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I SESJA RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
21 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny
kadencji 2018-2023, zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami
przez Komisarza Wyborczego.
Sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadziła Pani
Teresa Nowosielska- radna Rady Gminy Janowiec Kościelny, która
spełniała prawne przesłanki przewodniczenia obradom sesji. Słowa
uznania należą się tym bardziej, gdyż ceremoniał wypełniono
w majestacie prawa, powagi i opanowania.
W trakcie sesji wręczono Państwu radnym oraz wójtowi zaświadczenia
potwierdzające wybór. Aktu wręczenia dokonała Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej-Pani Renata Szczepkowska.
Wszyscy radni złożyli także ślubowanie, które zakończyło proces konstytuowania mandatu radnego.
Na I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Te zaszczytne
i odpowiedzialne funkcję powierzono Pani Mariannie Malinowskiej, która będzie przewodniczyć radzie,
natomiast Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pełnić będzie Pan Marcin Wesołowski.
Wójt Gminy - Pan Piotr Rakoczy złożył ślubowanie, tym samym w sposób prawny rozpoczął sprawowanie
funkcji. W swym pierwszym, oficjalnym przemówieniu podziękował za społeczne zaufanie, za wsparcie
najbliższych oraz deklarował pełne zaangażowanie w wypełnianiu funkcji Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Dotychczasowa Wójt Gminy - Pani Bożena Grochala złożyła sprawozdanie o stanie gminy, życząc jednocześnie
radnym i Wójtowi, aby podejmowane decyzje służyły dobru społecznemu oraz stanowiły osobistą satysfakcję
osób sprawujących mandat radnego i Wójta.
Miłym gestem były kwiaty, które w symboliczny sposób wyrażały gratulacje czy też podziękowania.
Cieszy również fakt przekazania gratulacji Państwu radnym i Wójtowi Gminy przez Starostę Nidzickiego- Pana
Marcina Palińskiego, Wicestarostę-Pana Pawła Przybyłka, Burmistrza Nidzicy –Pana Jacka Kosmalę oraz Pana
Grzegorza Mroza- radnego powiatowego. Fakt uczestniczenia w tak ważnej sesji jest z pewnością zapowiedzią
dobrej współpracy poszczególnych samorządów.

Zofia Wielgus
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II SESJA RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 30 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Janowiec Kościelny. Sesja została zwołana celem podjęcia uchwał dotyczących powołania i ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Podczas sesji podjęto pięć uchwał, które dotyczyły:
 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury,
 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Skład komisji stałych, na mocy podjętych na sesji uchwał przedstawia się następująco:
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU:
1. Anna Rembowska- Przewodnicząca
2. Bożena Duchna- Zastępca Przewodniczącego
3. Karol Krajewski
4. Jolanta Olszewska
5. Robert Radzymiński
6. Marcin Wesołowski
7. Teresa Nowosielska
8. Ewa Rudzińska
KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
1. Anna Rybacka – Przewodnicząca
2. Elżbieta Żebrowska- Zastępca Przewodniczącego
3. Marianna Malinowska
4. Michał Borkowski
5. Paulina Górna
6. Jadwiga Opalińska
7. Piotr Rogalski
KOMISJA REWIZYJNA
1. Jolanta Olszewska – Przewodnicząca
2. Karol Krajewski
3. Elżbieta Żebrowska
4. Ewa Rudzińska
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Robert Radzymiński- Przewodniczący
2. Bożena Duchna
3. Michał Borkowski
4. Jadwiga Opalińska
5. Teresa Nowosielska
Monika Ławicka

III SESJA RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
21 grudnia 2018 r. odbyła się ostatnia w roku sesja Rady
Gminy. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz
wysłuchaniu informacji Wójta o pracach Wójta i Urzędu
Gminy w okresie międzysesyjnym, Radni przystąpili
do podjęcia uchwał w sprawach:
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2029,
 uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.,
 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 20182028.,
 zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny
na 2018 rok;
 ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy
i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny,
 określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

3

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2018

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
 delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu osobowego Rady Społecznej przy
Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – delegowano radnego Pana Roberta Radzymińskiego,
 delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Nidzicy – delegowano Wójta Gminy Janowiec Kościelny,
 uchwalenia kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2019 rok,
 zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
 wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania Zgromadzenia
Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"- wybrano Pana Mateusza Moszczyńskiego,
 uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – do składu komisji powołano Panią Annę Rybacką.
 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Na zakończenie sesji życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożyła Judyta Wrzeszczyńska- wiceprezes
Stowarzyszenia BENE FIDE, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie Pani Beata Jóźwiak oraz
Przewodniczący i radni Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny.
W tym świątecznym klimacie sesję zakończono życzeniami świątecznymi przekazanymi przez Przewodniczącą
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, wspólną kolędą oraz tradycyjnie podzielono się opłatkiem– symbolem
zgody i pojednania.

Monika Ławicka

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY
W dniu 16 października 2018 r. na sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Janowiec Kościelny odbyła się I sesja MŁODZIEŻOWEJ
RADY GMINY. W skład Młodzieżowej Rady Gminy wybrani zostali:
1.Olaf Gałęziewski, 2.Alicja Gołębiewska, 3. Wiktoria Kobus,
4. Anna Kołacz, 5. Roksana Miecznikowska, 6. Aleksandra
Rybacka, 7. Maria Szczepkowska, 8. Maciej Tobojka,9. Dominika
Wójcicka, 10. Adam Zielonka.
Pierwszą
Sesjęzgodnie
ze
statutem
prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński.
W obecności Pani Wójt Bożeny Grochala, Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marianny Malinowskiej oraz
obecnych gości radni złożyli uroczyste ślubowanie, o następującym brzmieniu:
„Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Janowiec Kościelny, działać
zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować młodzież, troszczyć się o ich sprawy oraz nie
szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady”.
Po przyjęciu Regulaminu wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy przystąpiono do wyboru Komisji
Skrutacyjnej, odpowiadającej za prawidłowy przebieg głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej powołano Marię
Szczepkowską oraz Aleksandrę Rybacką. Radni Młodzieżowej Rady Gminy w głosowaniu tajnym wybrali
następujący skład Prezydium:
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy – Olaf Gałęziewski,
Wiceprzewodniczące Młodzieżowej Rady Gminy – Anna Kołacz i Dominika Wójcicka,
Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy – Alicja Gołębiewska.
Celem funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy jest upowszechnienie idei samorządowej wśród
młodzieży Gminy Janowiec Kościelny oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku. Pierwsze
działania Młodzieżowej Rady ukierunkowane są na aktywne uczestnictwo młodzieży w obchodach związanych
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Monika Ławicka
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INFORMACJA
O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,
TJ. W OKRESIE OD 21 LISTOPADA 2018 R. DO 21 GRUDNIA 2018 R.
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo.
Na ostatniej Sesji w dniu 21 listopada 2018 r. podjęto 2 uchwały, które wdrożono do realizacji. Następnie na sesji
nadzwyczajnej w dniu 30 listopada podjęto 5 uchwał, które również zostały wdrożone do realizacji.
W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 12 zarządzeń, które dotyczyły:
ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny,
przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej,
zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r.,
powołania Komisji Przetargowej,
przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny
za 2018 rok,
 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie
Organizacyjnym,
 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok,
 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, które w telegraficznym skrócie omówię.
27 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z radnym Powiatu Nidzickiego- Panem Grzegorzem Mrozem.
Spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych potrzeb związanych ze stanem technicznym dróg
powiatowych na terenie naszej Gminy. Wspólnie
z Kierownikiem Referatu Gospodarki Terenowej- Panem
Mateuszem Moszczyńskim przedstawiono potrzeby, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, iż należy – na
2019 rok wskazać priorytety, a na dalsze lata zabiegać aby Powiat planował opracowywanie dokumentacji
technicznej. Wspólna koncepcja z radnymi Powiatu jest potrzebna, aby oni z kolei byli głosem naszej Gminy
i potrzeb mieszkańców. Pan Marek Borowy, chociaż nie mógł uczestniczyć w spotkaniu deklarował,
iż wypracowana koncepcja będzie przez niego popierana. Spotkanie to było wstępem do dalszych rozmów, jakie
odbyłem , o których za chwilę również powiem.
29.11.2018 r odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy ZETO na temat możliwości pozyskania funduszy
związanych z cyfryzacją. Temat ten jest o tyle ważny, gdyż w niedługiej perspektywie zobligowani zostaniemy
do wdrożenia rozwiązań informatycznych, które pozwolą jak najwięcej spraw załatwiać zdalnie. Aby tak się stało
musimy posiadać urządzenia informatyczne, spełniające odpowiednie parametry. Rozwój technologii jest
błyskawiczny, ale wydatki-jak dla nas- nie do pokonania z własnych środków. Najlepszym przykładem jest
tu system nagrywania i odtwarzania nagrań sesji, z którego już korzystamy. Musieliśmy kupić z własnych środków
i ustawodawca nie pytał skąd samorządy znajdą na to środki finansowe. Dlatego też , z wyprzedzeniem, musimy
szukać rozwiązań, które pozwolą nam -w niedalekiej zresztą przyszłości- sprostać wymogom. Z tej przyczyny
podjęto rozmowy i zlecono przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji kosztorysowo-technologicznej.
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w uroczystej gali PCK , jaka odbyła się
w nidzickim zamku. Oprócz ceremonii wręczania odznaczeń dla honorowych krwiodawców przybliżono historię
Polskiego Czerwonego Krzyża, apelowano i dziękowano za ofiarność, dzięki której ratowane jest ludzkie życie.
Na terenie naszej Gminy, o czym jestem przekonany, jest wielu ludzi, którzy chcieliby honorowo oddawać krew.
Dlatego też już 9 lutego w godzinach od 8.00 – 12.00 odbędzie się pobieranie krwi, a punkt poboru zostanie
utworzony w Ośrodku Zdrowia- o czym poinformujemy w ramach akcji promującej tek szczytny cel.
03 grudnia uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” , na którym
m.in. podjęto uchwałę w sprawie składki członkowskiej dla Gmin- składka nie uległa zmianie i jest na poziomie lat
ubiegłych tj. w przypadku Gminy Janowiec Kościelny wynosi 3.500,00 zł rocznie. Przynależność do LGD
umożliwia Gminie, Stowarzyszeniom, Kościołom i Związkom wyznaniowym, oraz mieszkańcom rozpoczynającym
lub prowadzącym działalność gospodarczą aplikować o środki unijne.
04 grudnia spotkałem się z Dyrektorami Szkół- wraz z Panią Skarbnik i Kierownikiem Referatu Oświaty
omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych, m in. kwestii organizacji oddziałów
przedszkolnych, dowożenia dzieci, kryteriów przyjęć dzieci do przedszkola, uregulowania kwestii szamba
w Waśniewie-Grabowie, a także konieczności poszukiwania rozwiązań zminimalizowania kosztów związanych
z oświatą.
05 grudnia – spotkanie na temat modernizacji oświetlenia, a w szczególności zapoznania się z możliwością
skorzystania z produktu finansowego jakim jest faktoring. Wiele gmin skorzystało z tej oferty, są tego plusy
i minusy. My będziemy poszukiwać innych rozwiązań, a temat jest ważny, gdyż zapowiadane podwyżki cen
energii elektrycznej – na razie uciszone, mogą generować zwiększone koszty oświetlenia. Z pewnością trzeba
dążyć do wymiany oświetlenia na energooszczędne i szukać rozwiązań najbardziej optymalnych dla budżetu
gminy.
06 grudnia uczestniczyłem w spotkanie zorganizowanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
poświęconym sferze pomocy społecznej, w szczególności programom Maluch+ oraz Senior+.
Tego samego dnia odbyłem rozmowę z Konserwatorem zabytków w Olsztynie na temat procedury sporządzania
gminnego spisu zabytków.
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07 grudnia odbyłem kolejne spotkanie w kwestii dróg powiatowych. Tym razem było to spotkanie ze Starostą
Nidzickim- Panem Marcinem Palińskim, Panem Pawłem Przybyłkiem-Wicestarostą - z udziałem Pana Jacka
Dłuskiego. Ze strony Starostwa jest deklaracja współpracy w tym zakresie. Podobnie jak gmina, Starostwo
będzie ubiegało się o środki zewnętrzne, nie ma jeszcze wytycznych do programu- a m.in. od tego zależy , która
z inwestycji „ wpisze” się w cele programowe i ma największe szanse na dofinansowanie. Ogólna koncepcja jest
taka, aby w każdej gminie z powiatu sukcesywnie zrealizować inwestycje drogową. W naszym przypadku
wstępnie pod uwagę wzięto drogę Zabłocie-Kanigowskie do zjazdu na dotychczasową „ siódemkę”- co ma
znaczenie , gdyż droga ta jest najczęściej używana jako dojazd do siedziby gminy. Druga droga ewentualnie
Kołaki- Gołębie-Jabłonowo- tu trzeba rozważyć w jakim zakresie- czy kompleksowo czy bardziej oszczędnie.
Nasze i Powiatu deklaracje dotyczące drogi Safronka-Powierż pozostają aktualne. Uzyskałem informację,
że zostały zarezerwowane środki na remont drogi powiatowej
w Bielawach.
11 grudnia odbyłem spotkanie z przedstawicielami Ludowego Klubu Sportowego „ Orzeł” podczas, którego
omówiono istniejącą sytuację klubu, możliwości finansowania przez gminę oraz sprawy bieżące m in. związane
z zakończeniem realizacji inwestycji finansowanej ze środków LGD..
13 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu Wigilijnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
14 grudnia tego typu spotkanie odbyło się również w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie
Borowym- była to typowo świąteczna atmosfera, życzenia, występ uczestników, którzy korzystają z usług
świadczonych w SDŚ. Udział w spotkaniu wziął m.in. Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.
16 grudnia
- w niedzielę- wspólnie z radnym Michałem Borkowskim odbyłem rozmowy z mieszkańcami
Safronki na temat zjazdu z nowo projektowanej drogi dla samochodów ciężarowych. Mieszkańcy zgłosili taki
problem, dla nich istotny z punktu widzenia praktycznego korzystania z terenu i problem ten postaramy
się rozwiązać.
Tego samego dnia, też w Safronce , spotkałem się z mieszkańcami budynku, w którym był pożar. Gmina
udzielała wsparcia merytorycznego w zakresie współpracy z konserwatorem- budynek jest wpisany do rejestru
zabytków, a to oznacza szczególne procedury przy dokonywaniu remontów. Starosta Powiatu Nidzickiego wydał
już zgodę, określił sposób i wskazał rodzaj materiałów. Trzeba jednak pamiętać, iż budynek stanowi własność
prywatną , a zatem zakres pomocy gminy jest prawnie ograniczony.
17 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem władz Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Dyrekcji ZOZ oraz
generalnego wykonawcy rozbudowy szpitala. Podczas spotkania przybliżono sytuację szpitala, podjęto też
wstępne rozmowy na temat poręczenia kredytu. Na ten temat będziemy jeszcze rozmawiali, sprawa jest ważna
dla naszych mieszkańców. Nie można mówić nie- na zasadzie „ nie bo nie”. Na pewno w tej sprawie przedłożone
zostaną argumenty, w tym ewentualne konsekwencje dla Gmin, Powiatu. Tylko rzeczowo przedłożone argumenty
sprzyjają podjęciu właściwych decyzji, a opieranie się na przekazywanych informacjach-często nieprawdziwych
czy też zbyt subiektywnych- szkodzi. Temat został przez Starostwo i Dyrekcję ZOZ wywołany, z naszej strony
będzie przedmiotem szerokiej analizy.
19 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu Wigilijnym, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym.
Ze spraw bieżących wspomnę o tych najbardziej istotnych:
 14 grudnia zostały odebrane roboty związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w Janowcu
Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”. Wartość
zadania – 1 688 236,68 zł, w tym 1 350 589,00 zł dotacji z budżetu Państwa.
 W ramach porozumienia z Nadleśnictwem wyremontowana została droga o nr ewid. 460/1 w Napierkach,
nawieziono tłucznia oraz nawierzchnia została wyrównana równiarką. Wartość zadania – 8 000 zł.
Podjęto rozmowę w sprawie remontu kolejnej drogi.
 10 grudnia wyłoniono 3 wykonawców dot. zadania pn. „odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy
Janowiec Kościelny w sezonie zimowym 2018/2019”.
 Odbyło się 5 przetargów na zbycie nieruchomości. 4 nieruchomości w Janowcu Kościelnym, 1 w obrębie
Wiłunie. Łącznie za kwotę 55 856,60 zł brutto. Na dzień dzisiejszy zawarto 3 umowy notarialne.
Wójt
Piotr Rakoczy

INFORMACJE GOPS JANOWIEC KOŚCIELNY
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, nie przez to kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Karol Wojtyła

Podziękowania za Świąteczną Zbiórkę Żywności
W miesiącu grudniu na terenie gminy Janowiec Kościelny przeprowadzono Świąteczną Zbiórkę Żywności
pod patronatem Samorządu uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu.
Z zebranych produktów pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali paczki, które
zostały wydane potrzebującym rodzinom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę żywności, w szczególności Pani Judycie
Wrzeszczyńskiej- opiekunowi Samorządu uczniowskiego, Pani Agnieszce Piotrkowskiej- opiekunowi szkolnego
koła wolontariatu oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Przekazujemy słowa uznania za propagowanie idei wolontariatu i motywowanie młodzieży do działania
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na rzecz innych.
Podziękowania należą się także miejscowym przedsiębiorcom za umożliwienie i przeprowadzenie
Świątecznej Zbiórki Żywności tj.: sieci sklepów „Lewiatan” i „Delikatesy Centrum”.
Podziękowania kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli się w Świąteczną akcję
zbiórki żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny.
Bez Waszego wsparcia akcja nie mogłaby się odbyć!
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż zgodnie ze zmianami
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia
2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której
rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu
na ich wiek.
Karta jest przyznawana:
1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
2) dziecku
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest
planowanie ukończenie nauki,
c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia
d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego
|po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce
W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Janowiec Kościelny) bądź elektronicznie za pośrednictwem
portalu Emp@tia.
Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:
1. w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci
oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie
o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis
postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka. Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny
posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy
transportowych w całym kraju.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska

Okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury stanowią szczególne zagrożenie
dla zdrowia lub życia osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkohol.
Należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony tych osób w celu uniknięcia ich zamarznięcia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zwraca się do mieszkańców Gminy
Janowiec Kościelny z apelem, aby nie przechodzić obojętnie obok potrzebujących, zgłaszać wszystkie
niepokojące przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem
89 6262065, jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy.
Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej gminy pozwoli na działania
profilaktyczne i osłonowe i będzie przejawem troski o najsłabszych.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym realizuje w partnerstwie projekty unijne („Pomosty
do kariery”, „Lecimy w kierunku kariery”, „Droga do kariery”, „Aktywna integracja osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym”), których głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności
społecznej i zawodowej wśród społeczności lokalnej.
Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu z tutejszym Ośrodkiem, tel. 896262065.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska

WYŻSZE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.
Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej
i wyniosą:
• dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł,
• dla osoby w rodzinie- 528,00 zł.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645,00 zł miesięcznie.
Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Wyższe będą też
świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej
weryfikacji, i wynoszą:
• zasiłek pielęgnacyjny- 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)- I etap. Od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł (wzrost
o 31,42)- II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%
• specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli 100,00 zł)
• zasiłek dla opiekuna- 620,00 zł (wzrost 100,00 zł)
Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 roku wynosi 1583,00 zł.
Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez
zmian.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska

NOWY PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany
będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata
2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Głównym elementem programu będzie
zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Radzymińska

INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza buduje bazę kontaktową do masowej wysyłki wiadomości SMS, których
celem jest przekazywanie informacji istotnych dla rolników i mieszkańców wsi bezpośrednio na osobiste numery
telefonów komórkowych. Docieranie z informacjami w tej formie jest skutecznym i szybkim sposobem
przekazywania informacji i komunikatów.
Osoby zainteresowane udostępnieniem numeru komórkowego zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia
spełniającego warunki prawne RODO i przekazanie formularza do siedziby biura W-MIR OT w Szczytnie,
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno lub bezpośrednio do członków Rady Powiatowej W-MIR.
Druk oświadczenia do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w zakładce DRUKI DO POBRANIA- http://wmirol.org.pl/pliki-do-pobrania/.
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CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ
Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym
użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego
powierzchnię, może też być niezwykle groźny, Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym,
źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza!
A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem
węgla, populatnie zwanym czadem.
Kominy: instalacje dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz
czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel-zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz
w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej, kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza
kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlanego Dz. U.
z 2016 r., poz. 290)
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych w następujących terminach:
1. Od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2. Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz
na 6 miesięcy.
4. Z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków
użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli
kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Lp.
1.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej wraz z niezbędnymi
dokumentami

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

4 marca2019 r. 18 marca 2019 r. do
godz.14.00

6 maja 2019 r. 13 maja 2019 r.
do godz.14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej

19 marca 2019 r.25 marca 2019 r.

14 maja 2019 r. 20 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

28 marca 2019 r.

24 maja 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata, woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2019 r. 8 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

27 maja 2019 r. 31 maja 2019 r.
do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019 r.

5 czerwca 2019 r.
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HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1 marca 2019 r. 30 marca 2019 r.
do godz.14.00

27 maja 2019 r. 31 maja 2019 r.
do godz.14.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej w publicznej szkole
podstawowej wraz z niezbędnymi
dokumentami

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
w szkole podstawowej.

1 kwiecień 2019 r.10 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

3 czerwiec 2019 r. 8 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2019 r.
do godz 14.00

12 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata, woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia 2019 r. 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

13 czerwiec 2019 r. - 17
czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

19 czerwiec 2019 r.
do godz. 14.00
Karina Rogalska

OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW
I CHODNIKÓW ORAZ USUWANIA TWORZĄCYCH SIĘ SOPLI LODOWYCH.
Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki
te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.
Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może
się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy
wypadek. Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie
na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.
Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego
nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo
domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach - art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli
nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć
i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków i zabudowań
gospodarczych tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu,
w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą
na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych
użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.
Odśnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę
pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się jego grubej warstwy i do pojawienia się na
spodzie lodu i bardzo ciężkich frakcji śniegu. Obowiązki te z przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 61 tej
ustawy właściciel lub zarządca obiektu mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie
wystąpienia czynników atmosferycznych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego
lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Konieczność utrzymania należytego stanu technicznego dotyczy
wszystkich budynków niezależnie od ich powierzchni czy sposobu wykorzystania.
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie
swojej nieruchomości podlega karze grzywny albo karze nagany.
W związku z powyższym, prosi się mieszkańców gminy o bieżące uprzątanie zalegającego śniegu
na chodnikach, dachach, jak i usuwanie sopli zwisających z dachów i balkonów.
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SENIORZY ODWIEDZAJĄ TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE
02.10.2018 r. uczestnicy Klubu Seniora „ Niezapominajka” wybrali
się do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach projektu
„Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność Klubu
Seniora „Niezapominajka” ("Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego), gdzie mieli ogromną przyjemność obejrzeć spektakl
pt: „Anna Karenina” na podstawie powieści Lwa Tołstoja.
Anna Karenina, tytułowa bohaterka spektaklu, to piękna młoda
kobieta tkwiąca w nudnym małżeństwie z o dwadzieścia lat
starszym mężem. Pewnego dnia poznaje przystojnego i uroczego młodzieńca – hrabiego Aleksieja Wrońskiego.
Para choć broni się przed niedozwolonym uczuciem, nie potrafi oprzeć się wielkiej miłości. Żeby ich związek był
możliwy muszą stawić czoła konwenansom, sprzeciwom rodziny, chorobom i wreszcie mężowi Anny.
To wyjątkowe wydarzenie kulturalne, bogate we wspaniałą scenografie, imponujące kostiumy oraz piękną
i wzruszającą muzykę, sprawiło, iż uczestnicy przenieśli się w świat magii teatru. To była prawdziwa uczta
duchowa oraz oderwanie się od szarej rzeczywistości. Wyjazd przyczynił się również, do integracji środowiska
seniorów oraz był ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego.
SOK

PROJEKT "WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA „NIEZAPOMINAJKA”
08.10.2018 r. w ramach projektu „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działalność
Klubu Seniora „Niezapominajka” ("Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego), seniorzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, przygotowanych z myślą
o aktywności. Cykl warsztatów rozpoczęły zajęcia pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”.
Uczestnicy podczas ćwiczeń mieli okazję wzmocnić mięśnie przykręgosłupowe, czego
efektem jest prawidłowa postawa oraz wyprostowana sylwetka. Dzięki tym zajęciom,
uczestnicy dowiedzieli się również, jak dbać o kręgosłup oraz jakie ćwiczenia wykonywać,
żeby zapobiegać bólom stawów i napięciom mięśniowym.

Kolejnymi warsztatami były zajęcia „Skuteczna obrona przed
napastnikiem”, które odbyły się 10.10.2018 r. Warsztaty pozwoliły
uczestnikom poznać możliwe sytuacje zagrożenia, których
ofiarami mogą się stać, oraz jak reagować i postępować, kiedy
młodszy napastnik chce pozbawić ich rzeczy osobistych w postaci
np. torby, czy portfela. Instruktor przedstawił im również,
informacje o bezpiecznym poruszaniu się poza domem oraz
wykorzystaniu prostych technik do obrony przed atakiem
napastnika.

SOK
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LEKCJA PATRIOTYZMU W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY UROCZYSTOŚĆ POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI W SZCZEPKOWIE BOROWYM.
„Historia zatoczyła koło….- uroczystość posadzenia Dębu Pamięci
Nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca w Szczepkowie
Borowym.
10 października 2018 roku, na miesiąc przed 100 rocznicą odzyskania
przez Polskę Niepodległości, upamiętniliśmy jedną z 22 tysięcy ofiar
zbrodni katyńskiej, zamordowanej strzałem w tył głowy. W organizację
włączyli się mieszkańcy Szczepkowa Borowego, proboszcz Parafii
św. Jana Chrzciciela oraz Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
w Waśniewie-Grabowie. Gościem szczególnym uroczystości był syn i wnuk
nadkomisarza -Ryszard i Paweł Borowiec.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele parafialnym
w Janowcu Kościelnym. Księża –Henryk Lewandowski, Krzysztof Dziadak oraz Jacek Lubiński-proboszcz parafii
Janowiec Kościelny- modlili się za pomordowanych przez NKWD. Kazanie wygłosił ks. Henryk Lewandowski,
w którym nawiązał do czasu swego pobytu w tutejszej parafii, gdy jako młody wikariusz w trudnych latach 80-tych
pracował z młodzieżą, mówił prawdę o Katyniu, nie bał się wtedy bronić krzyży w szkołach i głośno wypowiadać
trudnej historii Polski. Słowo skierowane do każdego ze zgromadzonych brzmiało donośnie- przebacz, ale nie
zapomnij…, jesteś Polakiem, nie szukaj przyjaciół na wschodzie, ani na zachodzie- tu jest twoja matka- Polska.
Mówił to ksiądz, który przez wiele lat pracował w Rosji- był świadkiem tamtych miejsc- odwiedził Katyń,
Ostaszków, Miednoje, Smoleńsk. Dla zgromadzonych gości, młodzieży, nauczycieli, mieszkańców to bardzo
ważny głos, a obecność płk. Jarosława Węgrzynowskiego-komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie
oraz płk. Wojciecha Łączyńskiego wraz z pocztem sztandarowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej dodała
powagi i jednocześnie budowała poczucie polskości. Obecność strażackich i szkolnych pocztów sztandarowych,
w tym sztandaru z 1938 roku ze Szkoły w Szczepkowie Borowym z chorążym Januszem Zawadzińskim oraz
Jadwigą Komorowską i Urszulą Knapińską utożsamiało zgromadzonych z naszą, małą Ojczyzną. Uczennice
ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie przedstawiły program artystyczny
„Katyńska lekcja historii”. Gdy zabrzmiały słowa piosenki „Ostatni list” przed oczami był los wielu pomordowanych
na wschodzie. Jak trudno było o tym mówić w komunistycznej Polsce- wspominał Ksiądz Jacek Lubiński-„jeden
z uczniów stał na straży, gdy nauczyciel mówił o Katyniu…”
Następnie licznie przybyli goście przejechali do Szczepkowa Borowego, gdzie została poświęcona tablica oraz
posadzony dąb pamięci Nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca. Wartę honorową pełnił poczet
sztandarowy z 15GBZ. Jan Domański -przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Katyńska- przywiózł i przekazał
ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Dziękując za przygotowanie uroczystości nie krył
wzruszenia syn nadkomisarza Ryszard Borowiec, drżącym głosem wspominał swego ojca, który był w szeregach
Orląt Lwowskich, jako żołnierz walczył w Bitwie Warszawskiej i pełnił służbę komisarza straży granicznej
w Szczepkowie Borowym- dziś mój ojciec powrócił do Szczepkowa Borowego, będzie pełnił nadal swą służbętu historia zatoczyła koło. Zaproszeni goście w swych wypowiedziach docenili to wspólne działanie, jako
przykład patriotycznej postawy mieszkańców Poboża. Wspólne spotkanie w świetlicy wiejskiej było czasem
wspomnień i rozmów, sięganiem do czasów odległych i trochę bliższych.
Szkoła im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie realizując projekt Szkoły Dawnego Pogranicza dociera do
ludzi i historii związanych z nimi. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci- to tak naprawdę dalszy etap tego
projektu, ale też wspaniałe dzieło ojca Jacka Jońca- program „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Dziękujemy wszystkim za udział i włączenie się w tę uroczystość, a Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy
za współfinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej.

Więcej zdjęć : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY !!!
Społeczność szkolna

XII GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ
19.10.2018 roku w siedzibie SOK odbył się XII Gminny Przegląd Pieśni
i Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie i Szkoły Podstawowej w Janowcu
Kościelnym. Celem konkursu była popularyzacja pieśni i piosenek
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patriotycznych, kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką.
Według kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: Pani Izabela Rybacka,
Pani Barbara Różańska, Pani Marzena Borkowska.
Wyłoniono następujących zwycięzców:
W kategorii Szkoły podstawowe I-IV:
I miejsce – Weronika Wacikowska - Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym,
II miejsce – Nikola Chylińska – Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie.
III miejsce – Zespół „Trojaki” – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym oraz Amelia Zakrzewska – 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 – Zespół „Janowieckie Iskierki” – Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
Laureaci pierwszego miejsca wezmą udział w Przeglądzie Powiatowym w Nidzicy.
Wszystkim uczestnikom i ich muzycznym opiekunom bardzo dziękujemy.

SOK
Więcej zdjęć : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY !!!

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RODZINA KATYŃSKA Z OLSZTYNA
W niedzielę 28 X 2018 roku, na kilka dni przed Świętem Zmarłych,
członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska z Olsztyna wraz z Panią
Prezes Barbarą Gawlicką odwiedzili naszą Szkołę. Uczcili pamięć ofiar
NKWD zamordowanych w 1940 roku- upamiętnionych przez naszą
Społeczność Szkolną. Posadzone dęby i tablice pamiątkowe oddają hołd
bohaterom- por Stefanowi Jarockiemu, ppor Janowi Bublińskiemu, ndk SG
Bronisławowi Borowcowi.
Członkowie Stowarzyszenia zapalili znicze oraz uczcili minutą ciszy pamięć
ofiar NKWD w otoczeniu naszej Szkoły oraz w Szczepkowie Borowym.
|To ważna inicjatywa, aby oddać cześć ofiarom, które poświęciły swe życie
za wolność Ojczyzny.
Jest to piękne działanie, szczególnie w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtujące
patriotyzm w młodym pokoleniu. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy pamiętają o naszych bohaterach,
nie są to już bezimienne ofiary II wojny światowej.

11 LISTOPADA
11 listopada to dzień, w którym zwracamy się wdzięczną myślą
ku naszym dziadkom, pradziadkom, wspominając, jak z patriotyzmu,
walki i idei wyłoniła się nasza niepodległa Ojczyzna.
Gmina Janowiec Kościelny uroczyście uczciła 100-tną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. 09.11.2018 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz Szkoły
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie odśpiewali
wspólnie Hymn Polski o godz.11:11, integrując się jednocześnie z całym
krajem. Następnie mogliśmy podziwiać wspaniałą inscenizację
pt: „Młodzież w służbie Niepodległości” nawiązującej do wydarzeń
sprzed 100 lat. Na zakończenie wolontariusze utworzyli żywą flagę
Polski, nie zabrakło ogniska, kiełbasek i pieśni patriotycznych. To był cudowny czas, upamiętniający tak ważne
dla nas wydarzenie. Po zakończonym wydarzeniu, Młodzieżowa Rada Gminy wręczyła flagi Polski weteranom
zamieszkującym Gminę Janowiec Kościelny. Projekt „Młodzież w służbie NIEPODLEGŁOŚCI” został
zrealizowany przez Młodzieżową Radę Gminy w Janowcu Kościelnym, przy współpracy Stowarzyszenia LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym,
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU WSI W SZCZEPKOWIE BOROWYM I TRÓJMIEŚCIE oraz
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej im. Zawiszy
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Czarnego w Waśniewie – Grabowie. Inicjatywy Młodzieżowej Rady zrealizowano w ramach projektu „Aktywny
Obywatel – Lokalny Obywatel” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
Uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11.11.2018 r. o godz. 10.00 rozpoczęła Msza Święta
w Kościele Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali pięknych słów
Ks. Kan. Jacka Lubińskiego, dotyczących naszej wolnej Ojczyzny. Modliliśmy się również o walczących,
poległych, którzy oddali swoje życie za wolny kraj.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym zaprezentowali część artystyczną, która
wprowadziła wszystkich w atmosferę wydarzeń sprzed 11 listopada 1918 roku. Przypomniała bolesną historię
Polaków, pełną ofiarnego poświęcenia i oddania w imię wolności. Przywołała tamte ciężkie czasy, pomogła
zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość, ale przede wszystkim wzbudziła refleksję. Następnie
wszyscy udali się pod figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem i tablicę upamiętniającą poległych i zamordowanych
w obronie Ojczyzny przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, gdzie zostały złożone
wiązanki z biało-czerwonych kwiatów oraz zapalone znicze. Na placu przed Szkołą został posadzony, również
dąb pamięci Stanisława Tessaro, generała brygady wojska polskiego.
Nie zapomnieliśmy o grobach żołnierzy na parafialnym cmentarzu, gdzie również zostały zapalone znicze.

Więcej zdjęć : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY !!!
SOK

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA OSP GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
15 listopada 2018 r Pani Bożena Grochala Wójt Gminy Janowiec Kościelny
w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg. mgr
inż
Marka
Augustynowicza
przekazała
sprzęt
ratowniczy
„Współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości" do trzech jednostek
ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Janowiec
Kościelny.
Przekazanie sprzętu jest jednym z etapów podpisanej umowy z Ministrem
Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdzarzenia.
Przekazanie sprzetu odbyło się w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelny w obecności
czlonków Zarządu Oddziału ZOSP RP OSP Janowiec Kościelny.
Jednostki otrzymały:
1. OSP Janowiec Kościelny:
 Defibrylator Philips HeartStart Frx plus, zestaw ratowniczy, bateria, elektrody, klucze pediatryczne,
zestaw treningowy, walizka transportowa Peli – 1 kpl
 Latarka akumulatorowa M-Fire – 6 szt
 Zestaw klocków schodowych i klinów do stabilizacji "A" – 1szt
Łączna kwota zakupionego sprzętu: 10 630,00 zł
2. OSP Szczepkowo Borowe:
 Pilarka STIHL MS 461 40cm; 3/8, RS; 1,6 – 1 szt
 Latarka akumulatorowa M-Fire – 7 szt
 Zestw oznakowania terenu akcji – 1 kpl
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 Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt
Łączna kwota zakupionego sprzętu: 10 120,35 zł.
3. OSP Nowa Wieś Wielka:
 Pilarka STIHL MS 461 40cm; 3/8, RS; 1,6 – 1 szt
 Latarka akumulatorowa M-Fire – 1 szt
 Bosak dielektryczny LEADER – 1 szt
 Zestw oznakowania terenu akcji – 1 kpl
Łączna kwota zakupionego sprzętu: 7 785,00 zł.
Łącznie Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie dla jednostek OSP w kwocie: 28 250,00 zł, przy
udziale własnym w kwocie: 285,35 zł.

Joanna Antczak

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
W dniu 01.12.2018r. odbyła się Zabawa Andrzejkowa we współpracy
Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia BENE – FIDE. Na dzieci
czekało mnóstwo atrakcji tj.: malowanie twarzy, zabawa w loterie fantową, dla
każdego dziecka popcorn oraz kafejka dla rodziców. Nie mogło zabraknąć
również wróżb andrzejkowych oraz zabaw, tak bardzo oczekiwanych przez
dzieci. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Magiczny wieczór
przebiegł w miłej atmosferze.

SOK

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W SOK
W dniu 05.12.2018r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu
Kościelnym odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe. W spotkaniu udział
wzięły dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu
Kościelnym z wychowawcą Panią Anną Szczepkowską oraz seniorzy
z Klubu Seniora „Niezapominajka”. Uczestnicy własnoręcznie wykonywali
ozdoby i karty świąteczne. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał
świąteczny, słodki upominek.

SOK
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WIGILIA SENIORA
Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający jest okresem
szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory,
czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym,
potrzebującym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których
powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej
uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że po raz kolejny odbyło się w
naszej gminie Spotkanie Wigilijne dla Seniorów. Na tę uroczystość
zaproszenie przyjęło 40 osób.
Uroczystość wigilijna rozpoczęła się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz.
11-tej w Samorządowym Ośrodku Kultury w rodzinnej, świątecznej
atmosferze. Przy wspólnym stole spotkali się mieszkańcy gminy, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr
Rakoczy, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Marianna Malinowska jak również Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Marzena Radzymińska.
Tegoroczne spotkanie, powitanie gości i przekazanie świątecznych życzeń, rozpoczęła Pani Marzena Borkowska
– p.o. Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. Następnie głos zabrał Wójt Gminy,
który na wstępie przeczytał fragment Ewangelii wg Św. Łukasza po czym złożył wszystkim najserdeczniejsze
życzenia, zaznaczając, iż spotkanie to ma na celu podtrzymanie idei świąt i podążanie kierunkiem wyznaczonym
przez tradycję nakazującą dzielenie się wszystkim, tak aby w ludzkich sercach zagościła miłość, a na ludzkich
twarzach uśmiech i radość.
Wszyscy uczestnicy tego spotkania łamiąc się tradycyjnym opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia.
Następnie podane zostały na stół pierwsze tradycyjne potrawy wigilijne. Czas pomiędzy podawaniem kolejnych
potraw, zebrani na wieczerzy goście, umilali sobie wspólnymi rozmowami i słuchaniem kolęd.
Spotkanie opłatkowe uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Pani Kierownik SOK oraz występ
Janowieckich Iskierek ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Przepiękne kolędy i piosenki świąteczne
wprowadziły wszystkich w klimat świąt Bożego Narodzenia, a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania.
Dla większości naszych gości spotkanie wigilijne było najważniejszym wydarzeniem w mijającym roku - wspólne
rozmowy, życzenia, opłatek oraz kolędowanie sprawiły, iż zapomnieli oni o swoich problemach, chorobie czy
samotności.

Więcej zdjęć : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY !!!
SOK

„KONSULTACJE Z KOSMETYCZKĄ I WIZAŻYSTKĄ”
Warsztaty kosmetyczne poprowadziła – Anita Nyga – makijażystka
i wizażystka paznokci. Seniorki z Klubu Niezapominajka miały okazję
dowiedzieć się jak poprawnie wykonać makijaż i jak zadbać
o pielęgnację skóry twarzy i ciała. Po wykładzie Pani Anita Nyga
wykonała pokazowe makijaże. Panie mogły również wykonać zabieg
parafinowy na dłonie, który dba o skórę dłoni poprzez głębokie ich
nawilżenie. Uczestniczki warsztatów poczuły się jak w salonie
piękności.

Więcej zdjęć : www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY !!!
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INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE NIDZICKIM
Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2019 r. na nowych zasadach.
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, zmianie ulegają zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej
na terenie Powiatu Nidzickiego.
• ROZSZERZENIE GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH
Od stycznia usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Podstawą udzielania usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. System
nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie więc otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup
beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie
z odpłatnych usług prawniczych.
• WCZEŚNIEJSZE ZAPISY NA PORADY
Wprowadza się wcześniejsze zapisy telefoniczne na porady. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się telefonicznie
pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu: 575 136 077. Rejestracja telefoniczna odbywa się
wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
• LOKALIZACJA PUNKTÓW I ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY
- Nidzica – stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę
Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Punkt nieodpłatnych porad prawnych
zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, czynny
od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00,
- Kozłowo – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej,
punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, ul. Mazurska 3, 13-124
Kozłowo, czynny w poniedziałek i wtorek, od 14.00 do 18.00,
- Janowiec Kościelny - „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji
pozarządowej, punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, Urząd Gminy, 13-111
Janowiec Kościelny 62, czynny w środę i czwartek, od 12.30 do16.30,
- Janowo – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej, punkt
nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, budynek po byłym Ośrodku Zdrowia,
ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo, czynny w piątek od godz. 9.00 do 13.00.
• POSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PRAWNEJ
Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej polega przede wszystkim
na wprowadzeniu usługi sporządzania projektu pisma, w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy
w sporządzaniu projektu pisma”. Ponadto nieodpłatna pomoc prawna obejmuje nadal:
 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 nieodpłatną mediację, lub
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym lub poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Utrzymano wyłączenie dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
• PRADNICTWO OBYWATELSKIE
Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej od
stycznia 2019 r. oprócz porad prawnych raz w miesiącu w każdej miejscowości będzie świadczyć również
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
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mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również
nieodpłatną mediację.
• FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ
Porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze
znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem
tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad
w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą
innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem po wcześniejszym umówieniu wizyty.
• EDUKACJA PRAWNA W KAŻDYM POWIECIE
Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert prowadząca „mobilny” punkt pomocy prawnej
zrealizuje działania z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu. Zakres tematyczny edukacji będzie ściśle
związany z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
• INTEGRACJA Z INNYM FORMAMI DARMOWEJ POMOCY
Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez
udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje
o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Listę jednostek
nieodpłatnego poradnictwa prowadzi i publikuje na swojej stronie internetowej Starosta Nidzicki. Lista powinna
obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy
społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Powyższa lista
podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu
nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Nidzickiego
o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
NIDZICKIEGO
 OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej
mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety
dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej
na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji
mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację
pozarządową.
Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
Źródło : http://bip.powiatnidzicki.pl/10013/Nieodplatna_Pomoc_Prawna/

NOWE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku z nowelizację Ustawy o odpadach Dz.U.z 2018 r poz .1592 z dnia 20 lipca 2018r. i wynikających z niej
kosztów związanych z przestrzeganiem zasad określonych hierarchią postępowania z odpadami a także
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Dz.U. 1996 Nr 132 poz.662 r. z 11.09.2018 zobowiązani
jesteśmy zabezpieczyć zgodny z w/w przepisami system zagospodarowania odpadów wytworzonych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne.
W dotychczasowym systemie zagospodarowania odpadów odbieramy od mieszkańców wszystkie odpady
pochodzące z plastiku, papieru, szkła, metalu, bioodpady , popiół z palenisk domowych, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe. Zbieramy leki przeterminowane , baterie i akumulatorki
małogabarytowe, przyjmujemy odpady budowlane do 500 kg i opony pochodzące z gospodarstw domowych
nieodpłatnie.
Dotychczas obowiązująca stawka 10 zł od osoby z zróżnicowaniem w zależności od ilości osób zamieszkujących
gospodarstwo domowe na terenie miast nie była zmieniana od 1 lipca 2013 roku.
Na obszarach wiejskich w wysokości 8,00 zł od osoby z podobnym zróżnicowaniem obowiązywała do 1 marca
2016. W związku z przyjętymi standardami odbioru i zagospodarowania odpadów jak w miastach zrównano
stawkę do poziomu miejskiego tj. 10 zł. od osoby z zróżnicowaniem.
W międzyczasie wzrastały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów tj. paliw, płacy minimalnej jak i opłat za
korzystanie ze środowiska. W znaczący sposób wzrastają koszty zabezpieczenia instalacji tj. składowisk
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odpadów, gromadzenia odpadów , zabezpieczenia roszczeń jak nadzoru poprzez całodobowy wizyjny monitoring
w/w instalacji.
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Związku na posiedzeniach w dniu 4.X i 7 XI. 2018r , oraz Zgromadzenie
Związku w dniu 7.XI i 27. XI 2018 r dokonało analizy kilku wariantów/ 4/ opłaty za zagospodarowanie odpadów
zabezpieczając płynność finansową funkcjonującego systemu.
Uchwałą NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 27 listopada
2018 r ustalono jednolitą stawkę dla wszystkich mieszkańców w wysokości 12 zł od osoby miesięcznie za odpady
zbierane i odbierane selektywnie.
Ustaloną wyższą stawkę w wysokości 48 zł od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie.
Ustalono nowe stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sposób znaczący różnicując
odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w stosunku do niesegregowanych.
Nowe stawki stają się obowiązujące z dniem 1 luty 2019 roku.
Nowe stawki mają motywować do segregowania odpadów co jest wymogiem Ustawy o utrzymaniu porządki
i czystości w gminach.
Ustawa zobowiązuje do kontroli właścicieli nieruchomości co do przestrzegania zasad segregacji odpadów.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustawodawca wskazuje konieczność zmiany opłaty .
Zostaną zaostrzone formy egzekucji należności za zagospodarowanie odpadów. Dotychczasowe postępowania
komornika skarbowego zostaną uzupełnione wpisem do hipoteki lub zgłoszeniem do rejestru dłużników.
Pełna treść Uchwały Zgromadzenia Związku znajduje się na stronie :www.dzialdowszczyzna .bip.net. pl. oraz
w Dz.U. województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 listopada 2018r. poz.5151
Informacji udzielają biura Związku na ul. Osiedleńczej 1a tel.23 – 698-17 70,72,82,85,86 lub Przemysłowej 61
tel. 23-697 6518.
Przewodniczący
Zarządu Związku
Kazimierz Kordecki

ZGUBIŁEM LUB UKRADZIONO MI DOKUMENTY - CO ROBIĆ?

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek
w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki,
które należy wykonać:
o
Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym
banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę
banków - http://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych - dokumenty-odwszystkich-osob/ ).
 Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie
przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
 Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje
zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych
klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba
zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych
z utraconego dokumentu).
o Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
o Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego
dokumentu
 informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu,
znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które
mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają.
Kiedy należy zastrzegać?
Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie
od przyczyny, powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.
Jakie dokumenty?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.
Dlaczego należy zastrzegać?
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, np.:
wyłudzenia kredytów i pożyczek,
 unikanie opłat, kradzieże wyposażenia (wynajem mieszkań i pokoi hotelowych),
 kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy,
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 zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa kredytowe i podatkowe).
www.DokumentyZastrzezone.pl.
System Zastrzegania Kart ZBP: (+48) 828 828 828, www. zastrzegam.pl
Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów
stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku
zostanie przekierowany do właściwej infolinii wydawcy. System rozpoznaje nazwy banku wypowiedziane na
wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby oraz może obsługiwać równolegle wiele połączeń.
Numer: (+48) 828 828 828 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i
jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika
(posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabela opłat jego operatora.
System Zastrzegania Kart ma charakter niekonkurencyjny wobec indywidualnych numerów contact center
banków. Stanowi uzupełnienie dla infolinii banków oraz jest narzędziem głównie dla tych osób, które nie
pamiętają numeru do swojego wydawcy.
Operatorem sytemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu NBP.
Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl

KOMUNIKAT
W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW W PIECACH
Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz
opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te
instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.
Wobec powyższego Wójt Gminy Janowiec Kościelny informuje, że w okresie grzewczym 20182019 będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole kotłów, kominków i piecy opalanych paliwami stałymi
pod kątem przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów.

INFORMACJA DLA PAR OBCHODZĄCYCH W 2019 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. Z wnioskiem o
nadanie medalu dla Jubilatów mogą wystąpić również dzieci oraz wnuki par, które
będą obchodziły Złote Gody.
Odznaczenia te nie są przyznawane osobom karanym. Wnioski w tej sprawie
są przekazywane przez USC do urzędu wojewódzkiego, 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 31.01.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Janowcu Kościelnym (pokój 2-parter) tel. 89 6262048.
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.).

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY, TEL. 89 6262002, FAX. 89 6262186
e-mail:gmina@janowiec.com.pl
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