nowa Wieś 
Dmochy, Szczepkowo Borowe, Nowa Wieś Wielka 

i Bielawy.
W 2014 r. na remont wydatkowano:
- Szczepkowo Borowe – 67.160,81 zł
- Nowa Wieś Wielka – 42.791,93 zł, zł,
- Nowa Wieś Dmochy – 19.910,20 zł,
-  Bielawy – 2.097,42 zł,
Łącznie  wydatkowano  kwotę  131.960,36  zł, w  tym 
dofinansowanie – 94.777,00 zł. 



W Szczepkowie  Borowym  wykonano  termomodernizację,  WC, 
izolację  cieplną  i  przeciwwilgociową  stropu,  wymieniono 
instalację  elektryczną,  stolarkę  okienną  i  drzwiową,  oraz 
malowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
W Nowej Wsi Wielkiej też wykonano termomodernizację budynku 
z elewacją zewnętrzną i obróbki blacharskie. 
W Nowej Wsi Dmochy wykonano wymianę posadzek, WC oraz 
zaplecze  kuchenne.  W Bielawach  wykonano wewnętrzną linię 
zasilania (elektryczność). 

Wyposażenie świetlic wiejskich w: Zaborowie, 
Bielawach, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi 

Dmochy i Janowcu Kościelnym. 
W  2014  r.  doposażono  świetlice  wiejskie  w  Zaborowie, 
Bielawach, Nowej  Wsi Wielkiej, Nowej  Wsi Dmochy i Janowcu 
Kościelnym. Koszt zadania 46.554,27 zł, w tym dofinansowanie 
PROW 37.243,42 zł. 
Zakupiono łącznie – 3 zestawy mebli kuchennych, 3 chłodziarko-
zamrażarki,  3 zmywarki,  3 kuchnie gazowe, 3  stoły  bilardowe, 
140  szt.  krzeseł,  20  stołów  konferencyjnych  oraz  zastawy 
obiadowe i sztućce dla 240 osób.

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów 
„Majki”

W  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  „Warmia  i 
Mazury”  EZG  „Działdowszczyzna”  wykonał  rekultywację 
wysypiska śmieci.  Koszt  zadania  129.300,00 zł.  Dla  Gminy  to 
ważna inwestycja, do której Woj. Inspektor Ochrony Środowiska 
zobowiązywał  gminę  przez  wiele  lat,  a  z  tytułu  niewykonania 
groziły kary. 
Zadanie zrealizowane w 2013 r. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucach

W  dniu  18.07.2014  r.  odbyło  się  uroczyste  oddanie  do 
użytkowania  zmodernizowanej  oczyszczalni  ścieków  w 
miejscowości Kuce.  To bardzo ważna inwestycja, dzięki której 
rozwiązano  problemy  eksploatacyjne  dotychczas  użytkowanej 
oczyszczalni. Gmina czyniła aktywne starania celem uzyskania 
dofinansowania  na  tę  kosztowną,  ale  jakże  niezbędną 
inwestycję.  Dzięki  dofinansowaniu  z  Europejskiego  Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 321 
Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiejskiej  , 
uzyskano  dofinansowanie w  kwocie  227,362,00 zł.  Wartość 
całkowita inwestycji  wyniosła 368.274,50 zł . 
Teraz  oczyszczalnia  jest  w  stanie  przyjąć  wszystkie  ścieki 
dowożone  z  terenu  całej  gminy.  Wcześniej  odbiór  był 
ograniczony.  Dodatkowo,  z  uwagi,  że  wniosek  składał  ZGK 
odzyskał kwotę 65.124,00 zł z tytułu VAT. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Dzięki  pomocy finansowej w WFOŚiGW w latach 2012-2014 

objęto utylizacją 8008 m2 eternitu z nieruchomości mieszkańców 
Gminy. 

 Dofinansowanie jakie pozyskano to kwota 31.577,13 zł. Wartość 
zadania – 37.149,57 zł. Różnicę wpłacili właściciele eternitu. 



Adaptacja budynku na lokal socjalny

   Budynek  po  byłym  Zakładzie  Weterynaryjnym  został 
adaptowany  na  pomieszczenia  mieszkalne.  Remont  został 
wykonany sposobem gospodarczym przy udziale zatrudnionych 
przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  bezrobotnych.  Powstały 
dwa  lokalne  mieszkalne,  ze  wspólną  kotłownią.  Koszt 
wykonanych  prac  to  51.595,45  zł.  Zamieszkują  w  nich  dwie 
rodziny  -  od  sierpnia  2013  r.,  które  mieszkały  w  budynku 
będącym własnością Gminy, a którego stan techniczny zagrażał 
bezpieczeństwu i życiu mieszkańców. Nieruchomość została też 
ogrodzona.

Pierwsze zdjęcie przedstawia budynek będący własnością 
Gminy, w którym mieszkały dwie rodziny, jedna z nich, z dziećmi. 

Ośrodek Zdrowia w Janowcu Kościelnym

W obiekcie Ośrodka Zdrowia wymieniono posadzki z płytek PCV 
na  wykładzinę  rulowaną  PCF  z  cokolikiem.  W  ten  sposób 
poprawiono stan sanitarno – epidemiologiczny pomieszczeń, w 
których przyjmowani są pacjenci. Koszt zadania – 11.200,00 zł. 
Obiekt jest własnością Gminy.

Zakup kosiarki dla ZGK

W 2014 roku Zakład Gospodarki  Komunalnej  zakupił  kosiarkę ciągnikową bijakową,  która służy  do  obkaszania 
terenów komunalnych. Wartość 21.000,00 zł. Przez cały okres tereny komunalne są objęte troską o należyty wygląd 
estetyczny, poprzez bieżące wykaszanie i sprzątanie.

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej 
w Pokrzywnicy Wielkiej. 

W ramach projektu „Organizacja zajęć edukacyjno - sportowo – 
kulturalnych na terenie gminy wraz z zagospodarowaniem terenu 
przestrzeni  publicznej  w  Pokrzywnicy  Wielkiej.”–  zakupiono 
piękną altanę w kwocie 8250,00 zł. 

Budowa sieci wodociągowej
Został złożony wniosek o pomoc finansową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kuce (kolonia). Wartość 
zadania –  95.784,36 zł,  w  tym  dofinansowanie w kwocie 52.361,00  zł.  Zadanie będzie realizowane  jeszcze w 
bieżącym roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W 2013 r. została przygotowana też dokumentacja projektowa 
na  budowę  sieci  wodociągowej  dla  Zabłocia  Kanigowskiego  i  kolonii  w  gminie  Janowiec  Kościelny.  Koszt 
dokumentacji  to kwota 35.162,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2015 roku, po uzyskaniu dofinansowania. 

Projekt założeń do planu  zagospodarowania w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy Janowiec Kościelny

Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW na sporządzenie projektu 
założeń  do  planu  zagospodarowania  w  ciepło,  energię 
elektryczną  i  paliwa  gazowe dla  gminy Janowiec  Kościelny  w 
kwocie  3592,00  zł.  Całkowity  koszt  zadania,  które  ustawa 
nałożyła na gminę to: 4490,00 zł.  



Remont kotłowni komunalnej

W  2013  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  musiał  też  przeprowadzić  remont  kotłowni  komunalnej,  której  stan 
techniczny  na  skutek  nie  przeprowadzanych  przez  wiele  lat  bieżących  prac  konserwacyjnych,  był  bardzo  zły. 
Wykonano najpilniejsze prace,  które pochłonęły kwotę  4179,61 zł. Remont był też kontynuowany w 2014 roku i 
wydatkowano znacznie większe środki. 
ZGK wymienił też pompę na przepompowni ścieków w Janowcu Kościelnym i w osadniku wtórnym. Łączny koszt 
remontów to ok. 70.00,00 tyś zł. 
W 2013 r. Gmina zakupiła dla potrzeb ZGK dwie pompy głębinowe – koszt. 25.000,00 zł. Pompy pracują w studniach 
przy hydroforni w Kucach.  
Na remont hydroforni w Safronce wydatkowano 20.000,00 zł. 

Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Napierkach

W bieżącym roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej wraz z chodnikami w 
miejscowości Napierki. 
Wartość zadania – 10.455,00 zł. 

W 2014 roku będą jeszcze realizowane następujące projekty: 

Utworzenie miejsc rekreacji w sołectwach Szczepkowo – Zalesie i Zabłocie Kanigowskie. 

Kolejny  projekt  zakwalifikowany do  pomocy finansowej  w  ramach „małych  projektów”  PROW. Wartość  projektu 
56.915,93 zł, w tym dofinansowanie 41.532,74 zł i wkład niepieniężny mieszkańców – 5.886,93 zł. Udziałem Gminy 
będzie  wartość  podatku  VAT.  W Szczepkowie  – Zalesiu  i  Zabłociu  Kanigowskim  zostaną  zakupione  altany  (w 
Zabłociu będzie jednocześnie przystankiem), huśtawki, zjeżdżalnie, ławki. W Szczepkowie-Zalesiu również bramki do 
gry w piłkę nożną. Dodatkowo, będzie także wykonana siłownia „pod chmurką” przy Orliku. 

" Zwiększenie informacji przestrzenno - funkcjonalnej  Gminy Janowiec Kościelny poprzez 
umieszczenie tablic informacyjno -  promocyjnych,  służących  usprawnieniu  przepływu 
informacji wpływających na wzrost potencjału turystycznego regionu"

W dniu 01 września 2014 roku podpisano umowę z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zwiększenie 
informacji  przestrzenno-  funkcjonalnej  Gminy  Janowiec  Kościelny  poprzez  umieszczenie  tablic  informacyjno-
promocyjnych,  służących  usprawnieniu  przepływu  informacji  wpływających  na  wzrost  potencjału  turystycznego  
regionu”. Koszty całkowite projektu wynoszą:  46.038,15 zł, w tym kwota  7.889,45 zł stanowi wkład niepieniężny, a 
dofinansowanie  wynosi  24.999,00  zł.  Zrealizowanie  przedsięwzięcia  pozwoli  usprawnić  proces  komunikowania, 
poprawi się również estetyka w przestrzeni publicznej. 

Łącznie w latach 2011-2014 zrealizowane zostaną zadania 

inwestycyjne o wartości 

4.955.494,00 zł, 
 w tym pozyskano na nie środki finansowe w kwocie  

2.981.281,00 zł
 i z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 

1.974.214,00 zł.



EDUKACJA:
W Gminie mamy dwie szkoły  podstawowe  i  gimnazjum oraz  pięć  punktów przedszkolnych,  dla 

których organem prowadzącym jest samorząd gminny. 
Obiekty  są w bardzo dobrym  stanie technicznym i  dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce 

naukowe. Przy szkołach funkcjonują stołówki szkolne, dzięki którym przygotowane i wydawane są gorące 
posiłki. 

Nasze szkoły mają sale gimnastyczne, a od 2013 r. również kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 
2012” w Janowcu Kościelnym. 

W okresie 2011-2014 w ramach remontów przeprowadzono adaptację pomieszczeń na: pracownię 
językową, pracownię logopedyczną, pracownię terapeutyczną i pracownię do zajęć technicznych.

 Ponadto, przeprowadzono remont sali gimnastycznej:

- wymieniono posadzkę 

– przeprowadzono remont pokrycia dachowego. Łącznie na remont wydatkowano 48.028,91 zł, w 
tym środki pozyskane to kwota 40.000,00 zł.

Do  końca  2014  roku  zostaną  wymienione  okna  w  Szkole  Podstawowej  w  Waśniewie  -  Grabowie.
Z pozyskanej dotacji  na ten cel mamy  50.000,00 zł. Wymiana okien pozwoli zaoszczędzić na wydatkach
z tytułu zakupu oleju napędowego i skończy się problem „zimnych” klas w okresie jesienno – zimowym. 

W okresie  mijających czterech lat  wspólnie  z  organem  prowadzącym szkoły  pozyskiwały  środki 
finansowe  w  różnych  projektach,  zarówno  unijnych,  jak  i  krajowych,  które  pozwalały  na  organizację 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doposażenie pracowni naukowych i wzbogacenia szkół w pomoce 
naukowe. 

W szkołach  prowadzonych przez  Gminę  był  realizowany projekt  „Indywidualizacja  szansą  na 
lepszy start” w ramach POKL.
Na  dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne  otrzymaliśmy  kwotę  dotacji  60.000,00  złotych,  bez  angażowania 
środków własnych. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:

– w SP w Janowcu Kościelnym: zajęcia ortograficzne, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia 
matematyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

– W SP w Waśniewie-Grabowie – zajęcia wspomagające uczniów w zakresie czytania, zajęcia 
grafomotoryczne, zajęcia rozwijające, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Ponadto szkoły doposażyły zasoby pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych. 
 Projekt pn. „punkty w szkole, czasem lepsze niż przedszkole”

W  2011  roku  Gmina  pozyskała  też  dofinansowanie  na  utworzenie  i  prowadzenie  pięciu  punktów 
przedszkolnych. Do 2015 roku gmina pozyskała dotację w kwocie 1.875.080,39 zł., przy udziale finansowym 
Gminy 281.262,06 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach POKL. Dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat korzystają z zorganizowanych zajęć prowadzonych w dostosowanych i odpowiednio 
wyposażonych  pomieszczeniach. 



W ramach projektu pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w 
Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze 
środków UE, doposażony został oddział przedszkolny w nowe: stoliki, 
krzesła, meble oraz w wielofunkcyjne zabawki na plac zabaw. Całe 
wyposażenie dostosowane jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wartość zadania to kwota 80.615,30 zł, bez udziału finansowego Gminy. 

W ramach projektu „Punty w szkole czasem lepsze niż przedszkole”, 
współfinansowanego ze środków UE, zakupiono meble oraz do każdego z 
pięciu punktów – zestaw multimedialny, w skład którego wchodzi tablica interaktywna wraz z 
oprogramowaniem oraz laptop z systemem operacyjnym i biurowym. Wartość zakupu, to kwota 64.045,59 zł. 

W ramach Programu Youngster Plus Gmina pozyskała dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – kwotę 6.210,00 zł na zajęcia 
dodatkowe z języka  angielskiego, aby wspomóc uczniów w nauce języka 
angielskiego. 

Pozyskano też środki finansowe na zajęcia z 
nauki pływania w ramach projektu „Umiem 
pływać”.
Koszt projektu – 7.368,00 zł, przy udziale 
finansowym Gminy – 2.373,00 zł. 

W ramach kolejnego projektu uczniowie uczą się postaw patriotycznych na zajęciach muzycznych „Kto ty 
jesteś? Polak mały”. Koszt projektu 3.000,00 zł, bez udziału finansowego gminy. 

Projekt  „Mały Mistrz”, który rozpocznie się w bieżącym roku i realizowany będzie do 2017 roku w kl. I z 
zakresu zajęć wychowania fizycznego to koszt ogółem 32.000,00 zł, udział własny – 16.000,00 zł. 

Ponadto,  w  ramach kontynuacji  w  latach  2011-2014  Szkoły  realizowały  też  projekty  bez  udziału 
finansowego Gminy:
– „Z małej szkoły w wielki świat”, koszt projektu w tym okresie – 60.000,00 zł
– „Za rękę z Einsteinem”, koszt projektu – 23.333,00 zł
– „Pomóż mi poznać swój język”, koszt projektu- 20.486,00 zł
– „Lepsze przedszkole w szkole, niż samotna zabawa w stodole”,  koszt projektu - 249.103,00 zł



Łączny  koszt  projektów  w  latach  2011-2014,  to  kwota  2.487.451,00  zł,  w  tym 
dofinansowanie 2.181.606,00 zł.  

Wydatki  na  oświatę  w  zakresie  prowadzonych  remontów,  to  kwota  48.028,91  zł.,  w  tym  środki 
pozyskane – 40.000,00 zł. Ponadto, Gmina pozyskała środki na zwiększenie subwencji oświatowej – 
kwotę 313.129,00 zł, i dotację na przedszkola – 115.965,00 zł

Placówki oświatowe realizują też szereg programów profilaktycznych i zdrowotnych:
– „Śniadanie daje moc”,
– „Żyj smacznie i zdrowo”
– „Szklanka mleka”
– „Warzywa i owoce”
– „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym”
– „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”
– „Trzymaj formę”
– „Moje dziecko idzie do szkoły”
– „Wolność oddechu zapobiegaj astmie”
– „Czyste powietrze wokół nas”
– „Znajdź właściwe rozwiązanie”
– „Radosny uśmiech”
– „Akademia czystych rąk”

Również nauczyciele podnoszą kwalifikacje w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych:
– „Nauczyciel- trener i doradca”
– „Kompleksowe  wspomaganie szkół i nauczycieli”. 
Szkoły też pozyskują produkty żywnościowe z Banku Żywności w Olsztynie,  aby wzbogacić i urozmaicić 
posiłki wydawane w placówkach szkolnych. 

Szkoły biorą też udział w akcji „Zbiórka elekro-śmieci” z terenu całej gminy i akcji  „Sprzątnie świata”. 
Organizują  szereg imprez  i  uroczystości  oraz  współpracują  w przedsięwzięciach  samorządu gminnego. 
Szkoły są także organizatorami szeregu zajęć sportowych, konkursów o różnorodnej tematyce, promując 
swoje placówki, ale również gminę. 

W okresie 2011-2014 na zadania z zakresu oświaty pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 
2.650.700,00 zł. 

W 2011 roku po pierwszy przyznane zostały nagrody Wójta Gminy 
„PRIMUS INTER PARES” dla absolwentów Szkół Podstawowych i 
Gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w 3-letnim 
cyklu nauczania. Nagrody są przyznawane corocznie i wręczane
przez Pana Zbigniewa Włodkowskiego, najpierw Wiceministra 
Edukacji, a obecnie Posła RP, któremu bliskie są sprawy edukacji. 

W 2014 r. zostały po raz pierwszy przyznane nagrody Wójta za 
wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii indywidualnej i 
drużynowej. Nagrody są w wysokości 1000 zł dla zawodnika 
indywidualnego i 2000 zł dla drużyny. Nagrody wręczył Poseł RP 
Pan Zbigniew Włodkowski. 

W tym roku Radni Rady Gminy  włączyli  się w akcję "Bądź widoczny na drodze" i  z własnych środków 
finansowych ufundowali dla uczniów klas I-III kamizelki odblaskowe, w trosce o ich bezpieczeństwo. 
 

  



KULTURA
Kultura, sport, turystyka oraz rozrywka są ważnym elementem w życiu 
mieszkańców Gminy. Zadania z tego zakresu w szczególności realizuje 
Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który prowadzi 
też bibliotekę publiczną. Działalność instytucji wspierają też Szkoły, 
Urząd Gminy, GOPS i ZGK. 

Swoją coroczną działalność SOKSIR otwiera organizacją 
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii 
zimowych.

 Następnie, w marcu organizowany jest Gminny Dzień Kobiet, który 
przynosi uczestniczącym kobietom wiele radości, zabawy i relaksu. 

 
Dla gminnego społeczeństwa organizowane 
są coroczne MAJÓWKI - festyny w okazji 
świąt majowych, DNI RODZINY – festyny 

rekreacyjno-sportowe, rady rowerowe – celem 
których jest odnajdowanie i poznawanie 

pomników naszej historii. 
„ŚWIĘTO JANA” to trio kulturowe, czyli 

organizacja w czerwcu trzech imprez, których celem jest kultywowanie 
dawnych zwyczajów, obrzędów, tradycji i rodowodu przodków oraz powiązanie 
rysów historycznych z teraźniejszością. Na te obchody składają się: 

SEMINARIUM HISTORYCZNE, PALINOCKA I FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ.             

Okres wakacji to organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pozostających w domach, czyli cykl 
imprez,  spotkań,  zajęć,  wycieczek  turystycznych,  rowerowych  itp.  z  którymi  pracownicy  wychodzą  do 
sołectw, aby jak największą grupę dzieci i młodzieży zachęcić do zabawy. 
 

Naszą prestiżową imprezą jest ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Jest to impreza o charakterze 
obrzędowym, podkreślająca zwyczaje i tradycje gminy Janowiec Kościelny, bogata w atrakcje artystyczne, 
rekreacyjno-sportowe,  wystawy,  pokazy.  To Święto Plonów i  podziękowanie naszym Rolnikom za trud i 
ciężką pracę, aby na nasze stoły trafiał Chleb. 

 

 



W okresie Świąt Bożego Narodzenia SENIORZY spotykają się z 
władzami Gminy na WIGILII SENIORA, by wspólnie podzielić się 
opłatkiem, śpiewać kolędy, wspominać obrzędy religijne. 

Rok zakończony zostaje ZABAWĄ SYLWESTROWĄ.

Poza w/w imprezami SOKSiR organizuje wiele konkursów, takich jak: 
spotkania z poezją dziecięcą, piosenki patriotycznej, konkursy 
plastyczne o różnej tematyce, konkursy fotograficzne. 
Za sprawą SOKSIR społeczeństwo Gminy poznaje, poprzez 
organizację wycieczek krajoznawczych wiele ciekawych miejsc Polski. 

Ponadto, przy SOKSiR funkcjonuje zespół folklorystycznej pieśni „POBOŻANIE”. 

 Zespół swoim wokalem popularyzuje i kultywuje miejscowe 
tradycje ludowe. Zespół wykonuje głównie pieśni Północnego 

Mazowsza, nie stroniąc jednak od pieśni okolicznościowych czy 
biesiadnych. 

Swoim występem chętnie wzbogacają program każdej imprezy, a 
także promują Gminę. 

W SOKSiR działa również aktywnie KLUB SENIORA 
„NIEZAPOMINAJKI”, który spotyka się raz w miesiącu. Ich 

spotkania to luźne rozmowy, rozmowy tematyczne, warsztaty 
rękodzielnicze, spotkania z lekarzem, rehabilitantem, spotkania 

okolicznościowe i wspólne śpiewy. 

Dla dzieci prowadzone są ZAJĘCIA PLASTYCZNE, na których dzieci rozwijają swoje zdolności manualne, 
wyobraźnię. 
W Ośrodku prowadzony jest także KLUB BILARDZISTY, który spotyka się 1-2 razy w tygodniu. 

Do  corocznych  spotkań  należą  spotkania  z  okazji:  DNIA KOBIET,  DNIA BABCI  I  DZIADKA,  DNIA 
SENIORA,  DNIA MATKI,  DNIA DZIECKA,  a  także wieczory  andrzejkowe,  SMOLANIADA oraz  turnieje 
sportowe np. Turniej Szóstek Piłkarskich. 

W  strukturze  organizacyjnej  SOKSiR  funkcjonuje  także  biblioteka  licząca  12.375  woluminów.  Co  roku 
biblioteka  wzbogacana  jest  o  nowości  książkowe,  głównie  z  dotacji  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego. W  okresie 2011-2014  SOKSiR pozyskał kwotę 7.500,00 zł na zakup 
366 nowości książkowych. 

Na organizację swojej działalności w latach 2011-2014 SOKSiR pozyskał dodatkowe 
środki finansowe na:

1. Wydanie książki „Dzieje Gminy Janowiec Kościelny – Poboża” - koszt 
całkowity wydania książki – 17.033,77 zł, w tym kwota 15.105,00 zł 
pozyskana w ramach „małych projektów” PROW. Nakład to 600 egzemplarzy.

2. Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka – corocznie SOKSiR pozyskiwał 
środki finansowe z PROW  na organizację tej imprezy. I tak w 2011 r. 
pozyskano kwotę 17.497,04 zł, w 2012 r. 24.762,20 zł, w 2013 r. 25.000,00 zł 
i w bieżącym roku planowana jest kwota 35.000,00 zł. 
Udział własny do projektów zagwarantowali sponsorzy. Z budżetu Gminy 
ufundowano nagrody dla sołectw. Zakup nagród również wspierali  sponsorzy. W ramach nagród 
zakupiony został sprzęt na place zabaw i do pielęgnacji terenów wiejskich oraz wyposażenie 
świetlic.

3. Organizację Święta Jana w 2011 r. - pozyskana 
kwota to 7.709,82 zł

W latach 2011-2014 Samorząd Gminny pamiętał o 
mieszkańcach, którzy w danym roku uzyskiwali 
pełnoletność, aby w ten sposób pokreślić jak ważnym 
wydarzeniem jest ukończenie 18 lat, jakie wiążą się z 
tym obowiązki i przywileje. Corocznie, w kwietniową 
niedzielę, jest uroczysta Msza Św. w intencji 
Osiemnastolatków o potrzebne łaski w dorosłym życiu. 
Młodzi Jubilaci otrzymują pamiątkowe dyplomy 
gratulacyjne od Ks. Proboszcza i Wójta. Jest kwiatek 
urodzinowy oraz tradycyjne 100 lat i tort urodzinowy. 



Do corocznych uroczystości należą też Jubileusze dla par, które 
przeżyły ze sobą 50,60 i 25 lat. 
W intencji Złotych, Diamentowych i Srebrnych Jubilatów jest 
uroczysta Msza Św. Na wniosek Wójta – Prezydent RP nadaje 
okolicznościowe medale z okazji Złotych Godów. Dla wszystkich 
Jubilatów są listy gratulacyjne, symboliczny kwiatek i skromne 
upominki. Takie spotkanie integruje Jubilatów i Ich rodziny, jest 
chwilą wspomnień i okazją do miłego spędzenia wyjątkowego 
Dnia. 

Każdego 11 listopada jest  uroczysta Msza Św.  z  okazji Święta 
Niepodległości.  Dla  upamiętnienia  rocznicy  odzyskania  przez 
Naród Polski  niepodległości,  samorządowcy i mieszkańcy gminy 
wspólnie się  modlą,  a  także składają wiązanki  biało-czerwonych 
kwiatów i zapalają znicze przed pamiątkowymi tablicami. Tego dnia 
są palone znicze i składane kwiaty na grobach Żołnierzy. 
 

Od 2013 r. obchodzony jest Dzień Weterana, w niedzielę 
najbliższą 1-go września danego roku. Zaproszeni są najstarsi 
mieszkańcy Gminy. Dzień rozpoczyna się Mszą Św. w intencji 
Ludzi, którzy walczyli na wszystkich frontach Europy, za jej 
wolność i wolność naszej Ojczyzny. Następnie jest spotkanie 
poświęcone wspomnieniom i refleksjom okrutnej wojny. Jest to 

lekcja żywej historii, w której 
uczestniczą też nauczyciele historii i 
uczniowie. 

Samorząd Gminny pamięta tego dnia o złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
przed pamiątkowymi tablicami i na grobach Żołnierzy. 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem był Jubileusz 100 urodzin mieszkanki 
naszej Gminy Pani Heleny Filipińskiej z Waśniewa – Gwoździ. Z tej 
okazji Szacowną Jubilatkę odwiedziła delegacja  władz 
samorządowych oraz przedstawiciele KRUS.  Była to wyjątkowa 
uroczystość-  niecodzienna nie tylko z racji pięknego Jubileuszu, ale 
również dlatego, że sama Jubilatka zasługuje na miano Wyjątkowej. 
Mieszkańców sołectwa reprezentowała Pani Sołtys. 

W latach 2011-2014 dwukrotnie w ciągu każdego 
roku organizowane były wyjazdy Pań na 

badania mammograficzne i cytologiczne, 
które są najlepszym sposobem wykrywania raka 
piersi i szyjki macicy, w jego wczesnym stadium 
rozwoju. Regularne badania profilaktyczne mogą 
przyczynić się do szybszego wykrycia choroby, 

co gwarantuje całkowite wyleczenie. Każdy 
wyjazd to ok. 30 Pań. Wyjazd jednocześnie był 

spotkaniem integracyjnym z różnorodnymi 
atrakcjami. 

 



W 2013 roku realizowany był w okresie wakacji projekt pn. „Aktywnie i twórczo spędzamy czas – zajęcia 
edukacyjno-sportowo-kulturalne  na  terenie  gminy  Janowiec  Kościelny”,  czyli  cykl  imprez  „WESOŁE 
WIOSKI” - zabawy w plenerze w 17-tu miejscowościach na terenie gminy, oraz wyjazdy do kina i na basen. 
W ramach projektu Gmina pozyskała 11.018,00 zł  przy  wartości  projektu 17.986,39 zł i  niefinansowym 
wkładzie  4.936,17  zł.  W  ramach  tego  projektu  zakupiono  także  altanę  do  sołectwa  POKRZYWNICA 
WIELKA.

 

Natomiast w 2014 r. wakacje przebiegały pod hasłem „Wakacje z 
Ekologią”. W 8 sołectwach SOKSiR  zorganizował gry i zabawy dla 
najmłodszych mieszkańców. Były też wyjazdy na basen, wycieczki 
rowerowe, wyjazdy do kina, nad jezioro i do stadniny koni. Była to forma 
aktywnego wykorzystania wolnego czasu. 

Łącznie na działalność kulturalną pozyskano środki 
finansowe w kwocie 136.092,00 zł, oraz na zakup książek 

7.500,00 zł, co daje razem kwotę 143.592,00 zł. 

SPORT
W Gminie Janowiec Kościelny działa Ludowy Klub 
Sportowy „ Orzeł”, są to trzy drużyny piłki nożnej 
( seniorzy, juniorzy, juniorzy starsi). Rozgrywane są 
mecze ligowe i sparingi. Sportowcy mają do dyspozycji 
boisko na Stadionie Gminnym, Dom Sportowca z szatnia
i natryskami oraz kompleks Orlika. Seniorzy otrzymali  w 
latach 2012-2013 awans do IV Ligi. Sportowcy zrzeszeni 
w LKS przynoszą wiele sportowych atrakcji kibicom i 
promują Gminę. Gmina wspiera finansowo działalność 
Klubu, troszczy się o płytę boiska i wspiera wszelkie 
inicjatywy w zakresie masowego sportu.
Nie zabrakło pięknych bramek, parady bramkarzy, było 
dużo pięknej walki i zwycięstw, ale były też porażki.

W 2011 r. środki na remont boiska pozyskał LKS „Orzeł”. 
Dotację pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

PROW. Koszt całkowity – 35.181,00 zł, w tym dofinansowanie 
24.626,00 zł. Największych wydatkiem był zakup 

piłkochwytów. 

Dzięki zaangażowaniu Sportowców i Sponsorów w 2012 roku 
zostały wykonane prace modernizacyjne stadionu gminnego 

m.in. powstały nowe loże dla drużyn i Punktu Medycznego, 
nowe siedziska na 

trybunach, nowe ławy i 
stoły do Domu Sportowca 

oraz na teren wokół 
stadionu. 

 

Sportowcy LKS :Orzeł” są bardzo aktywni w życiu społeczno - 
gospodarczym Gminy i w jej promocji. 



W zakresie realizacji zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej 
ogromne znaczenie maja szkoły. Celem zajęć sportowych jest 
rozwijanie zainteresowań uczniów w różnych dyscyplinach, 
reprezentowanie oraz promowanie szkół i Gminy. Uczniowie 
corocznie biorą udział w wielu turniejach piłki nożnej, w biegach 
przełajowych i tenisie stołowym, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. 
Uczestniczą w eliminacjach gminnych, a także o zasięgu 
ponadlokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Przy 
szkołach są sale gimnastyczne i dodatkowo obiekt Orlika, 
zbudowany i wyposażony w tej kadencji.

Należy  pamiętać,  że  wiele  prac  sposobem  gospodarczym  wykonali  nieodpłatnie  Sportowcy  LKS  i 
Sponsorzy, w szczególności prace wykończeniowe w budynku szatni, których nie obejmował przetarg, oraz 
ułożono nowy chodnik przy Orliku. W kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” zatrudnieni zostali 
animatorzy  sportu.  Na  zatrudnienie  animatorów pozyskano  środki  finansowe  w  kwocie 9.000,00  zł  
z Programu „Animator Moje Boisko- ORLIK 2012”, co przy współfinansowaniu Gminy stworzyło możliwość 
funkcjonowania Orlika przez 7 dni w tygodniu, po zajęciach szkolnych.

W latach 2011-2014 powstały nowe boiska do gry w piłkę nożną i 
siatkową, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców sołectw, 
którzy bardzo często przeznaczali na ten cel środki finansowe 
pozyskane w formie nagród, z tytułu udziału w konkursach w czasie 
corocznie organizowanego Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka.

I tak powstały boiska w sołectwach:
-Smolany,
-Połcie Młode,
- Szczepkowo Borowe,
- boisko do siatkówki w sołectwie Trząski

 
Samorząd Gminny we własnym zakresie przygotował piękne boisko do 

piłki siatkowej w Powierzu.
Ze środków Gminy zakupiono siatkę i słupki o wartości 1.500,00 zł, |

założono piłkochwyty, które przekazał LKS „ Orzeł” o wartości 3.500,00 zł. 
Za transport piasku, zakopanie gruzu i wyrównanie terenu 

zapłacono 4.000,00 zł. Powstał piękny teren. Bardzo dużo w realizacji 
zadania pomogli mieszkańcy Gminy, wożąc gruz i ziemię.

Łącznie wartość wydatkowanych środków to kwota 9.000,00 zł, w tym 
3500,00 to uzyskana pomoc finansowa.

W Napierkach sposobem gospodarczym zawieszono piłkochwyty na boisku. 
Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Sportowcy systematycznie wspierają Samorząd Gminny w rozwoju społeczno-
gospodarczym. We własnym zakresie pozyskali materiały i wykonali remont 
Figurki Matki Bożej, która usytuowana jest w pobliżu stadionu. Wykonali też 
piękne ogrodzenie, odmalowali Figurkę i posadzili roślinność.

W 2014 roku zawodnicy LKS „ Orzeł” otrzymali w prezencie piękne stroje, które 
pozyskała dla Nich Wójt Gminy, bezpośrednio od Prezesa PZPN-Zbigniewa 
Bońka. Klub otrzymał : 7 ocieplanych kurtek, 8 czapek i 25 zimowych rękawic, 60 szt. koszulek, 32 szt. 

spodenek i 30 par skarpetogetrów. Wszystkie stroje Firmy NIKE.

W 2013 r. Zakupiono dla ZGK sprzęt do utrzymania 
kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”. 

Ciągnik z osprzętem służy utrzymaniu nawierzchni boiska. 
W okresie zimy płyta boiska jest odśnieżana, również 

chodniki w Janowcu Kościelnym. Ciągnik ma też kosiarkę 
do obkaszania terenów zielonych. Koszt: 28.892,49 zł. 

 
Zawodnicy LKS „ Orzeł” wspólnie z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej doprowadzili sieć wodociągową na Stadion 
Gminny w Kucach, która pozwala na nawadnianie boiska, 

szczególnie w okresie nasilonej suszy.

Również sposobem gospodarczym i wspólnie z Gminą 
Sportowcy przygotowali boisko treningowe, nawożąc 
ziemię, porządkując teren z kamieni, profilując i siejąc 

trawę. Boisko też wyposażono w piłkochwyty. 



W momencie wybudowania kompleksu sportowego „ Orlik 2012”, boisko stało się zbędne, ale pozostała 
piękna nieruchomość w centrum Janowca Kościelnego, dla której należy poszukać przedsiębiorcy, który 

zechciałby zainwestować np. w Dom Weselny- a może będzie inny pomysł na jej zagospodarowanie.

Reasumując:  W  zakresie  sportu  pozyskano  bardzo  znaczne  środki  finansowe  przez   samych 
zawodników LKS „ Orzeł” od Sponsorów. Sportowcy wykonali też wiele zadań we własnym zakresie, 
których wartość trudno ustalić. Wspólnie z Gminą pozyskano dofinansowanie 37.126,00 zł. 

Został  tez  wybudowany  Kompleks  Sportowy  „  Moje  Boisko  –Orlik  2012”,  który  opisano  w  dziale 
„Inwestycje”. 
Boiska  w  sołectwach  powstały  też  przy  ogromnym  zaangażowaniu  mieszkańców sołectw,  a  na  zakup 
wyposażenia lub ogrodzenia przeznaczono środki finansowe z nagród, które sołectwa otrzymały za udział w 
konkursach dożynkowych.  Gmina  również  wspierała  finansowo  te  przedsięwzięcia.  Pracę  mieszkańców 
trudno wycenić, ma ona nadzwyczajna wartość.

Zakup ciągnika do utrzymania Kompleksu Sportowego to koszt  -  28.892,49 zł   sfinansowano z budżetu 
Gminy. 
-Zatrudnienie animatorów sportu- 12.000,00 zł z budżetu Gminy, oraz dofinansowanie z Programu -9.000 zł. 

Corocznie  na  działalność  w  zakresie  sportu  i  kultury  fizycznej  w  gminie  przeznacza  się  środki 
finansowe od 30.000,00 zł do 50.000,00 zł. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W Gminie działają trzy jednostki:
OSP Janowiec Kościelny w systemie KSRG
OSP Nowa Wieś Wielka
OSP Szczepkowo Borowe

Od 2011 roku w Gminie nastąpiły znaczne zmiany w wyposażeniu 
jednostek OSP, więc na pewno jest lepsza ich jakość bojowa. Cieszy fakt, 
że młodzi ludzie (kobiety i mężczyźni) deklarują chęć działania na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. W jednostkach brakowało podstawowego 

wyposażenia, ubrań bojowych, a także szkoleń. Dzisiaj sytuacja 
diametralnie się zmieniła. 

Na przestrzeni czterech lat pozyskano nieodpłatnie jeden samochód 
strażacki, a jeden kupiono za 12 tys. zł.  Druhowie  we własnym 
zakresie wyremontowali te pojazdy. Zakupiono tez zestaw narzędzi 
hydraulicznych- 50.000 zł, pompę Tohatsu- 29.200,00 zł i 4 pompy 
szlamowe, pływające o wartości każda od 4.900- 5500 zł. Zakupiono też 
piłę do betonu, maszty oświetleniowe, latarki LED, kamizelki 
asekuracyjne, ubrania bojowe łącznie z rękawicami, butami, ubrania 
koszarowe, a także mundury wyjściowe oraz inne niezbędne 
wyposażenie dla strażaków i pojazdów strażackich. 

Łącznie na wyposażenie wydatkowano w latach 2011-2014 kwotę 
231.642, 43 zł, w tym dofinansowanie, czyli środki finansowe 
pozyskane- 158.945,99 zł, a środki budżetu Gminy-
72.696,44 zł. Należy pamiętać także o pozyskanym bezpłatnie samochodzie strażackim. 

Należy  tez  podkreślić,  że  49-ro  strażaków ukończyło  kurs  podstawowy  oraz  inne  szkolenia  z  zakresu 
pożarnictwa. Wszystkie jednostki mają zestaw ratownictwa PSP R1, a OSP Janowiec Kościelny dodatkowo 
aparaty napowietrzne. We wszystkich jednostkach zostały wyremontowane boksy garażowe, i tak:
- W Janowcu Kościelnym wymieniono bramy garażowe- wartość 10.853,00 zł. Pomieszczenia garażowe 
zostały odnowione, utworzono magazyny i szatnię, położono posadzki, wyposażono pomieszczenie biurowe 
oraz położono chodnik przed wejściem. 
- W Szczepkowie Borowym i Nowej Wsi Wielkiej wykonano 
termomodernizację garaży, wymieniono instalacje elektryczną. 
Wartość zadań wykazano przy opisie inwestycji.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie Strażaków wszystkich 
jednostek w prace remontowe, które wykonali we własnym zakresie, z 
materiałów zakupionych przez Gminę lub pozyskanych od sponsorów.

W Nowej Wsi Wielkiej obiekt remizy strażackiej jest własnością OSP. 
Na okres 7 lat jest oddany w użyczenie dla samorządu gminnego, który 
w ramach projektów z PROW (opisane w części inwestycji) 



przeprowadził znaczne prace remontowe oraz wyposażył pomieszczenia, które służą również mieszkańcom 
jako świetlica wiejska.  

6 maja 2012 r. obchodzono w Gminie Powiatowy Dzień Strażaka, Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą, a 
następnie pododdziały strażaków przy  dźwiękach orkiestry dętej  przemaszerowały  ulicami  na stadion w 
Kucach, gdzie odbyła się główna akademia strażacka. W obchodach uczestniczyli Strażacy OSP i OSP z 

powiatu  nidzickiego,  Strażacy  z  PSP,  samorządowcy, 
goście  zaproszeni,  a  wśród  nich  Zastępca  W-M 
Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W tym dniu nadano sztandar dla OSP Janowiec 
Kościelny, na który niezbędne środki finansowe 

zgromadzili strażacy we własnym zakresie. Posiadanie 
przez strażaków sztandaru, to wielki honor, to 

potwierdzenie, że działania, wspaniała praca służą 
społeczeństwu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że corocznie strażacy 
naszych jednostek uroczyście świętują Dzień Strażaka. 

Uroczystość zawsze rozpoczyna się Mszą Świętą, z 
udziałem pocztów sztandarowych, zaproszonych gości

    i mieszkańców Gminy. 
W bieżącym roku połączono to Święto ze Świętem Flagi i  Konstytucji  3-go maja  
oraz  10-tą  rocznicą  wstąpienia Polski  do  UE.  Są to  spotkania,  które mają na  
celu integrację Braci Strażackiej.

Corocznie nasi Druhowie wspólnie z strażakami PSP, uczestniczą w spotkaniach 
opłatkowych, organizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Biorą też udział 
w obchodach Powiatowych Dni Strażaka, które każdego roku są organizowane w 
innej gminie powiatu nidzickiego. Są obecni na wszelkiego rodzaju ćwiczeniach i 
treningach, doskonaląc swoje umiejętności i potwierdzając gotowość do ratowania 
życia, zdrowia oraz majątku. Są też organizatorami Gminnych Turniejów Wiedzy 
Pożarniczej i uczestnikami wszelkich uroczystości lokalnych i kościelnych, promując 
jednostki OSP, ale także wspierając Samorząd Gminny i Parafię w zapewnieniu 
bezpieczeństwa dla uczestników.

OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej  realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Należą do nich 
świadczenia pieniężne i rzeczowe z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej, z ustawy o systemie oświaty, z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i dodatku energetycznym.

Na realizację zadań GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa, pod warunkiem zabezpieczenia 20 % 
udziału finansowego Gminy, co jest znaczącym obciążeniem dla budżetu.

 Corocznie GOPS realizował projekt Systemowy ze środków EFS w ramach POKL, w którym uczestniczyli 
bezrobotni, do których kierowane były działania szkoleniowe i doradztwo zawodowe w projekcie „Inicjatywa 
na rzecz integracji  w Gminie Janowiec Kościelny”. Grupa docelową było 10-20 osób w danym roku. 
Część z nich miała możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat. B.



I tak środki w ramach Programu to:

Rok Koszt programu (zł) Dofinansowanie Wkład Gminy 
2011 89.436,00 89.436,00 -

2012 100.224,00 89.700,00 10.524,00

2013 97.873,00 84.990,00 12.883,00

2014 149.034,00 136.004,00 13.030,00

Razem: 436.567,00 400.130,00 36.437,00

Od 2012 roku w partnerstwie był realizowany projekt konkursowy „ Agroturystyczna inicjatywa oddolna 
mieszkańców  Gminy  Janowiec  Kościelny”,  poświęcony  również  działaniom  szkoleniowym  dla 
bezrobotnych np. obsługa komputera, kurs małej gastronomii. Koszt Programu-  49.980,00 zł., bez udziału 
finansowego Gminy.

Natomiast  w  2013  roku  GOPS  realizował  w  partnerstwie  projekt 
konkursowy „ Punkt Informacji Edukacyjno - Zawodowej”, również 
w  ramach  POKL,  poświęcony  zwiększeniu  poziomu  aktywności 
edukacyjno-zawodowej  40-tu  bezrobotnych,  poprzez  udział  w 
kursach,  np.”opieki  osób  starszych”,  „doradca  klienta”.
Koszt projektu- 48.203,07 zł.

Ponadto GOPS pozyskał  i  wydał  artykuły  żywnościowe w ramach 
Programu Operacyjnego „ Pomoc Żywnościowa” z Europejskiego 
Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebujących  PEAD,  w  latach 
2011-2013-  68.658  kg  o  wartości  200.638,00  zł. W  2014  roku 

nastąpiła przerwa w dystrybucji pomocy żywnościowej, jednak zapewne będzie realizowana w perspektywie 
lat 2014-2020. Koordynowane są też corocznie prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. Łącznie 
w  latach  2011-2014  stworzono  7470  godzin  pracy  o  wartości  38.826,00  zł.,  w  tym  dofinansowanie 
Powiatowego Urzędu Pracy- 23.295,00 zł.

Na dożywianie z Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 
latach 2011-2014 pozyskano dofinansowanie w kwocie 516.420,00 zł , przy 
całkowitym koszcie Programu- 678.651,00 zł., zaś na pomoc materialną dla 
uczniów pozyskano środki finansowe w kwocie 751.112,00 zł. 

Corocznie GOPS organizuje wyjazdy dzieci z najuboższych rodzin w 
ramach organizacji letniego wypoczynku. Kolonie są finansowane przez 
Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty.

W realizacji zadań z zakresu opieki społecznej ma swój niewątpliwy 
udział Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie 

Borowym, który posiada 60 miejsc dziennych i 6 tzw. hotelowych 
( całodobowych).

W latach 2013-2014 została rozpoczęta rozbudowa, celem stworzenia 
kolejnych 30-40 nowych miejsc w pobycie dziennym. W ramach 

otrzymanych środków w 2013 r. w kwocie 500.000,00 zł wykonano stan 
zerowy, natomiast w 2014 r. ŚDS otrzymał kolejne środki finansowe w 

kwocie 490.000,00 zł, które pozwoliły na kontynuację prac.

Reasumując-  na  zadania  w  dziale  opieki  społecznej  pozyskano  kwotę  1.989.778,00zł, przy 
koszcie ogólnym 2.354.199,00 zł. Ogółem pozyskano 2.979.778,00 zł.



 STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenia  działające  na  terenie  Gminy  Janowiec  Kościelny  są  ważnym  ogniwem  w  realizowaniu 
procesu rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Stowarzyszenia to nie tylko pozyskane środki finansowe, dzięki którym zrealizowano wiele przedsięwzięć, 
ale również potencjał ludzi, którzy są partnerami Gminy. Ich 
zaangażowanie, kreatywności przedkłada się na wymierne korzyści 
społeczne, przejawiające się w budowaniu więzi, przynależności  i 
troski o wspólne dobro, dlatego Gmina udziela Stowarzyszeniom 
wszelkiego wsparcia. 

W 2012 r. oo raz pierwszy, z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju wsi Smolany-Żardawy „ Pod Gajem” zorganizowany 
został festyn „Smolaniada”. Środki finansowe na organizację tej 
imprezy pozyskano z programu Działaj Lokalnie, realizowanego 
przez Nidzicki Fundusz Lokalny, w kwocie 1.500,00 zł. Fundusz 
zasiliło m.in. Starostwo Powiatowe, które w ten sposób wspiera 
organizacje pozarządowe w ich działaniach na rzecz dobra 
wspólnego.

Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w ramach projektu „Coś dla ciała 
i ducha” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności i Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Nidzickiego 
Programu Lokalnego „Działaj Lokalnie” zorganizowało Grę plenerową dla 

dzieci „Szukamy Skarbu”, wyjazdy dzieci do kina i na basen, wieczór 
harcerski. Pozyskano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, a Gmina 

dofinansowała zadanie kwotą 300,00 zł.

W 2012 r. zrealizowany został projekt "U nas nie rosną 
pokrzywy"  w ramach Programu Działaj Lokalnie. 

Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej, 
które udzieliło osobowości prawnej grupie nieformalnej z 
sołectwa  Pokrzywnica. Umowa zawarta z Nidzickim 
Funduszem Lokalnym, działającym w imieniu Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności umożliwiła wsparcie finansowe przedsięwzięcia 

kwotą 3.000 zł. W ramach projektu zagospodarowano teren 
wiejski.

W 2012 r. Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w ramach 
projektu “Ocalić od zapomnienia-Dziedzictwo kulturowe 

Gminy Janowiec Kościelny elementem wzrostu potencjału 
turystycznego regionu” z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich zorganizowało cykl imprez- Seminarium Historyczne, 
Palinockę i Festiwal Piosenki Religijnej. Wartość projektu 
19.190,01 zł, z czego Gmina Janowiec Kościelny w 30 % 
współfinansowała to przedsięwzięcie w ramach dotacji. 

Pozyskane środki finansowe to kwota 13.433,00 zł. 

Rada sołecka z  Nowej Wieś Dmochy z Programu Działaj 
Lokalnie pozyskała środki na „Mini Turniej Gry w Bilard”. 
Kwota dofinansowania to 1.500,00 zł, a udział własny w kwocie 
200,00 zł zapewniła Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która w ten sposób dofinansowała 
zakup stołu bilardowego. Osobowości prawnej udzieliło 
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie 
Borowym i Trójmieście. 



Środki na „wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie 
terenu wokół w miejscowości Szczepkowo Borowe” pozyskało  
Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie 
Borowym i „Trójmieście. Koszty całkowite realizacji operacji to 
17.390,30zł. Projekt współfinansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych 
projektów w 70 % poniesionych kosztów, oraz ze środków budżetu 
Gminy Janowiec Kościelny w ramach zadania publicznego- 30% 
poniesionych kosztów. W ramach projektu zakupiono stoły, krzesła, 
witrynę, kuchnię gazową i roślinność. Uzyskana pomoc finansowa to 
kwota 12.173,21 zł.

Stowarzyszenie  na  rzecz  ekorozwoju  wsi  w  Szczepkowie 
Borowym i  „Trójmieście” realizowało projekt  „Stwórzmy coś 
dla siebie” dofinansowany w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu 
była  aktywizacja  mieszkańców  sołectwa  Iwany. W  ramach 
otrzymanego dofinansowania w kwocie  1.500,00 zł  zakupiono-  
6 szt.  ławek ogrodowych, palenisko grillowe na trójnogu, trawę, 
ozdobne  krzewy  oraz  artykuły  spożywcze  na  spotkanie 
integracyjne.  Zakup  ławek  został  dofinansowany  przez  Gminę 
Janowiec Kościelny w kwocie 185,00 zł.

Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej pozyskało dofinansowanie 
w kwocie 12.995,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na 
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy 
wiejskiej. . W ramach projektu wyposażono w stoły, ławki, 
huśtawki, pergole, grill teren przy świetlicy wiejskiej. 

Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej pozyskało również środki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na utworzenie Izby Pamięci 
i Tradycji „Poboża”. Kwota dofinansowania – 4.450,00 zł, bez wkładu 
własnego. 

 

W 2014 r. Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w 
Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”, zrealizowało 

projekt pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez 
kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego (..)” 
w ramach którego doposażono świetlicę wiejską w m.in. 
sprzęt AGD, sprzęt grający, stół bilardowy, stół do gry w 

piłkarzyki, gry planszowe oraz inne wyposażenie. Projekt 
ma na celu aktywizację lokalnej społeczności. Wartość 
projektu to kwota 17.339,06 zł. a wnioskowana kwota 
pomocy 13.839,27 zł. Wkład własny projektu to praca 

własna mieszkańców. 



Łącznie  Stowarzyszenia  pozyskały  67.390,00 zł,  natomiast  wartość  prac,  które  wykonali 
członkowie Stowarzyszeń, to zapewne kilkakrotnie wyższa wartość. 

Ponadto, Gmina w pozyskaniu środków finansowych udziela wsparcia Parafii pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Dzięki zaangażowaniu Gminy udało 
się zrealizować następujące projekty: 

„Wartości duchowe i materialne obiektów sakralnych- renowacja figury
 Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Janowcu  Kościelnym”. Wartość projektu -33.923,56 zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 23.146,00 zł. 

„Wartości duchowe i materialne obiektów sakralnych- wymiana instalacji 
elektrycznej w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu 
Kościelnym” o wartości całkowitej 43.595,05 z czego dofinansowanie wyniosło 
25.000,00 zł.
Projekty realizowano z PROW na lata 2007-2013

Inne wydarzenia i zmiany w działalności 
Samorządu Gminnego.

1) Gmina Janowiec Kościelny znalazła 
się wśród 200 gmin 
wyróżnionych certyfikatem 
Europejskiego Rejestru 
Renomowanych. Wpis do rejestru 
poprzedzony jest badaniami opinii 

2) W 2013 roku Lokalna Grupa 
Działania „Brama 
Mazurskiej Krainy” ogłosiła, że Gmina 
Janowiec Kościelny zajęła 
drugie miejsce wśród 14- u 
Gmin – członków LGD, pod 

3) W  marcu  2013  roku  Gmina  (Zakład  Gospodarki  Komunalnej)  przejęła  sieć  wodociągową  i 
kanalizacyjną  od  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Safronce,  co  wiązało  się  z  podjęciem  pilnych 
remontów.  Mimo  licznych  starań  Gmina  nie  mogła  pozyskać  pomocy  finansowej  z  Agencji 
Nieruchomości  Rolnych,  ponieważ  wcześniej  wsparcie  na  te  zadania  otrzymała  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Najpilniejszy był remont hydroforni, aby woda mogła płynąć do mieszkań. Został też 
szybko rozwiązany problem odbioru ścieków przez ZGK. Zapewne Mieszkańcom Safronki zostały 
poprawione warunki codziennego życia, a szczególnie po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków.

4) Przez całą kadencję Sołtysi spotykali  się z Wójtem i jego Współpracownikami przed każdą Sesją 
Rady  Gminy  (godzinę  wcześniej),  aby  omówić  bieżące  sprawy.  W  ten  sposób  Sołtysi  mogli 
informować o problemach swoich sołectw. 

5) Ustalono, że na Wigilię Seniora i Dzień Kobiet są zapraszane osoby wskazane przez Sołtysa wsi
i Radnego.

6) Wprowadzono  zasadę,  że  z  okazji  Gminnego  Święta  Pieczonego  Ziemniaka  wręczane  są 
nagrody  pieniężne,  które  są  przeznaczane  na  zakupy  w  sołectwach,  np.  meble  ogrodowe, 
wyposażenie  do  świetlic,  wyposażenie  na  place  zabaw  itp.  czyli  nagrody  służą  potrzebom 
wszystkich mieszkańców sołectwa.

7) Wypracowano, że na potrzeby zimowego utrzymania dróg, Gmina dzielona jest na trzy rejony i 
każdy  z  nich  obsługiwany jest  przez  innego Operatora.  W ten sposób  jednocześnie  w  Gminie 
odśnieżają  trzy zestawy spzrętu, co pozwala na sprawne udrożnienie dróg.

8) Pomieszczenia CKNONW przeniesiono ze świetlicy wiejskiej do pomieszczeń piwnicznych w Domu 



Strażaka (po byłej szkolnej pracowni komputerowej), które są ogrzewane z kotłowni, zatem nie ma 
potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów na ogrzewanie świetlicy.

9) Z początkiem kadencji  zaczęła funkcjonować Apteka w lokalu Ośrodka Zdrowia, co jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem dla pacjentów. Dodatkowo pomieszczenia gminne zostały wyremontowane 
przez i na koszt firmy, która prowadzi Aptekę. Czynsz za wynajem wpływa do budżetu Gminy.

10) Zostały  uporządkowane wysypiska gruzu,  który przez lata był zbierany na gminnych terenach. 
Został on skruszony i wbudowany na drogi, co poprawiło estetykę siedziby Gminny i stworzyło dobrą 
podbudowę pod przyszłą nawierzchnię bitumiczną. 

11) Systematycznie zatrudniani są bezrobotni  na  staże,  roboty  publiczne i  prace interwencyjne w 
Urzędzie Gminy, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, GOPS, SOKSiR i w szkołach. W ten sposób 
otrzymują wsparcie rodzin bezrobotnych i realizowanych jest znacznie więcej zadań przez jednostki 
samorządowe.  Od wiosny  do   później  jesieni  nasi  bezrobotni  pracują  przy  utrzymaniu terenów 
zielonych na placach zabaw, przy świetlicach, przy drogach. ZGK zakupił kosiarkę ciągnikową, którą 
systematycznie obkasza wszystkie zielone tereny i rowy. Obcinane są krzewy i gałęzie przy drogach. 
Poprzez ciągłe zagospodarowywanie terenów przestrzeni publicznej, zadań w zakresie pielęgnacji 
też przybywa, zapewne są niedociągnięcia, ale na przestrzeni tej kadencji znacząco poprawiła się 
estetyka w całej Gminie, a w szczególności siedziby Gminy, która była bardzo zaniedbana.  

12) Gmina  przystąpiła  do  projektu „Sieć  Szerokopasmowa  Polski  Wschodniej  –  województwo 
warmińsko  –  mazurskie”, który  zapewni  szerokopasmowy  dostęp  do  internetu  wszystkim 
mieszkańcom oraz instytucjom naszej Gminy już w 2015 r. 

Pozyskanie  tak  dużych  środków  finansowych  nie  było  łatwym zadaniem,  to  ogromny 
wysiłek Wójta, który zawsze mógł liczyć na wsparcie Rady Gminy. To Rada Gminy podjęła 
mądrą decyzję, aby nie wyodrębniać w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, nie 
naliczać go i  pozostawiać w jednym wspólnym „worku”  jako własny udział  Gminy przy 
składaniu wniosków o pomoc finansową na konkretne już zadania. Fundusz sołecki  to 
bardzo małe środki  dla danego sołectwa, które trzeba wykorzystać w danym roku i na 
zadania  określone  ustawą. Cóż można byłoby  w danym roku zrobić  za  dwa, trzy,  lub 
nawet pięć tysięcy złotych, gdy tymczasem, w latach 2011-2014, dzięki rozsądnej decyzji 
Sołectwa otrzymały zadania o wartości kilkaset tysięcy złotych, 
Przypomnę,  że  fundusz  sołecki  w  2010  roku,  kończącym poprzednią  kadencję  został 
wykorzystany tylko w 12-u największych sołectwach, a mamy ich trzydzieści. 
Zatem, to najlepsza decyzja, która pozwoliła ściągnąć środki do budżetu Gminy,  a tym 
samym  do  sołectw,  w  znacznie  większej  wysokości.  Gmina,  to  trzydzieści  sołectw, 
pięćdziesiąt  miejscowości  i  3,5  tysiąca  mieszkańców,  którym  w  wymierny  sposób 
poprawiono jakość życia w środowisku lokalnym.  

Podsumowanie

Kończy  się  kadencja,  czas  szybko  mijał,  zwłaszcza  że  zadań  i  zamierzeń  do  
realizacji było bardzo dużo. Obejmując funkcję Wójta i radnych, podjęliśmy się misji, którą  
staraliśmy się wypełniać rzetelnie. Zapewniamy, że były to cztery lata wytężonej pracy.  
Bywały  chwile  trudne,  udawało  się  je  jednak  przezwyciężyć  i  zakładane  cele  w 
konsekwencji  zrealizować.  Stałe  spotkania  z  Sołtysami  pozwoliły  nam  zmienić 
wcześniejsze metody pracy, a w szczególności wspólnie wybierać priorytety i konsultować  
najważniejsze  decyzje,  bo  przecież  Oni  są  bezpośrednimi  przedstawicielami  i  
reprezentantami Mieszkańców.
Czyniliśmy tak, aby nasza praca służyła Mieszkańcom, a nie ograniczała Ich dążeń do  
celu. Uważamy, ze dany nam czas wykorzystaliśmy maksymalnie, z pożytkiem dla całej  
wspólnoty.  Wykonaliśmy  na  nasze  możliwości  finansowe i  organizacyjne  bardzo  dużo  
zadań  i  pozyskaliśmy  znaczne  środki  finansowe.  Na  pewno  chcielibyśmy  więcej,  ale 
należy pamiętać, że jesteśmy małą Gminą , typowo rolniczą jednostką, w której subwencje  
i dotacje celowe z budżetu państwa spadają, a wprowadzenie indywidualnego wskaźnika  
zadłużenia  blokuje  zaciąganie  kredytów.  Nie  ma  w  Gminie  przedsiębiorstw,  kopalni 
kruszywa,  elektrowni  wiatrakowych,  które  miałyby  wpływ  na  zwiększenie  dochodów.  
Obniżane są też  gminom udziały podatku od osób prawnych i fizycznych, które kształtują 
dochody własne.  Gmina  nasza  ratuje się  środkami unijnymi,  ale  tu  możliwości  tez są 



ograniczone, bo najpierw trzeba zapewnić środki własne, wykonać zadanie i dopiero po  
rozliczeniu ubiegać się o zwrot  dofinansowania.

Gmina  Janowiec  Kościelny,  podobnie  jak  inne  samorządy,  30-40  %  swojego  
budżetu wydaje na zadania w oświacie, ponieważ subwencja oświatowa nie zabezpiecza  
potrzeb mimo zapisów ustawowych. 
Druga w kolejce największych wydatków jest pomoc społeczna, na którą Gmina dostaje  
dotacje celowe z budżetu państwa, ale też musi zabezpieczyć swój udział w  wysokości  
20% przyznanej dotacji. Ponadto pieniądze z transferów nie wystarczają i Gmina musi 
dokładać pieniądze z własnego budżetu. Trzeba tez pamiętać o znaczących wydatkach
i  ciągłych  potrzebach  w  zakresie  utrzymania,  budowy  i  remontów  dróg,  ochrony  
środowiska, ochrony p.poż, itp.

Na pewno nie  udało  się sprostać wszystkim potrzebom i  zadaniom.  Musieliśmy  
wybierać,  najpierw  to  co  konieczne  i  bez  czego  nie  ma  możliwości  dalszego 
funkcjonowania oraz te zadania, na które mogliśmy pozyskać pomoc finansową. Należy  
pamiętać,  że  mijające  cztery  lata,  to  kończący  się  okres  na  wsparcie  unijne.  Mimo  
niekorzystnego  w tym zakresie  czasu,  do budżetu  Gminy udało  się ściągnąć duże 
środki  finansowe  i  wykonać  ważne  zadania,  a  jednocześnie  obniżyć  zadłużenie 
Gminy.  Na  początku  kadencji  zadłużenie  wynosiło  34.87%,  a  na  dzień  20 
października 2014 r. wynosi 21,63%.

Najbardziej  dumni  jesteśmy  z  dobrych  relacji  samorządu  gminnego  z 
Mieszkańcami. Dla nas to wyjątkowa forma współpracy. Wspólnie zrealizowaliśmy projekty 
dedykowane  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Realizowaliśmy  też  zadania 
infrastrukturalne:  drogi,  oczyszczalnie,  hydrofornie  oraz  place  zabaw,  boiska,  tereny 
rekreacyjne. Koszt prac, które wykonali sami Mieszkańcy trudno wycenić, przedstawia ona 
największą wartość finansową oraz integruje środowisko. 
Przy organizacji imprez również pomagali nam Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, jednocześnie  
sponsorując  tego  typu  wydarzenia.  Powstały  Stowarzyszenia,  które  pozyskują  środki  
finansowe i wspierają samorząd w realizacji wszelkich zadań. Na przestrzeni czterech lat  
Mieszkańcy  sposobem  gospodarczym  wykonali  wiele  prac  przy  remontach  świetlic,  
przystanków,  zagospodarowaniu  placów  zabaw,  urządzaniu  boisk  i  porządkowaniu 
terenów  komunalnych.  Pracowali  osobiście  całymi  rodzinami,  własnym  sprzętem,  
przekazywali  drewno,  cement,  żwir  i  inne  niezbędne  materiały.  Byli  też  inicjatorami 
pięknych spotkań integracyjnych w swoich środowiskach, zarówno dla dzieci i dorosłych.  
Dzięki wspólnej pracy wzmocniły się procesy integracyjne i więzi międzyludzkie.

Zrealizowane zadania na przestrzeni czterech lat to wspólny trud i wspólny sukces.  
To  efekt  kompetentności  i  pracowitości Wójta,  Rady Gminy,  Sołtysów,  Rad Sołeckich,  
Prezesów i Członków Stowarzyszeń, OSP, LKS „Orzeł”, Liderów lokalnych środowisk oraz  
wszystkich Mieszkańców i wszystkich Dyrektorów, Kierowników i Pracowników jednostek 
samorządowych. Ogromnym wsparciem byli też pojedynczy Mieszkańcy, których mądrość, 
dobre  rady,  były  cennym  drogowskazem.  Największym  potencjałem  naszej  Gminy  są  
Ludzie,  starsi  i  młodsi,  dysponujący  wiedzą,  doświadczeniem i  poczuciem tożsamości 
lokalnej, a to jest nasze największe bogactwo! 

Zapraszając  Państwa  do  lektury  niniejszego  Biuletynu,  pragniemy  przybliżyć  
wspólnie  zrealizowane  największe  przedsięwzięcia.  Jest  to  swego  rodzaju  relacja  z  
czterech lat, do czego jesteśmy zobowiązani.

Za  wspólny  wysiłek  i  czteroletnią  owocną  pracę,  za  zaangażowanie,  za  każde 
wsparcie  oraz  inicjatywę  serdecznie  dziękujemy:  Mieszkańcom  Gminy,   Państwu 
Sołtysom, Radom Sołeckim, Prezesom i  Członkom Stowarzyszeń,  Druhom i  Druhnom 
OSP,  Sportowcom  LKS  „Orzeł”,  Dyrektorom,  Kierownikom  i  Pracownikom  Jednostek 
Samorządowych  (Urzędu  Gminy,  GOPS,  ZGK,  SOKSiR  i  Szkół)  oraz  Kierownictwu  i  
Pracownikom  ŚDS.  Słowa  podziękowania  kierujemy  też  do  Zarządu  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Starostów Nidzickich i  radnych Rady Powiatu – Pana Roberta  
Radzymińskiego  i  Pana  Piotra  Szczepkowskiego,  do  Dyrektorów,  Kierowników  i  
Pracowników Wojewódzkich oraz Powiatowych Jednostek i Służb. 

Z wyrazami szacunku
Wójt i Rada Gminy   

       Janowiec Kościelny   
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