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Totus Tuus
Człowiek, niczym anioł, urodzony w Wadowicach,
Dusza bez wad, o licach
Tak ciepłych dla oka,
Jak słońca powłoka.
Dorastał ten człowiek bez matki swej ziemskiej,
Zawierzył swą duszę więc Matce niebieskiej.
Pogrążył się cicho w modlitwie ciężkiej,
Nie wiedząc, co da to w przyszłości dalekiej.
Brat zasnął, Karol miał lat jedenaście,
Uległ chorobie, tak wtedy niejasnej.
Ojciec odszedł, gdy dwudziesty pierwszy rok uciekał.
Zostawił za sobą młodego człowieka.
Cierpieniem kształcony, złu się przeciwstawił,
Odrzucił ból, a w Bogu się kształcił.
Nie wiedział, że tak daleko trafi,
Iż taką historię dla nas zostawi.
Zabił dzwon, dokazują dzieci.
Zabił znów, chłopiec przed ołtarzem klęczy.
Zabił znów, na kapłana święci.
Zabił znów, biały dym pod niebo leci.
Jan Paweł II, wybrany w wierze,
głosi Słowo, dzieci na ręce bierze.
Huk – trzask plac spowija,
Biel krwią splamiona, człowiek z bólu się zwija,
W ramiona opada, gdy sił już brakuje.
Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę.
Chroniła go Matka, swym płaszczem nakryła,
Wstawiła się, by kula nie zabiła.
Powraca, przebacza, wyzbywa się gniewu,
Odwiedza człowieka, co celował przeciw niemu.
Powraca do zdrowia, choć nie na długo,
Mija jedną trudność, natrafia na drugą.
Nie jest to wina człowieka,
A jedynie tego, co wszystkich czeka.
Lekarze walczą, próbują ratować
„Pozwólcie mi odejść do Boga, Ojca”
Papież oddaje się Ojca woli,
Chociaż ludzi głęboko to boli.
Koniec cierpienia, dąży do zbawienia.
Księga przez Boga została zamknięta.

Autor: Piotr Tarwacki
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Janowcu Kościelnym
- Zdobywca I miejsca w konkursie poetyckim o Janie Pawle II
pt. ”WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI”
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Absolutorium dla Wójta
23 czerwca 2020 roku odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. To ważna sesja, gdyż w porządku obrad przewidziano poszczególne etapy związane z procedurą udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Podstawą był Raport o stanie gminy, zatwierdzenie
wyniku finansowego, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
W wyniku przeprowadzonych głosowań Wójtowi
Źródło: nidzica.wm.pl
Gminy udzielono wotum zaufania i absolutorium.
Jest to jedno z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ale także akceptacja i docenienie
pracy Wójta. Udzielone absolutorium jest stwierdzeniem prawidłowości działania finansowego
organu wykonawczego.
Wójt Gminy-Piotr Rakoczy dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, że jest to efekt
współpracy z Radą Gminy, pracy całego zespołu pracowników Urzędu Gminy, instytucji kultury
i wszystkich jednostek organizacyjnych oraz pomoc sołtysów, druhów OSP i lokalnych stowarzyszeń.
Społecznej oceny dokonywać będą także Mieszkańcy, których zachęcamy do oglądania
transmisji z każdej sesji, a także do zapoznania się z dokumentami, które zamieszczane są w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Po wyczerpaniu porządku obrad miłym akcentem była wizyta w Samorządowym Ośrodku
Kultury, który zaprezentował się w nowej odsłonie. Tego jednak nie da się opisać, to trzeba zobaczyć.
Sekretarz Gminy — Zofia Wielgus

„ Dzielnicowy gminy Janowiec Kościelny”

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego to jedno z wielu zadań gminy. W tym ważnym zadaniu gminę
wspierają służby do tego powołane, w
tym Policja.
W dniu 02 czerwca 2020 roku odbyło się
spotkanie podczas którego I Zastępca
Komendanta Powiatowej Policji w Nidzicy – mł. insp. Krzysztof Kunicki przedstawił Wójtowi Gminy asp. sztab. Janusza
Kawkę, który pełnił będzie funkcję dzielnicowego na terenie gminy Janowiec Kościelny. To ważna i odpowiedzialna funkcja, wymaga odpowiednich predyspozycji. Dobra współpraca z dzielnicowym
przynosi pozytywne rezultaty w różnych aspektach życia społecznego. Jak podkreślał Z-ca Komendanta, Janowiec Kościelny zyskuje doświadczonego dzielnicowego, co zapowiada owocną
współpracę.
Panu dzielnicowemu życzymy satysfakcji z wykonywanej służby, poczucia dobrze wypełnianej
misji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Te mądre słowa Św. Jana Pawła II wspaniale odnoszą się do tragicznego wydarzenia z 04 maja 2020 r., kiedy uległy zniszczeniu pomieszczenia w miejscowości Szczepkowo – Zalesie w wyniku pożaru.
Ludzie dobrej woli, wrażliwi na krzywdę potrzebujących szybko
włączyli się w organizację pomocy rodzinie. W ciągu kilku dni Pogorzelcy otrzymali to, co najpotrzebniejsze i niezbędne do codziennego
życia. Dlatego też dziękuję wszystkim tym, dzięki którym uwierzyliśmy,
że istnieje bezinteresowna pomoc i ludzka życzliwość. Po raz kolejny
okazało się, że jest wiele dobrych serc, które chcą pomóc. Dziękuję w
szczególności:
• Pani Kamili Rogowskiej – Pedagogowi Szkolnemu, Pani Lenie Nowakowskiej – wychowawczyni jednego z dzieci oraz Pani Dyrektor Beacie Jóźwiak i wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie,
• Panu Kierownikowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym - Panu Waldemarowi Pyrackiemu oraz jego pracownikom,
• Panu Mariuszowi Tobojka z Zakładu Stolarskiego TOBSTOL z Janowca Kościelnego,
• Panu Jakubowi Rogowskiemu z PPH MOTO HURT S.C. z Mławy,
• Panu Robertowi Radzymińskiemu – Radnemu Gminy Janowiec Kościelny,
• Pani Dorocie Nowak z Olsztyna,
• Panu Pawłowi Grochala,
• Panu Rafałowi Amielian z Konopek,
• Pani Sylwii Gołębiewskiej z Nidzicy.
Podziękowania należą się wszystkim Strażakom, którzy pomagali ratować to, co się dało i
uczestniczyli w akcji gaszenia budynku.
Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia udzielanej pomocy i wsparcia potrzebującym. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i udzieloną pomoc, życzę wszystkim wspierającym satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów oraz powodzenia w realizacji życiowych planów. Dzięki Państwu wsparciu udało się pomóc rodzinie z sześciorgiem dzieci w trudnym dla nich czasie.
Kierownik GOPS w Janowcu Kościelnym
Marzena Radzymińska wraz z pracownikami

Gmina Janowiec Kościelny wspiera system bezpieczeństwa
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli to złożony system, oparty na współdziałaniu instytucji
do tego powołanych. Za przykład dobrej współpracy uznać należy wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy przez samorząd gminy Janowiec Kościelny.
W dniu 19 czerwca 2020 roku wójt gminy
Janowiec Kościelny – Piotr Rakoczy przekazał Komendantowi Powiatowej Policji w
Nidzicy- podins. Jarosławowi Wiśniewskiemu zestaw medyczny RO.
Przekazany zestaw to m.in. maska do
sztucznego oddychania, kołnierze ortopedyczne, koc izotermiczny, młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów, materiały opatrunkowe.
Komendant nidzickiej jednostki Policji podziękował za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
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Wspomnienie o Barbarze Krajewskiej—poetce ludowej—pobożance
Ze smutkiem przyjęliśmy wszyscy wiadomość o śmierci Pani Barbary Krajewskiej.
Dla rodziny, bliskich, przyjaciół to trudna chwila. Jest to też smutne dla całej społeczności Ziemi
Janowieckiej. Mimo sędziwego wieku, jakiego doczekała się Pani Barbara, to z trudem żegna się Osobę,
która na stałe wpisała się w historię gminy Janowiec Kościelny. Któż bowiem będzie w tak poetycki sposób wypowiadał się o Ziemi Janowieckiej?
Cała twórczość Pani Barbary nacechowana jest ogromnym przywiązaniem do ziemi ojczystej,
jest świadectwem patriotyzmu, wzrusza i zachęca do refleksji.
Najczęstszym przesłaniem w
Jej twórczości jest miłość, w każdej
odsłonie- jako miłość do Boga, bliźniego, ziemi ojczystej. Wydana w 2018
roku książka „ Ziarna miłości” jest podsumowaniem postrzegania tych różnych rodzajów miłości, ze wspólnym
jednak mianownikiem- o miłość trzeba
dbać, pielęgnować. Czyż nie jest to
przesłanie ponadczasowe. Istotnie to
miłość do Boga, Ojczyzny i do drugiego człowieka nadaje nam wszystkim
sens życia.
Pani Barbara w szczególny
sposób promowała naszą gminę, na
stałe wpisała się w jej historię. Jej poetycka przygoda trwała od Jej młodzieńczych lat. W 2014 roku obchodziła 70 lecie pracy twórczej. Na pytanie co skłania do pisania odpowiedziała kiedyś „Poezja jakoś chodzi za mną”.
O swoich wierszach pisała „Stoję w ogrodzie, przy wiejskiej drodze, rozdaję wiersze, jak kwiaty
dobroci z kolorowej zapaski”. Rzeczywiście swe wiersze „rozdawała” dedykując je często wielu osobom.
Będzie to miłe wspomnienie, dla wszystkich tych, którzy związani byli z gminą.
Bez wątpienia Pani Barbara Krajewska to wyjątkowa osoba, niezwykle sympatyczna w rozmowie,
ciepła i obdarzona mądrością życiową. Zawsze niezwykle taktowna, subtelna i używająca pięknego, polskiego języka. Tę barwność wypowiedzi w poetycki sposób zamieniała później w wiersze, tworząc tak
wiele. Powstały ciekawe tomiki, a każdy z nich przybierał poetyckie dziękczynienie za ziemskie życie.
Jej twórczość była licznie nagradzana w konkursach literackich, a listy gratulacyjne od tak zacnych osób jak Prymas Polski Józef Glemp są tego najlepszym potwierdzeniem. Nagroda im. Oskara
Kolberga to kolejne godne uhonorowanie dokonań poetki.
Osobiście nie zapomnę jak Pani Barbara prosiła o pomoc w wydaniu kolejnej książki- jak się okazało- ostatniej. Z wielką ochotą tę prośbę jako samorząd spełniliśmy. Dosłownie parę dni temu książka
zatytułowana ” Kluczem modlitwy otwieram dzień” dotarła do nas. Przeglądałem pachnącą jeszcze farbą
drukarską i znalazłem tam wiersz „Żal mi będzie”. Piękny. Nie sądziłem, że wiersz ten stanie się poetyckim testamentem Pani Barbary. Zacytuję fragment:
„ Ale ja cała nie umrę, pozostanę w duszach bliźnich, w sforach książek. Ty Ziemia Janowiecka jak matka rodzona, przytul mnie do swego łona i utul mnie na wieki”.
Czyż można jeszcze piękniej to powiedzieć. Czerpiąc z mądrości tego cytowanego pożegnania
powiem tylko krótko „ Pani Barbaro niechaj Ziemia Janowiecka utuli Cię na wieki”.
Rodzinie, bliskim i całej wspólnocie literatów- w imieniu społeczności gminy Janowieckiej składam
serdeczne wyrazy współczucia.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Informuje
że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+, zgodnie z
wydaną informacją, mają przyznane prawo do tego świadczenia do
dnia 31.05.2021 roku. W 2020 roku osoby , które pobierają świadczenie wychowawcze 500+ nie składają wniosków. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane w następujących terminach:
• elektroniczne od dnia 01.02.2021 roku,
• papierowo od dnia 01.04.2021 roku.
Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski na kolejny okres
świadczeniowy 2020/2021 na świadczenie Dobry start, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Zasady przyznawania świadczenia Dobry start, czyli jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną, nie zmieniły się. 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na każde uczące się
w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami,
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie Dobry start nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie zmieniły się również zasady
przyznawania zasiłku rodzinnego. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł.
Od nowego okresu świadczeniowego zostanie zwiększone kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym i będzie wynosiło 900 zł na osobę w rodzinie. Została również wprowadzona
zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną
przyznane także w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego lecz odpowiednio pomniejszone. Świadczenia nie zostaną jednak wypłacone, kiedy wyliczona kwota wsparcia będzie niższa niż 100 zł. Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2019 roku.
W tym roku z uwagi na pandemię, szczególnie zachęcamy do składania wniosków drogą
elektroniczną poprzez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Emp@tia. To bezpieczny, wygodny i szybki sposób. Wnioski elektronicznie można składać od 1 lipca, a od 1 sierpnia tradycyjnie.
Marzena Radzymińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W yw i a d z W ó j t e m ( a r t . o p u b l i k o w a n o w N a s z e j G a z e c i e N i d z i c k i e j )
Objął Pan stanowisko Wójta gminy Janowiec Kościelny w 2018 roku. Jak ocenia Pan miniony
okres?
Jako czas wytężonej pracy, wielu spotkań, wizji lokalnych. Jestem mieszkańcem tej gminy, znam problemy i oczekiwania , zawsze jednak usłyszeć i zobaczyć na własne oczy daje gwarancję pełniejszego rozeznania w temacie. Każde przedsięwzięcie trzeba przecież dostosować do możliwości budżetu. Chciałbym
oczywiście zrealizować jak najwięcej inwestycji lecz to uzależnione jest od pozyskiwania środków zewnętrznych . Z własnych środków byłoby to niemożliwe. Tu mogę liczyć na doświadczenie i determinację
pracowników. Uważam jednak, że w 2019 roku zrealizowano szereg inwestycji i przedsięwzięć, rozpoczę-
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to również proces dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod przyszłe inwestycje, na niektóre z nich
podpisano umowy na dofinansowanie, a okres ich realizacji trwać będzie do 2021 roku.
Muszę też wspomnieć o trudnościach, bo tych nie brakuje i często spędzają sen z oczu. Tu pomagają
osobiste predyspozycje i usposobienie. Jestem z natury energicznym człowiekiem lecz do problemów
podchodzę z wyważonym spokojem. Całą energię skupiam na tym jak rozwiązać problem, a nie na tym,
że jest to duży problem.
O jakich problemach Pan mówi?
Dużym był- i mam nadzieje, ze mogę mówić w czasie przeszłym, problem rozliczeń dotacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Taki stan zastałem, ale nikogo nie oceniam. Bardziej
postrzegam to jako błąd systemowy niż personalny. Gmina nie może jednak ponieść strat finansowych i
konsekwentnie stawiam jasno określone warunki. Oprócz finansów muszę dostrzegać potrzeby tych, którzy z usług tam świadczonych na co dzień korzystają. W kwestii seniorów zakres usług będzie nawet jeszcze większy, gdyż od przyszłego roku działać będzie Klub Seniora w Janowcu Kościelnym. Prace adaptacyjne rozpoczną się w tym roku.
Kolejny problem, z którym musiałem się zmierzyć to pandemia. Może problem to niewłaściwe słowo, ale z
pewnością zupełnie nowa sytuacja dla każdego. Tu z pomocą znów przyszedł spokój. Panika to zły doradca. Skupiałem się zatem na wykonywaniu odgórnych zaleceń, ale także na koordynowaniu lokalnych
przedsięwzięć. Mam tu na myśli chociażby szycie i dystrybucję maseczek. Wiele osób zgłosiło się do pomocy, maszyny poszły w ruch, krawieckie zdolności także osobiście testowałem z powodzeniem. Szybko i
skutecznie zareagowałem na problem nauki zdalnej, pozyskano prawie 45 tys. zł z grantu „ Zdalna szkoła”, co pozwoliło zakupić 34 laptopy. Z Fundacji ING Dzieciom z kolei pozyskano ponad 9 tys. zł, za co
kupiono 15 tabletów. 32 laptopy z kolei pozyskano w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół OSEWyzwanie. Sprawnie przebiegał także proces obsługi mieszkańców, mimo iż kontakt osobisty był rzeczywiście utrudniony. Każdą sprawę załatwiano.
Jakie ma Pan plany do końca kadencji, a co już udało się zrealizować?
Zacznę od tego co już zrealizowano. W 2019 roku ponad milion złotych przeznaczono na wydatki inwestycyjne i majątkowe, z czego ponad 270 tys. zł w formie dotacji celowej na dokumentację i przebudowę dróg
powiatowych. W 2020 roku przewiduje się dotację dla Powiatu Nidzickiego ponad 850 tys. zł na drogę
powiatową Safronka-Wiłunie-Powierż oraz 240 tys. zł na remont drogi Zabłocie Kanigowskie- Janowiec
Kościelny. Muszę podkreślić, że to bardzo kosztowne inwestycje, na które Powiat Nidzicki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Lokalnych. Wspomniane kwoty stanowią 50 % kosztów własnych tych inwestycji, drugą połowę pokrywa Powiat. Ten wypracowany przed laty model udzielania dotacji między jednostkami samorządu terytorialnego przynosi obopólne korzyści. Znaczna część dróg przebiegających
przez gminę Janowiec Kościelny to drogi powiatowe. Dla mnie ważne jest to, aby mieszkańcy bezpiecznie się po tych drogach poruszali i nie uszkadzali własnych aut. Dla mieszkańców nie ma przecież znaczenia czyją własnością jest droga. Z większych inwestycji wymienić trzeba budowę ciągu pieszych w m.
Napierki, modernizację dróg gminnych i sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w m.
Kuce i Piotrkowo, za co łącznie wydatkowano ponad 187 tys. zł. Sukcesywnie montowane są lampy solarne, modernizowane jest oświetlenie uliczne, a planowana jest budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo-Iwany, Krajewo-Kawęczyno, Szczepkowo-Skrody. Trzeba pamiętać, że proces inwestycyjny to dokumentacja kosztorysowo-projektowa. W tej kwestii opracowano dokumentację na modernizację hydroforni w m. Kuce i studni nr 2 w Jabłonowie, a także na modernizację studni głębinowej na ujęciu wody w m.
Iwany. Inwestycje wodno-kanalizacyjne są kosztowne, ale niezbędne dla dalszego rozwoju gminy. I to nas
czeka w niedalekiej przyszłości. Wspomnę także o tym, że przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż to ułatwia i przyciąga inwestorów.
To ostatnie przedsięwzięcie jest zapowiedzią jakiejś wizji, koncepcji na rozwój gminy?
Bez wątpienia tak. W gminie potrzebni są inwestorzy. Trzeba zwiększyć dochody i zmienić strukturę wydatków, gdyż dochody własne stanowią niecałe 15 % ogólnego budżetu gminy. Trzeba wypracować pieniądze na udział środków własnych, bez dofinansowania nie da się zrealizować praktycznie żadnej więk-
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szej inwestycji.

Czas pandemii zmusił nas do większego niż zwykle korzystania z rozwiązań informatycznych, czy
w tej kwestii mieszkańców czeka jakaś zmiana?
Nazwałbym to raczej umiejętnym korzystaniem z nowych rozwiązań. Realizujemy bardzo duży projekt w
zakresie cyfryzacji, na który uzyskano ponad 780 tys. zł dofinansowania. Efektem finalnym będzie tak
zbudowana infrastruktura informatyczna, która da możliwość korzystania z usług administracji bez wychodzenia z domu, a pracownicy w pełniejszym zakresie wykorzystają możliwości sprzętu. Trzeba iść z
duchem czasu i nawet wobec naturalnego oporu uczyć się nowych umiejętności i korzystać z dobrodziejstwa cyfryzacji. To ważne, szczególnie dla młodego pokolenia.
Pana kadencja zbiegła się z obchodami 30-lecia samorządów. Jakaś refleksja na ten temat ?
Samorządność to jeden z największych sukcesów przemian. To rodząca się i rozkwitająca aktywność
społeczna, to także współuczestniczenie i współdecydowanie w sprawach publicznych. A lokalnie to
przede wszystkim trud i wysiłek radnych i wójtów wszystkich kadencji, sołtysów i rad sołeckich, organizacji pozarządowych, strażaków OSP, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Każdy z nich
„budował” tę gminę, a ja kontynuuję ten proces.
Co po 5 latach kadencji chciałby Pan usłyszeć?
Chciałbym aby o gminie Janowiec Kościelny mówiono pozytywnie, że można w niej mieszkać i inwestować. To byłoby najlepsze podsumowanie kadencji. Mam jeszcze trochę czasu, aby plany zrealizować.
Potrzebna jest wola współpracy z Radą Gminy i zaangażowanie pracowników, ale ta kwestia napawa
optymizmem.

Ingres ks. Dariusza Sielczaka
Samorząd gminny wita Administratora Parafii
pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela- Księdza Dariusza Sielczaka
Czcigodny Księże Dariuszu!
W imieniu władz samorządu gminnego witam księdza w tym przepięknym Kościele, wizytówce architektonicznej gminy Janowiec Kościelny.
To miejsce wyznaczył dla księdza drogą zwierzchnictwa biskup, lecz nic nie dzieje się bez przypadku i zapewne taki był plan Pana Boga. Widocznie to tu na janowieckiej ziemi będzie realizowany kolejny etap misji kapłańskiej, a Parafianie – o czym jestem przekonany, odwdzięczą się życzliwością, zrozumieniem i wsparciem.
Mieszkańcy tej gminy wyróżniają się bowiem gościnnością , przywiązują ogromną rolę do własnej
tożsamości, tradycji i wiary chrześcijańskiej.
Witam więc w naszej gminie, w Janowieckiej Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela!!!
Jestem przekonany , że będzie to skuteczna praca duszpasterska, której owocem będzie trwały proces umacniania wiary i poczucia wspólnoty.
Liczę, że kontynuowana będzie współpraca przy organizacji wydarzeń kulturowych, które w
swym przesłaniu przyczyniają się w dużej mierze do rozwoju duchowego- mam tu na myśli m.in. Festiwal Piosenki Religijnej z mottem przewodnim „ Do Ciebie Panie te słowa i nuty ślę” czy Piknik Rodzinny w ramach obchodów Dni Rodziny.
Ze swej strony deklaruję chęć współpracy, albowiem poczucie wspólnoty jest celem zarówno
w wymiarze duchowym, jak i społecznym.
Życzę zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa Bożego.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy
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Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
U z ys k a n i e C e r t yf i k a t u
„Dobrze zaprojektowana Szkoła 2020”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji”. Od projektu do pomysłu.
Jest to konkurs, w którym doceniana jest pasja i pomysłowość
uczniów i ich nauczycieli. Nagradzane są najciekawsze pomysły
na projekty edukacyjne. W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy certyfikat za udział w tym konkursie.
Skład naszej grupy projektowej to uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele:
Marianna Zakrzewska – koordynator, Jolanta Radzymińska, Aneta Lejk, Krystyna Szulczak.

D Z I E Ń W E T E R AN A
Z okazji Dnia Weterana odbywają się spotkania
odczyty i chwile wspomnień. Ci twardzi Komandosi i Weterani z łezką w oku wspominają swoje patriotyczne początki nauki patriotyzmu i miłości do wolności - każdy ma swoją kolebkę patriotyzmu i Spadochroniarstwa. W tych dniach
My komandosi - Absolwenci SP w Janowcu
Kościelnym wracamy myślami do swojej Szkoły
i jesteśmy dumni z tego, co Szkoła robi i jak
wychowuje i kształtuje młodych ludzi, ludzi
prawych, ludzi honoru i zwycięzców gotowych
sięgać gwiazd. Jesteśmy dumni, że przyszło
nam być wychowankami tej Szkoły, którą dumnie i godnie reprezentowaliśmy w rożnych sytuacjach - ale zawsze nasza służba była honorowa, co wiedzą inni Spadochroniarze. W hołdzie dla Szkoły - Absolwenci SP w Janowcu,
jak też Spadochroniarze związani z Janowcem
wystąpili z wnioskiem o wyróżnienie postaw i
działań patriotycznych. Na ręce Pani Dyrektor
Ewy Ostrowskiej za patriotyczne działania
szkoły przekazuję Komandorię Złotej Odznaki
od I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie. Zatwierdził Prezes I Oddziału
pułkownik Jan Gazarkiewicz. Zarazem ZPS
jest gotów do wszelkiej współpracy. Z up. Prezesa I Oddziału ZPS w Warszawie pułkownika
Jana Gazarkiewicza - komandos kapitan w
st.spocz. Andrzej "Spontan" Purzycki.
Chwała Bohaterom SP w Janowcu Kościelnym. Siła i Honor.
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Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Janowcu Kościelnym

W związku z pandemią w tym roku szkolnym zakończenie roku
szkolnego poszczególnych klas odbywało się według ustalonego
wcześniej harmonogramu. Uczniowie mogli odebrać świadectwa
osobiście podczas spotkania z wychowawcą w
lub
w sekretariacie szkoły.
Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów
klas ósmych, którzy żegnają się ze szkołą, kolegami
i koleżankami z klasy, nauczycielami. W tym roku absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły w obecności Pana Wójta Piotra Rakoczego , Pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej, swojej wychowawczyni Pani Krystyny Szulczak, rodziców i klasy VII.
Tego dnia tradycyjnie nastąpił moment wręczenia Statuetki dla
najlepszego ucznia, Piotra Tarwackiego z klasy VII oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, które
zostały wręczone przez Pana Wójta.
Ze względu na zaistniałą sytuację pandemii ten rok była dla
wszystkich wielkim wyzwaniem. Nauczanie zdalne wprowadzono
od 25 marca. Szybko dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości. W naszej szkole podstawa programowa z poszczególnych
przedmiotów była realizowana poprzez e-dziennik, na platformie
edukacyjnej Teams oraz na założonych kontach pocztowych
w poszczególnych klasach młodszych. Za wszelką pomoc,
wsparcie w kształceniu na odległość szkoła dziękuje Rodzicom,
bez których nie funkcjonowałaby tak dobrze.
Uczniowie rozpoczynają czas odpoczynku, szczególnie od nauki i
komputerów. Życzymy wszystkim zdrowych , bezpiecznych i pełnych miłych wrażeń wakacji, aby ten nowy rok szkolny rozpoczął
się w szkole i zajęcia normalnie odbywały się z uczniami w klasach.
„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
W dniu 09 lipca 2020 roku w siedzibie gminy podpisano umowę na dofinansowanie zadania „ Budowa
wiaty przystankowej w miejscowości Krajewo Małe.
Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 10.958,80 zł, z czego Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego udzieli pomocy w kwocie 8.767,00 zł, a udział środków własnych wynosi 2.192,80 zł.
Pani Sylwia Jaskulska- Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego po podpisaniu umowy
podkreśliła znaczenie tego typu konkursów, zarówno w wymiarze województwa, jak i dotowanej gminy.
Powiedziała m.in. „ Małe granty to stymulowanie aktywności społecznej.”
W imieniu gminy Janowiec Kościelny umowę podpisał Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy, Skarbnik GminyPani Wiesława Samsel.
Obecna była także Pani Marzena Płoska- sołtys sołectwa Nowa Wieś Dmochy, która swym podpisem
potwierdziła udział sołectwa w realizacji przedsięwzięcia.
Efektem finalnym będzie wiata przystankowa w m. Krajewo Małe oraz zagospodarowany teren wokół wiaty.
Mieszkańcy dokonają tam nasadzeń
gatunkami roślin, które zaliczane są do
miododajnych.
Połączenie funkcjonalności z elementami troski o lokalną bazę pokarmową
pszczół zostało docenione przez komisję konkursową, a konkurencja była
duża.
Tym bardziej cieszymy się, że gmina
Janowiec Kościelny, znalazła się
wśród grantobiorców.
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KONKURS POETYCKI O ŚW. JANIE PAWLE II
pt.”WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym pod honorowym patronatem Wójta Gminy Janowiec
Kościelny Piotra Rakoczego i Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym zorganizowała konkurs poetycki, który trwał od 17.03.2020 r. do 30.04.2020 r. Wpłynęło 28 wierszy o życiu i twórczości Jana Pawła II. Konkurs
odbył się w ramach uczczenia 100 rocznicy urodzin Ojca
św.
Nagrody ufundowali :Gmina Janowiec Kościelny, Parafia
św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym.
W imieniu organizatorów i uczestników serdecznie dziękujemy.
Uroczyste wręczenie laureatom i uczestnikom odbyło się dnia 26.06.2020r. w kościele pw. św.
Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Piotr Tarwacki – klasa VII- SP Janowiec Kościelny
II miejsce: Magdalena Szczepkowska – klasa VI B- SP Janowiec Kościelny
III miejsce: Bartosz Siemianowski – klasa VI – SP Waśniewo – Grabowo
Wyróżnienia:
Agnieszka Mydło – klasa VII – SP Zaborowo gm. Kozłowo
Lena Gaworska – klasa VA – SP Janowiec Kościelny
Urszula Bielasta – klasa VA – SP Janowiec Kościelny
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy wielu inspiracji w
tworzeniu nowych tekstów. Zapraszamy do udziału w kolejnych latach.
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Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca uroczyście zakończyliśmy
rok szkolny 2019/2020. Był to szczególny
rok, który zapewne uczniom, rodzicom i
nauczycielom na zawsze pozostanie w
pamięci. Przez ponad 3 miesiące nauka
odbywała się zdalnie ze względu na pandemię wywołaną koronawirusem COVID19.
Scenka przedstawiona przez uczennice
klasy VII w humorystyczny sposób nawiązywała do obecnej sytuacji. Dziewczęta z klasy VIII po raz kolejny urzekły
nas swymi głosami w pożegnalnych piosenkach. Pani dyrektor oraz przybyli goście skierowali słowa uznania do kończących naszą szkołę uczennic. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru, a następnie klasa VIII złożyła ślubowanie.
Pani dyrektor wraz z wychowawcą
klasy VIII wręczyli świadectwa ukończenia szkoły. Uczennice klasy VIII
wspomniały swego tragicznie zmarłego kolegę Rafała Łączyńskiego.
Uczniowie, którzy uzyskali średnią
ocen powyżej 5,2 otrzymali stypendia motywacyjne.
Wręczono również nagrody dzieciom, które wzięły udział w trójprzedmiotowym konkursie, który odbył się
podczas zdalnego nauczania.
Po tych uroczystych akcentach wychowawcy wraz z uczniami udali się
w wybrane miejsca na terenie przyszkolnym, aby wręczyć świadectwa i
nagrody.
Wzorowa Placówka
Dzięki zaangażowaniu najmłodszych
uczniów nasze przedszkole otrzymało
Certyfikat Wzorowej Placówki. Warunkiem otrzymania tego certyfikatu było
wykonanie zadań przewidzianych dla
Akcji Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, m.in. Bezpieczni z Małym Misiem, Dzień Pluszowego Misia, Misiowy Wolontariat, Mały Miś i Prawa
Dziecka... Celem nadrzędnym tego
projektu jest propagowanie wśród
młodych czytelników polskiej literatury
dziecięcej. Nad wzorowym wykonaniem zadań czuwała Pani Aneta Gałęziewska. Gratulujemy
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ZDALNA SZKOŁA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE
Nagroda #OSEWyzwanie - mobilna pracownia multimedialna
We wrześniu pisaliśmy o nagrodzie, którą
jest mobilna pracownia multimedialna przyznana w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu #OSEWyzwanie. W poniedziałek 6
kwietnia nagroda ta urzeczywistniła się –
otrzymaliśmy przesyłkę 16 laptopów.
Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z
miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców, które zgłosiły szkołę do projektu
OSE i programu mLegitymacja. Szanse na
wygranie nagrody zwiększał udział w konkursie „Smart szkoła”. Spośród prac wykonanych przez uczniów z klas IV i V uznanie komisji zdobyła grafika komputerowa Amelki
Pszczółkowskiej z klasy V.

Tuż przed wakacjami, kolejny sprzęt trafił do
Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.
Tym razem 5 laptopów i 10 zestawów mobilnego Internetu, które zakupiono w ramach projektu
ZDALNA SZKOŁA +

Pozyskane komputery od firmy KPMG
w ramach projektu ,,ZDALNA SZKOŁA”.

NOWY IMAGE GMINNEJ BIBLIOTEKI

Podczas pandemii nie mogliśmy spotykać się z czytelnikami, ale czas ten wykorzystaliśmy bardzo twórczo.
Biblioteka przeszła gruntowny remont. Malowaliśmy
ściany, regały, dokonaliśmy selekcji książek. I co najważniejsze- zrobiliśmy to sami, wykorzystując umiejętności i zdolności kadry Samorządowego Ośrodka Kultury.

Efekty naszej pracy mogli obejrzeć w dniu 23 czerwca
2020 roku : Wójt Gminy – Piotr Rakoczy, radni Rady
Gminy Janowiec Kościelny oraz przybyli goście.
Mamy nadzieje, że poprawa estetyki i funkcjonalności
zwiększy ilość osób korzystających z naszej oferty.
Wszystkich zapraszamy do wypożyczania książek, a
najmłodszych Mieszkańców do kącika gier i zabaw,
który także stworzyliśmy.
SOK
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Wszystko ma swój czas, są powitania i pożegnania.
W dniu 28 czerwca 2020 roku w imieniu samorządu gminy
Janowiec Kościelny dziękowano ks. Kanonikowi Jackowi Lubińskiemu za 9 lat posługi kapłańskiej w charakterze Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Były to lata dobrej współpracy samorządu
gminy i Parafii, dzięki czemu wzbogacało się życie społeczne
i wspólnotowe. Tylko w poczuciu wspólnoty, przynależności,
możliwa jest realizacja celów, zarówno w wymiarze duchowym, jak i społeczno-gospodarczym. Szczególnego znaczenia nabiera to w małej, rolniczej gminie.
Dlatego też , zarówno w kadencji P. Bożeny Grochala, jak i
przeze mnie sprawowanej funkcji wójta, traktowano tę współpracę nie jako obowiązek , lecz jako uczestnictwo w procesie
budowania wiary i troski o jakość życia Mieszkańców tej gminy i tej Parafii.
Wszystkie te lata to wspólna organizacja wydarzeń kulturowych, które dzięki Księdzu Proboszczowi nabierały blasku.
Mam tu myśli Festiwal Piosenki Religijnej, Dożynki, czy też
obchody Dni Rodziny, Obchody Dnia Strażaka, Jubileusze
pożycia małżeńskiego i wiele innych.
Przy organizacji tych wydarzeń nieoceniona jest rada i wszelka pomoc, co ksiądz Proboszcz swą Osobą gwarantował.
Dzięki dobrej współpracy powstały także trwałe elementy jak chociażby odrestaurowana Figurka Matki Boskiej
z Dzieciątkiem przy kościele, czy też nowa instalacja elektryczna w kościele, renowacja schodów wejściowych. Trudno także nie wspomnieć o wizualizacji oświetlenia wokół kościoła , dzięki czemu nie tylko Mieszkańcy, ale i goście mogą podziwiać walory architektoniczne kościoła również o zmierzchu i w nocy.
Samorząd gwarantował pomoc merytoryczną przy realizacji projektów, ale to dzięki determinacji, osobistemu
zaangażowaniu i odpowiedzialności Księdza Jacka udało się pozyskać dofinansowanie, zrealizować i prawidłowo zakończyć realizację tych projektów.
Probostwo księdza Jacka w Parafii to ogromna troska o Kościół i wspólnotę parafialną.
Oprócz wszystkich dóbr materialnych, z których wymieniłem tylko niektóre, niezwykle istotna pozostanie jednak
ogromna spuścizna duchowa.
Dziękujemy za każde wygłoszone słowo, które wzbogacało i przemieniało serca i dusze. To wielki dar od Boga,
aby mówić i być słuchanym. Każde kazanie podczas mszy św. było pouczające, rozważne i taktowne. W pamięci pozostanie także charakterystyczny tembr głosu, który w połączeniu z mądrością wygłaszanego słowa
czynił przekaz bardziej czytelnym, zrozumiałym. Będzie nam tego brakowało.
Jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II „ Słudzy wzniosłej sprawy, od Was w dużej mierze zależy los Kościoła, w tych dziedzinach, które są powierzone Waszej duszpasterskiej trosce. Wymaga to od Was głębokiej
świadomości wielkiej misji, jaką otrzymaliście i konieczności dostosowania się do niej w każdej sytuacji”.
To wymowne słowa na tę okoliczność. Posługa kapłańska jest misją i jeśli jest taka wola Boska to trzeba się do
niej dostosować w każdej sytuacji - nawet gdy jest smutno żegnać się z Parafianami i wszystkim, z którymi się
współpracowało. Nam też jest smutno, ale pojąć musimy, że tam w Rypinie też potrzebują dobrego gospodarza
i kaznodzieja! I nie możemy zazdrościć tamtej Parafii, lecz wierzyć, że następca Księdza Jacka godnie go zastąpi.
Wszystko ma swój czas, są powitania i pożegnania. Zawsze pozostają wspomnienia i niech o gminie i Jej
Mieszkańcach pozostaną jak najlepsze.
W imieniu samorządu życzę dużo zdrowia, siły, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej.
Niech zegar, który ozdobił kościół za sprawą Księdza Jacka wybija szczęśliwe godziny dla nas i dla Niego.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy
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Inauguracja projektu

„AKTYWNE PANIE- MAMY POMYSŁ NA NIE!”
oraz rozpoczęcie „WAKACJI Z SOK I BF”
8 lipca Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE dokonało inauguracji projektu „Aktywne Panie – mamy pomysł na nie! Lokalne Centra Aktywizacji Kobiet w Gminie Janowiec Kościelny” w ramach
mikrodotacji
otrzymanej
w
konkursie
„Akademia Lokalnej Energii Kobiet – program mikrodotacji i lokalnych inicjatyw na terenie pięciu
powiatów woj. warmińsko-mazurskiego”. ). Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet z terenu naszej gminy. Jednocześnie pragniemy sprostać oczekiwaniom społeczeństwa poprzez organizację cyklu
warsztatów i spotkań. Z zaproszenia do świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym skorzystało wiele pań,
które chętnie dzieliły się z nami swoimi pomysłami oraz
spostrzeżeniami. Wspólnie omówiliśmy harmonogram
działań, a nasze Aktywistki, które poprowadzą warsztaty zapoznały zgromadzone panie ze swoją ofertą. Po
wspólnych naradach odbyło się grillowanie, po którym
zaproponowano fitness pod okiem trenera Bogusia
Moszczyńskiego.
W tym samym czasie i miejscu odbyła się także
inauguracja wspólnego przedsięwzięcia Samorządowego Ośrodka Kultury i Stowarzyszenia Bene Fide
„Wakacje z SOK i BF”. Ta część imprezy skierowana
była do całych rodzin, a szczególnie do najmłodszych.
Kierownik SOK zapewnił dzieciom atrakcje w postaci
dmuchanych zjeżdżalni oraz stoiska z watą cukrową,
popcornem i prażynkami. Ponadto, SOK zaserwował
zdrowe koktajle owocowe. Członkowie BF zaprosili na
spotkanie Myszkę Mickey i Myszkę Minnie, które obdarowały dzieci łakociami. Co więcej, odbyły się także inne gry i zabawy integracyjne dla dzieci. Swoją obecnością zaszczycił nas również ksiądz proboszcz Dariusz Sielczak, który podarował naszym pociechom
słodkości.
Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu powyższego eventu następującym osobom: Radnej Pani
Paulinie Górnej, Radnej Pani Ewie Rudzińskiej, Pani Sołtys Jolancie Rama, Pani Elżbiecie Zielińskiej,
Radnemu Panu Marcinowi Wesołowskiemu, Panu
Sołtysowi Jackowi Zielińskiemu.
BF i SOK
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe BENE FIDE zaprasza wszystkie Panie wraz z dziećmi do udziału
w warsztatach w ramach projektu
AKTYWNE PANIE –MAMY POMYSŁ NA NIE!
LOKALNE CENTRA AKTYWIZACJI KOBIET
W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY
W ramach projektu utworzymy Lokalne Centra Aktywizacji Kobiet w pięciu świetlicach na terenie naszej. Głównym celem projektu jest aktywizacja kobiet z terenu
naszej gminy. Jednocześnie pragniemy sprostać oczekiwaniom społeczeństwa poprzez organizację cyklu warsztatów i spotkań.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
8.07.2020 – Spotkanie inauguracyjne w świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym
15.07.2020 – Warsztaty decoupage w świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym. Poprowadzi je Pani
Anna Rybacka, miłośniczka sztuki ozdabiania przedmiotów papierowymi serwetkami.
22.07.2020 – Warsztaty fryzjerskie w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Prowadząca Anna Zakrzewska pokaże krok po kroku jak w łatwy sposób wykonać efektowne upięcia i fryzury.
29.07.2020 – Warsztaty kulinarne pod Wiejską Strzechą w Kucach. Pani Zofia Wielgus wprowadzi nas w
tajniki lepienia najpyszniejszych pierogów, a Pani Paulina Górna pomoże nam wyczarować słodki deser.
05.08.2020 – Warsztaty w świetlicy wiejskiej w Smolanach. Pani Agnieszka Podowska nauczy nas podstaw sztuki macrame. Co to takiego? Aby się tego dowiedzieć, zapraszamy do Smolan.
12.08.2020 – Warsztaty string art w świetlicy wiejskiej w Safronce. Poprowadzi je Pani Katarzyna Borkowska. String art to sztuka tworzenia obrazów przy pomocy sznurka, gwoździ i młotka, a więc tego co
każda z Was posiada w swoich domach.
Podczas gdy Panie zdobywać będą nowe umiejętności
pod okiem naszych Aktywistek, członkowie Stowarzyszenia Bene Fide zapewnią wiele atrakcji ich pociechom. Gwarantujemy miłą atmosferę!
Wszystkie spotkania zaplanowane są na godzinę 17:00, o ewentualnych zmianach dotyczących terminu
lub godziny spotkań będziemy informować na facebookowym fanpage’u Bene Fide

Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo nas i naszych bliskich nie zapomnijmy o kontrolach kominiarskich, które są
konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina. Istotne jest, aby przegląd kominiarski był wykonywany przez profesjonalistę, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że cała procedura
przebiegła w prawidłowy, bezpieczny i skuteczny sposób.
Zaniedbany, nieczyszczony regularnie komin to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich mieszkańców domu.
Obowiązek wykonywania przeglądów kominowych wprowadzono ustawą o prawie budowlanym w 1994
roku. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów kominiarskich w domu raz w roku. Jednak sam przegląd komina nie wystarczy. Kolejnym obowiązkiem jest okresowe czyszczenie i udrożnienie przewodów
kominowych.
Jak podaje Krajowa Izba Kominiarzy, przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:
przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - co 3 miesiące,
przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - co 6 miesięcy,
przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
Pamiętajmy również o ubezpieczeniu swojego mienia przed takimi skutkami jak pożar, powódź, nawałnica i inne klęski żywiołowe. Klimat z roku na rok się zmienia, a pogoda jest nieprzewidywalna. Wystarczy chwila by stracić cały dorobek własnego życia. Ubezpieczenie choć w części zwróci nam straty.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy
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U trzy ma n i e ro w ów me li o r a c y jn y c h

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym dot. odpowiedzialności za
utrzymanie rowów melioracyjnych, informujemy:
od 1 stycznia 2018 r. problematykę związaną z regulacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, m. in. rowów melioracyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia
zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wód.
Istnienie przedmiotowych urządzeń, w szczególności rowów melioracyjnych, ma istotne znaczenie w rolnictwie. Aby
urządzenia melioracji spełniały swoje zadania nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym
stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może
prowadzić między innymi do podtopień.
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki.
Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku
lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane
przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy Wód Polskich w drodze decyzji, powinien ustalić szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.
W przypadku dalszego niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych sprawę powinien rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wydział GT Urzędu Gminy

Nawet 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze
wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy,
którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź,
deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę,
grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej
produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona
poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na
odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej
niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.
Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje,
które nie są związane z produkcją świń.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel.
800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.
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