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XXXIV SESJA RADY GMINY W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w msc. Waśniewo-Gwoździe odbyła 
się zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Sesję poprowadził Przewodniczący Pan Zbigniew 
Ambroziński. W obradach udział wzięło 12 radnych. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, 
Pani Wójt przedstawiła informację z prac Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Następnie przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., które Pani Wójt 
przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej. Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 
za 2017 r., opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Gminę Janowiec Kościelny 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu oraz Opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowiec Kościelny w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Janowiec Kościelny za rok 2017 przystąpiono do przyjęcia uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok, 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 

2018-2026, 
d) zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, 
e) sprostowania błędu w Uchwale Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości. 

Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte. 
Po zakończonym głosowaniu w sprawie uchwały absolutoryjnej Pani Wójt otrzymała gratulacje i podziękowania 
od radnych i pracowników Urzędu Gminy. Pani Wójt podkreśliła, że realizacja wszystkich przedsięwzięć możliwa 
była dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, która rozumie i akceptuje kierunek rozwoju Gminy. Podziękowania 
skierowała również do całego zespołu pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysów, oraz 
współpracujących z gminą stowarzyszeń i instytucji. 
Radni do akceptującej wiadomości przyjęli następnie Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy 
Janowiec Kościelny oraz sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 Na zakończenie obrad, w punkcie 15 – wolne wnioski głos zabrał sołtys sołectwa Piotrkowo Pan Czesław 
Piotrkowski. Zwrócił się z prośbą do obecnego na sesji radnego Rady Powiatu Marka Borowego o zgłoszenie 
wycięcia krzewów przydrożnych na drodze powiatowej Bukowiec-Jabłonowo. Pan Borowy wyjaśnił, że wszystkie 
wnioski, które kierują do niego mieszkańcy przekazuje na posiedzeniach Rady Powiatu. Jego zdaniem 
zainteresowanie Samorządu Powiatu poprawą stanu dróg jest niewielkie. W odpowiedzi na zgłoszenia słyszy 
tylko obietnice, a na realizację czeka miesiącami. Nie ma wpływu na to, że w ten sposób wygląda współpraca z 
Powiatem. Radny poruszył również temat drogi do msc. Miecznikowo-Gołębie, której stan jest fatalny, a wiosną 
była zupełnie nieprzejezdna. Poparł mieszkańców i uznał złożoną skargę na działalność Starosty za zasadną. 
Niestety nie uzyskał poparcia większości radnych Rady Powiatu. Skrytykował również schemat działania Powiatu, 
który wymusza na Gminach wkład własny  50% w zadania realizowane na ich terenie. Podkreślił, że radnym jest 
pierwszą kadencję i zupełnie inaczej wyobrażał sobie współpracę z Samorządem Powiatu. Niestety, bardzo się 
rozczarował. 
 Radni i sołtysi zgłosili prośby i podziękowania w zakresie bieżących napraw na terenie gminy. 
 Na zakończenie obrad Przewodniczący przekazał najlepsze życzenia Radnym, Sołtysom oraz 
Pracownikom Samorządowym z okazji obchodzonego 27 maja Święta Samorządu Terytorialnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Ławicka  
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XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

W dniu 28 czerwca 2018 r. na wniosek Wójta Gminy zwołana została XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy w Janowcu Kościelnym. Tematem obrad było podjęcie dwóch uchwał dotyczących: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 
2. zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. 

Zmiany wiązały się z zapewnieniem wkładu własnego w związku z projektem „Przebudowa drogi w Janowcu 
Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”, który 
zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

Monika Ławicka  

SPRAWOZDANIE Z OKRESU MIĘDZYSESYJNEGO  
OD 26 MARCA 2018 R. DO 10 CZERWCA 2018 R. 

 

Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
 Stosownie do § 32 pkt 2 Statutu Gminy, przedkładam sprawozdanie o mojej pracy, w tym o wykonaniu 
uchwał Rady Gminy. 
 Na ostatniej Sesji w dniu 26 marca 2018 r. podjęto 5 uchwał, które zostały wdrożone do realizacji. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem wydałam 20 zarządzeń, które dotyczyły: 

•  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

• powołania składu osobowego stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny. 

• powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w Referacie Gospodarki Terenowej. 

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej. 

• W sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na 
lata 2018-2026. 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny. 

• powołania Komisji Przetargowej. 

• przekazania sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Kościelny za rok 2017. 

• powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na stanowisko urzędnicze w Referacie 
Oświaty, Sportu i Rekreacji. 

• przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w Gminie Janowiec Kościelny. 

• ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. 

• wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny. 

• wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. 

• powołania przedstawicieli Gminy Janowiec Kościelny do prac komisji odbiorowej I etapu zadania 
„przebudowa drogi gminnej 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz  
z odwodnieniem dł 600mb”. 

• powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców udziału w postępowaniu  
o udziale zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. 

W okresie objętym sprawozdaniem do najważniejszych wydarzeń należy wskazać: 

• 1 maja uczestniczyłam w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka, które w tym roku odbyły się w Gminie 
Nidzica. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Udział w obchodach wzięli druhowie z OSP z powiatu  
i strażacy z Komendy Powiatowej PSP oraz przedstawiciele Samorządów i zaproszeni goście. 
Naszą Gminę reprezentowały wszystkie trzy jednostki, w tym dwie z udziałem Pocztów Sztandarowych. 
Po Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami Nidzicy na Zamek, gdzie kontynuowane były  
obchody. Były życzenia, a także zostały wręczone medale i odznaczenia. 

• 5 maja uroczyście świętowano Gminny Dzień Strażaka w naszej Gminie, w którym udział wzięły wszystkie 
trzy nasze jednostki OSP, zaproszeni goście i mieszkańcy. Święto było połączone  
z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w Szczepkowie Borowym, ufundowanej Darczyńcy, który przekazał 
darowiznę 40 tys zł na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczepkowo 
Borowe. Kolejnym elementem uroczystości była Msza Święta w intencji Strażaków i Ich rodzin oraz 
nadanie Sztandaru dla OSP Szczepkowo Borowe i wyświęcenie dwóch samochodów pożarniczych, jeden 
używany Renault dla OSP Szczepkowo Borowe i drugi nowy MAN dla OSP Janowiec Kościelny. 
Należy podkreślić, ze była to piękna uroczystość, w której aktywnie uczestniczyły Druhny i Druhowie  
z naszych jednostek, wszyscy w galowych mundurach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i administracji rządowej. Szczegółowo  
ta uroczystość jest opisana na stronie naszej Gminy. 

• 14 maja została przeprowadzona Powiatowa Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej, w której 
udział wziął czteroosobowy zespół z Urzędu Gminy, zajmując III miejsce w powiecie. 

• 16 maja odbyło się szkolenie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, celem 
przygotowania się do zaplanowanych na 7 i 8 czerwca ćwiczeń Gminnych z zakresu Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego. 

Ćwiczenia zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w obecności rozjemcy. Ćwiczenia 
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rozpoczęły się posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a następnie rozwinięciem 
Stałego Dyżuru i  Akcji Kurierskiej. Pierwszego dnia została przeprowadzona ewakuacja Szkoły 
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Kolejnego dnia nastąpiła ewakuacja   Szkoły Podstawowej  
w Janowcu Kościelnym oraz dystrybucja preparatu jodowego. Otrzymane w trakcie ćwiczeń zadania 
zostały prawidłowo wykonane, co potwierdza że wszystkie jednostki samorządowe są dobrze 
przygotowane na wypadek kryzysowych zdarzeń. 

• 22 maja w posiedzeniu Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna udział wziął 
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej. Posiedzenie było poświęcone przyjęciu sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2017 rok i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku. 

• 23 maja w naszej Gminie zostało zorganizowane posiedzenie Rady Powiatowej W-M Izby Rolniczej 
Powiatu Nidzickiego. W trakcie spotkania omówiono zmiany przepisów ustawy prawo łowieckie. Wydano 
opinie na temat dzierżawy obwodu łowieckiego dla Koła „Kamionka” w Ostrowii Mazowieckiej. Była to 
opinia negatywna. Następnie omówiono stan realizacji płatności obszarowych i rolno-środowiskowych za 
2017 rok oraz zmiany płatności na 2018 rok. Nie zabrakło tematów bieżących, jak ASF (nasz powiat jest 
wolny od ASF, najbliższe ognisko to Gmina Nasielsk), wykonywanie oprysków środkami chemicznymi. 

• 24 maja wspólnie z Panią Kierownik Referatu Oświaty uczestniczyłam w spotkaniu z W-M Wicekuratorem 
Oświaty, który gościł w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Miłym akcentem było nadanie 
szkole Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, który uwieńczył długofalowe działania 
szkoły. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia wpisuje się w działania edukacyjno – wychowawcze, 
którym służy szkoła, a także integruje całą społeczność szkolną. Z tej okazji szkoła pięknie 
zaprezentowała swój dorobek promując jednocześnie Gminę. Było to bardzo sympatyczne spotkanie  
z udziałem całej społeczności szkoły : uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Przybyli 
goście byli pod wrażeniem, za co serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i Społeczności Szkolnej. 

• 27 maja uroczystą Mszą Świętą zainaugurowano  Obchody Gminno-Parafialnych Dni Rodziny, w ramach 
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „RODZINA-DOM-OJCZYZNA”. Obchody trwały do 
10 czerwca, w ramach których: 
- 30 maja w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczystość poświęcona Rodzinie, w 
trakcie której odbyły się występy artystyczne uczniów, prezentacja tańców narodowych i rozgrywki 
sportowe oraz teleturniej „Kocham Cię Polsko”. Była też prelekcja psychologa nt. „Jak mówić, aby dzieci 
nas słuchały”. 
- 3 czerwca- dzień ph. „Trwałość Rodziny Trwałością Narodu” i uroczyste obchody Jubileuszy 
małżeńskich dla par, które w małżeństwie przeżyły 60,50 i 25 lat, a dla których rocznice zawarcia 
małżeństwa przypadły w 2017 i 2018 roku. Jubilatów, którzy obchodzili w tym czasie swoje diamentowe 
gody były 4 pary, złote 10 par i srebrne 29 par. 
Nie wszystkie z zaproszonych małżeństw zechciały wziąć udział w tej pięknej i wyjątkowej uroczystości, 
która rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów i Ich rodzin. W tym roku dla podkreślenia rangi 
uroczystości zaproszono Jubilatów do wysłuchania koncertu Zespołu „Pro Musica Antiqua”. Koncert 
został zorganizowany przy wsparciu  Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich jako zadanie „Muzyka 
Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. 

Jubilaci złoci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy Jubilaci otrzymali życzenia i gratulacje od Wójta, 
przekazane w imieniu Samorządu Gminnego, również od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, od 
Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego i Księdza Biskupa Diecezji Płockiej wraz z kapłańskiem i biskupim 
Błogosławieństwem. Były też drobne upominki i kwiaty od Samorządu Gminnego. 
- 6 czerwca- dzień ph. „wszystkie dzieci są nasze”, czyli obchody Dnia Dziecka, III Bieg Gminny oraz 
Piknik „Jesteśmy w Europie”. Były gry i zabawy pod hasłem „Europa Razem”. Piknik został przygotowany 
przy finansowym wsparciu W-M Izby Rolniczej celem promocji Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018 i sieci Europa Direct. 
- 8 czerwca – dzień ph. „Ojczyzna w sercu każdej rodziny”, czyli Święto Szkoły i Rodziny w Szkole 
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Zostały przygotowane występy artystyczne i edukacyjny wykład na 
temat „ Konsekwencje prawne zaniedbań rodzicielskich”. Nie zabrakło gier i zabaw oraz biesiadowania na 
świeżym powietrzu. 
- 10 czerwca – zakończono obchody Dni Rodziny Parafialnym Festynem Rodzinnym, w trakcie którego 
został przygotowany pobożański stół  obfitości, czyli stół gotowych produktów przygotowanych przez 
mieszkańców Gminy. Była grochówka przygotowana przez stołówkę szkolną oraz stoiska z wędlinami, 
miodem pszczelim oraz pieczywem. Był koncert Kleryków z Torunia, a także pokazy strażackie i policyjne 
oraz inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Tym wspólnym biesiadowaniem w trakcie Pikniku Parafialnego zakończono bogaty program 
tegorocznych obchodów Dni Rodziny. Na pewno w szczególny sposób podkreślono jak ważną rolę w 
społeczeństwie ma Rodzina, Dom i Ojczyzna. 

Serdecznie dziękuję Księdzu Kanonikowi Jackowi Lubińskiemu, Paniom Dyrektorkom i 
Społecznościom Szkół w Janowcu Kościelnym oraz Waśniewie-Grabowie, Kierownikom i Pracownikom 
Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Samorządowego Ośrodka Kultury, dziękuję 
Mieszkańcom Gminy i Parafii za włączenie się i aktywny udział oraz wsparcie organizacyjne. Dzięki 
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wspólnym wysiłkom tegoroczne Obchody Dni Rodziny były wyjątkowo atrakcyjne i integrujące nasze 
rodziny, naszą wspólnotę. 

Kolejne wydarzenia w okresie sprawozdawczym: 

• 28 maja nasz Urząd odwiedziła grupa uczniów – klasa III Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, 
którzy wraz z Panią Dyrektor i Wychowawczynią Panią Elżbietą Zielińską, przekazali wszystkim 
pracownikom samorządowym życzenia wraz z kwiatkami z okazji Dnia Samorządowca. Uczniowie 
spotkali się z wszystkimi pracownikami, którzy opowiedzieli o swoich zadaniach, zwiedzili Urząd. Było  
to bardzo sympatyczne spotkanie w trakcie, którego uczniowie wykazali się ogromnym zainteresowaniem 
tematyką samorządową. 

• W ostatnich dniach maja został częściowo uporządkowany teren na skrzyżowaniu w Janowcu 
Kościelnym, który w najbliższym czasie będzie własnością Gminy. Budynki nieodpłatnie rozebrała Firma 
Pana Andrzeja Karwińskiego – Usługi Drogowo Rolne w Mławie. Mimo, że jeszcze wiele prac należy 
wykonać, aby należycie zagospodarować teren, to już bezpieczeństwo na skrzyżowaniu uległo znaczącej 
poprawie. W najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny na zamianę gruntów i sposobem 
gospodarczym będziemy urządzali teren zielony, a w przyszłości myślę, że nastąpi przebudowa 
skrzyżowania, której nie można było wykonać wcześniej ze względu na stojące budynki i prywatną ich 
własność. Decyzja w tej sprawie będzie należała do Starostwa Powiatowego. W chwili obecnej 
najważniejsze jest stworzenie przez Gminę bezpiecznych warunków do podróżowania. Bezpieczeństwo 
użytkowników tej drogi jest dla nas najważniejsze. 

• W dniu 2 czerwca w sołectwie Napierki odbył się Rodzinny Dzień Dziecka, w którym uczestniczyło około 
70 osób. W ramach spotkania odbyło się szkolenie dla rolników przygotowane przez Placówkę Terenową 
KRUS w Nidzicy, z udziałem Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie i Kierownika Placówki 
Terenowej w Nidzicy. Szkolenie zakończyło się konkursem na temat wiedzy z zakresu BHP. Dla 
wszystkich uczestników były upominki, a dla trojga zwycięzców konkursu nagrody. 
W trakcie spotkania środki ochrony indywidualnej rolnika prezentował manekin, który był atrakcją dla 
uczestników spotkania. Odbył się także konkurs plastyczny dla dzieci pt. „ Bezpieczna Rodzina”, w którym 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nie zabrakło wspólnego biesiadowania i prezentacji nowego wozu 
strażackiego oraz pokazu pierwszej pomocy. 
Miłą niespodzianką było wręczenie dla OSP  w Janowcu Kościelnym torby medycznej z opatrunkami  
i hydrożelami do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Torba jest wartościowym prezentem służącym 
realizacji zadań strażaków ochotników, za pomoc w pozyskaniu którego serdecznie dziękuję wraz z OSP 
Panu Sołtysowi Bogdanowi Nazar. Mieszkańcy bawili się i integrowali do późnych godzin wieczornych. 

• 5 czerwca odbyła się kolejna rozprawa z wniosku Pana Ruty, w której Gminę reprezentowała Pani 
Mecenas. Wnioskodawca – Jego pełnomocnik został zobowiązany do złożenia dokumentów, zatem przed 
nami długi proces sądowy. 

• 5 czerwca Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej uczestniczył w gwarancyjnym przeglądzie drogi 
powiatowej na odcinku Janowiec Kościelny-Janowiec -Leśniki-Safronka. Pan Mateusz zgłosił wszystkie 
usterki, które były sygnalizowane przez Panią Radną Olszewską, a dotyczące wsi Janowiec-Leśniki oraz 
usterki zgłaszane przez Pana Radnego Męzińskiego w Safronce oraz inne zauważone przez Kierownika. 

W trakcie tego przeglądu ustalono, że we wsi Janowiec-Leśniki w projekcie nie była przewidziana 
budowa przepustu, ale po negocjacjach zostanie zakupiony przepust przez PZD w Nidzicy, a wykonawca 
drogi położy na tym odcinku masę asfaltową. Zostaną naprawione wszystkie ubytki w powierzchni jezdni 
za wsią Janowiec-Leśniki oraz zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna na zatokach 
autobusowych (obecnie asfalt kruszy się w tych miejscach). Będzie też rozwiązany problem stojącej wody 
w Safronce, taka jest deklaracja Wykonawcy. 

• 4 czerwca komisja rozpoczęła pracę w zakresie odbioru I etapu zadania „Przebudowa drogi gminnej w 
Napierkach”, który obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz z budową oraz odprowadzeniem wód 
opadowych z jezdni. I etap zadania został odebrany z usterkami, które winny w ciągu tygodnia być 
usunięte. 

• 7 czerwca została ogłoszona lista dofinansowań Ministerstwa Sportu i Turystyki, na której znalazła się 
Gmina Janowiec Kościelny, otrzymując wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej  w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze 
Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), w kwocie 23 200 zł, na budowę obiektu 
sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym. 
Inne ważne informacje z okresu objętego sprawozdaniem to: 

• Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na remont drogi gminnej Janowiec Kościelny  – Janowiec  
Jastrząbki, na odcinku 766mb. Wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą cenę dała Firma PRDI w Mławie, 
za kwotę 262 454,89zł. Zadanie otrzymało 50% dofinansowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie 
zostanie zrealizowane do 31 lipca br. Czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą Warmińsko-
Mazurskim. 

• Zakończono remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie gminy, poprzez zakup 844 ton tłucznia 
i jego wbudowanie. Wartość tego zadania to kwota 70 000 zł. Ponadto na drogach gminnych przez 53 
godziny pracowała równiarka samojezdna, za którą zapłacono 10 300,02 zł. 
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• W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg na 
osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym”. Łączna wartość zadania to około 1 700 000 zł. 
Wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej to 80% (1 360 000zł). Czekamy na 
ogłoszenie listy rankingowej. 

• W zakresie sprzedaży nieruchomości został podpisany 06.04.2018 roku akt notarialny dla działki  
o powierzchni 0,4780 ha, za kwotę brutto 99 101,10 zł. Następnie wyłoniono nabywców na dwie działki: 
1)  w Janowcu Kościelnym o powierzchni 493m kw za kwotę 6480,-  zł. 
2)  w Jabłonowie - Maćkowięta o pow. 100m kw za cenę 1500,- zł 
Ponadto został ogłoszony przetarg na zbycie 3 działek budowlanych w Janowcu Kościelnym i jednej  
w Napierkach. 
Zostały też złożone dokumenty do podpisania aktu notarialnego na zbycie dwóch działek pod drogę  
w Szczepkowie Zalesiu. Dla transakcji niezbędna jest uchwała, nad którą będzie procedowała dziś Rada 
Gminy. 
 Należy też wspomnieć, iż w okresie sprawozdawczym, zostały wydane 3 decyzje  
o środowiskowych warunkach dla zadań polegających na: 

• Budowie stacji paliw oraz lokalu gastronomicznego z towarzyszącą infrastrukturą w obrębie węzła 
Powierz przy drodze krajowej S7. 

• Wydobyciu kopaliny (kopalnia kruszywa) w rejonie miejscowości Jabłonowo Adamy. 

• Budowie obory o obsadzie do 70 DJP w miejscowości Szczepkowo – Skrody. 
Ponadto na wniosek PZD zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej  
dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Safronka-Powierz. 

                                                                                                       Wójt 
                                                                                                                               Bożena Grochala 

CO TO JEST EKONOMIA SPOŁECZNA ? -WARSZTATY SZKOLENIOWE 
 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W JANOWCU KOŚCIELNYM  

W  dniu 28 maja 2018r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym odbyło się szkolenie 
„Podstawowe informacje na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości   społecznej”. Spotkanie warsztatowe 
poprowadziła Pani Anna Lewikowska, a indywidualne  rozmowy prowadziła Pani Agnieszka Szemplińska – 
doradca podstawowy Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Kamionce. Uczestnicy dowiedzieli się, 
 że ekonomia społeczna pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie i wspomaga proces budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Organizatorem była Nidzicka Fundacja Rozwoju  NIDA we współpracy z Gminnym Ośrodkiem   
Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.   

Marzena Radzymińska 
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

GIEŁDA PRACY DLA FIRMY PIEKARNICTWO KOSAKOWSKI FRANCISZEK 
KOSAKOWSKI, AGNIESZKA KOSAKOWSKA W JANOWCU KOŚCIELNYM 

 

 W dniu 12.04.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym odbyła się Giełda 
Pracy dla firmy Piekarnictwo Kosakowski Franciszek Kosakowski, Agnieszka Kosakowska w Janowcu 
Kościelnym. Przedstawiciel firmy przedstawił środowisko pracy firmy, warunki pracy i charakterystykę stanowisk 
pracy w piekarni. 
Giełda pracy to doskonały sposób na znalezienie zatrudnienia, ponieważ potencjalny Pracodawca poszukuje 
więcej osób w określonym zawodzie lub ma do zaoferowania kilka stanowisk pracy. To także możliwość 
bezpośredniego kontaktu z Pracodawcą. Podczas giełdy przedstawiono oferty pracy na stanowiska: piecowy, 
ciastowy.  Była także możliwość na złożenie dokumentów aplikacyjnych.  
Giełda pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem.     

Marzena Radzymińska 
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” DLA UCZNIA 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, 
że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na okres 
zasiłkowy 2018/2019 można składać: 

• od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. online przez stronę 
empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną 
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
świadczących usługi składania drogą elektroniczną 
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego. 

• od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej)  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148, pokój nr 1. 
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Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok 
szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł jednorazowo, bez względu na dochód rodziny. 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom 
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego  
do ukończenia: 

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących  

się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: 

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; 

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia –  
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje: 
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla 
nieletnich,zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli 
instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzn. zerówka). 
Ważne: świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. 
Wniosek wraz z załącznikami można będzie pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również  
z naszej strony internetowej w zakładce pt. „Druki do pobrania” oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej link- https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie. 

!!!UWAGA!!! 
Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. 
Natomiast wnioski złożone od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane  
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek złożony po upływie terminu tj. po 30-tym 
listopada 2018 r. zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 
Dodatkowych informacji udzielają: 
Anna Szczecińska - tel. 89 6262065 wew. 21 
Piotr Rakoczy - tel. 89 6262065 wew. 26 

                                                                                                                   
                                                                                                                         KIEROWNIK 

                                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                                                     w Janowcu Kościelnym 

                                                                                                                    Marzena Ewa Radzymińska 

 

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ  
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Oto zwycięzcy: 
Kategoria: szkoły podstawowe: 

1. Mateusz Moszczyński – SP Janowiec Kościelny, 
2. Oliwia Krupińska  – SP Waśniewo – Grabowo, 
3. Tobiasz Walendziak – SP Janowiec Kościelny 

Kategoria: szkoły podstawowe kl. 7-8 + gimnazja: 
1. Olaf Gałęziewski – SP Janowiec Kościelny, 
2. Eryk Rogoziński – SP Janowiec Kościelny, 
3. Maria Szczepkowska – SP Waśniewo – Grabowo. 

Osoby, które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych wzięły udział w eliminacjach powiatowych 
OTWP, które odbyły się 11 kwietnia br. w Nidzicy. Nagrody w postaci bonów do sklepu sportowego ufundowała 
Gmina Janowiec Kościelny. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Janowcu Kościelnym. 

Joanna Antczak 
 

UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM PEŁNOLETNOŚCI 
08 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość związana z uzyskaniem pełnoletności przez Mieszkańców Gminy, 
którzy urodzili się w 2000 roku. 
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. celebrowanej przez Proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela- Księdza 
Kanonika Jacka Lubińskiego, który skierował dla młodych Jubilatów życzenia oraz duchowe przesłanie.  
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Kolejna część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Janowcu Kolejnym. Po oficjalnym 
powitaniu wszystkich zgromadzonych, wśród których byli 
rodzice Jubilatów, krewni, znajomi – w imieniu wspólnoty 
samorządowej, życzenia złożyła Sekretarz Gminy Janowiec 
Kościelny – Pani Zofia Wielgus. W skierowanych do młodzieży 
słowach usłyszeć można było życzenia zdrowia, szczęścia, 
zrealizowania życiowych planów. Prowadząca uroczystość 
Pani Marzena Borkowska  przybliżyła natomiast  informacje  
o prawach i obowiązkach wynikających z unormowań 
prawnych.Nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu, 
którym częstowano wszystkich zebranych. Rozbrzmiało 
tradycyjne „ 100 LAT”. 

18- latkowie zostali uhonorowani okazjonalnymi dyplomami i symbolicznym kwiatkiem. Aktu ceremonii 
dokonywali-Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński-Proboszcz Parafii, Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny- 
Pan Zbigniew Ambroziński oraz Pani Zofia Wielgus - Sekretarz Gminy. 
Miłym , muzycznym prezentem był występ zespołu EVEREST. 

SOK 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z P. MARKIEM SAMSELSKIM 
 

6 kwietnia 2018 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie autorskie  
z Panem Markiem Samselskim- autorem opowiadań, 
aforyzmów, tekstów piosenek, zadań szaradziarskich i bajek 
dla dzieci. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas V-VI 
Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Spotkanie było 
okazją do promowania  książki „Rebusy i kalambury nie dla 
ponurych”. W książce można znaleźć rebusy, kalambury, 
anagramy, palindromy, homonimy i przeróżne zadania 
niespodzianki. 
 Autor łatwo nawiązał kontakt z uczestnikami spotkania.  

W bardzo ciekawy sposób opowiadał o  własnej twórczości i roli  jaką pełni w jego  życiu. 
 Z pewnością była to ogromna atrakcja dla uczestników spotkania. Osobisty kontakt  z autorem wyzwala 
ciekawość, zachęca do czytelnictwa, pozwala lepiej zrozumieć intencje autora. Jest to także zachęta do podjęcia 
własnych prób pisarskich. W każdym z nas tkwi jakiś talent, czasem jest tylko uśpiony....  

SOK 

 
 

GMINNE ELIMINACJE DO KONKURSU „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI” 
 
11.04.2018r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się gminne 
eliminacje do konkursu „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”, 
organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „ Brama Mazurskiej 
Krainy”. Cudowne, polskie piosenki mogliśmy usłyszeć w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Waśniewa 
- Grabowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Janowca 
Kościelnego. 
Jury w składzie: P. Tomasz Szydłowski, P. Joanna Krajewska oraz 
P. Marzena Borkowska – Kierownik Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Janowcu Kościelnym po wysłuchaniu uczestników 
postanowiło przyznać nagrody: 

W kategorii IV-VII: 
I MIEJSCE – Natalia Szczepkowska ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie 
II MIEJSCE – Alicja Gołębiewska ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 
III MIEJSCE – Anna Kołacz ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 
W kategorii Gimnazjum: 
I MIEJSCE – Natalia Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 
II MIEJSCE – Dominika Wójcicka ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom. 
Laureaci wezmą udział w konkursie międzygminnym, który odbędzie się 10 maja 2018r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Iłowie – Osadzie. 
 

 SOK 
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WYNIKI KONKURSU " NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ POBOŻA" 
 

15 kwietnia podczas Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem 

Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym ogłoszono 

wyniki konkursu " Na najpiękniejszą Palmę Poboża", którego 

organizatorami od kilku lat są : Parafia pod wezwaniem Św. 

Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Gmina Janowiec 

Kościelny i Fundacja " ITAJ " ze Szczepkowa Borowego. 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanej  

ze Świętami Wielkanocnymi. O wynikach konkursu 

decydowali Parafianie , którzy według własnej wrażliwości 

artystycznej głosowali na określoną palmę. Oddane głosy 

komisyjnie przeliczono. 

W kategorii indywidualnej przyznano 3 miejsca : 

I miejsce – Pani Ewa Moszczyńska 

II miejsce – Pani Agnieszka Podowska 

III miejsce – Pani Marta Domurad 

 ( bon o wartości odpowiednio 400, 300, 200 zł ) 

W kategorii grupowej przyznano 3 miejsca i 3 wyróżnienia: 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym 

II miejsce – Sołectwo Nowa Wieś - Dmochy 

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie 

 ( bon o wartości odpowiednio 400, 300, 200 zł ) 

 Wyróżnione zostały Palmy wykonane przez : 

 - Klub Seniora "Niezapominajka" 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoje Wsi Smolany – Żardawy "Pod Gajem" 

- Sołectwo Janowiec Kościelny. 

 ( bon o wartości 150 zł ) 

 Wszystkich uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz bogato ilustrowaną książką. 

Spośród kuponów złożonych w trakcie głosowania wylosowano trzy. Wskazane na kartach osoby, 

również nagrodzono. 

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy serdecznie za rok. 
SOK 

 

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

Gminne Obchody w tym roku dla Gminy Janowiec Kościelny 
były wyjątkowo bogate i inne niż w latach poprzednich. 
Rozpoczęły się w Szczepkowie Borowym na placu przed 
świetlicą wiejską.  O godzinie 11:00 zebrali się strażacy 
wszystkich trzech jednostek OSP, zaproszeni goście, 
mieszkańcy oraz przedstawiciele rodziny Pana Stanisława 
Szczepkowskiego z Bochni. Wójt Gminy Pani Bożena Grochala 
wszystkich zebranych przywitała oraz przedstawiła cel tego 
spotkania, którym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
poświęconej byłemu mieszkańcowi, który przekazał darowiznę 

40 tys zł na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Darczyńca w ten sposób chciał 
upamiętnić drobną polską szlachtę, kolebką której była wieś Szczepkowo Borowe. 
            Po wystąpieniu, Pani Wójt zaprosiła przedstawicieli rodu „Jacęciaki”, Panią Barbarę Antczak i Panią Ewę 
Szczepkowską do odsłonięcia pamiątkowej tablicy. 
             W imieniu rodziny i Pana Stanisława Szczepkowskiego, Pani Antczak przekazała wyrazy podziękowania i 
uznania za przygotowanie pięknej tablicy i tej wyjątkowej uroczystości. Do słów wdzięczności dołączyła kwiaty, 
które wręczyła na ręce Pani Wójt. Pani Barbara Antczak jako przedstawicielka i bratanica Pana Stanisława 
otrzymała kwiaty i wyrazy uznania z rąk strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Wójta Gminy oraz z rąk Starosty 
Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego. 
            Uroczystość w Szczepkowie Borowym zakończyła się zaproszeniem do udziału w dalszej części i 
wyjazdem kolumnowym do Janowca Kościelnego. Najpierw jechały trzy samochody strażackie z użyciem świateł i 
klaksonów, a następnie samochody osobowe. 
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            Po przyjeździe do Janowca Kościelnego samochody strażackie ustawiły się na parkingu przed kościołem, 
a strażacy i zaproszeni goście, na czele ze sztandarami  OSP i orkiestrą weszli do kościoła, który był 
udekorowany na tę okoliczność kwiatami biało-czerwonymi i Figurą Św. Floriana, która pięknie pośród kwiatów 
prezentowała się w Prezbiterium. Mszę Świętą koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński- Proboszcz naszej 
Parafii i Ksiądz Krzysztof Kuleszo – Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Łynie, w intencji 
strażaków o potrzebne dla Nich i Ich rodzin Łaski. Bardzo piękne słowa o Patronie strażaków i hymnie strażackim 
skierował w trakcie kazania Ks. Kanonik Jacek Lubiński. W trakcie uroczystej Mszy Świętej został poświęcony 
sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe, o znaczeniu i wartości którego również mówił Ks. Kanonik. Należy 
podkreślić iż było to wyjątkowo piękne kazanie. Pani Marszałek Sylwia Jaskulska powiedziała „tak pięknego 
kazania jeszcze nie słyszałam”. 
            Za dar Mszy Świętej i poświęcenie sztandaru w imieniu Braci Strażackiej podziękowanie dla Czcigodnych 
Księży złożyła Pani Wójt i Komendant Gminny Związku OSP dh Marcin Wesołowski. 
            W Mszy Świętej i uroczystości udział wzięli strażacy OSP z Janowca Kościelnego, Szczepkowa Borowego 
i Nowej Wsi Wielkiej, wraz ze swoimi sztandarami. Obecnością zaszczycili: 

• Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa, 

• Pan Waldemar Szymański-Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i 
jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, 

• Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy mł. bryg. Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek 
Augustynowicz, 

• Były Komendant Powiatowy st. bryg. w stanie spoczynku Mariusz Wilamowski i mł.bryg w stanie 
spoczynku Zbigniew Słupski, 

• Pan Marcin Paliński – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 

• Pan Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki i radni Rady Powiatu, Pan Robert Radzymiński i Pan 
Andrzej Bróździński, 

• Pan Leszek Śpiewak – Zastępca Burmistrza Nidzicy i Pan Jacek Jankowski- Zastepca Wójta Kozłowo, 

• Pan Krzysztof Kunicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy. 
Byli też przedstawiciele: 
            Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nidzicy, Rady Gminy Janowiec Kościelny na czele z 
Przewodniczącym Rady, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sympatycy i osoby wspierające 
działalność jednostek OSP, mieszkańcy Gminy. 
            W trakcie Mszy Świętej i w uroczystości, która następnie kontynuowana była na placu przy Szkole 
Podstawowej w Janowcu Kościelnym oprawę muzyczną oraz krótki koncert zapewniła Orkiestra Dęta z 
Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 
            Uroczystego powitania wszystkich uczestników obchodów w imieniu Komendanta Gminnego Związku 
OSP i własnym dokonała Wójt Bożena Grochala. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie 
okolicznościowe Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP czyli Wójta Bożeny Grochala.            Na zakończenie 
wystąpienia Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński dokonali wręczenia podziękowań. 
Podziękowania za pomoc finansową w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymali: 

• Komenda Główna PSP w Warszawie, 

• Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, 

• Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

• Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, 

• Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , 

• Komendant Gminny Związku OSP w Janowcu Kościelnym- dh Marcin Wesołowski, 

• Pan Stanisław Szczepkowski z Bochni. 
            Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań przez Prezesa OSP w Janowcu Kościelnym 
dh Andrzeja Miecznikowskiego, dla Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych. To wyraz 
wdzięczności za nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki. 
            Po podziękowaniach nastąpił akt przekazania sztandaru dla OSP Szczepkowo-Borowe, który rozpoczął 
się symbolicznym wbiciem gwoździ w drzewiec sztandaru. Na drzewcu znajdowały się wcześniej przygotowane 
tabliczki z napisami informującymi o honorowych gościach i fundatorach. Kolejność tabliczek była następująca: 

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – w imieniu Wojewody wbicia gwoździa dokonał Doradca Wojewody Pan 
Marcin Paliński. 

2. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie – brak przedstawiciela ze względu na uroczystości w 
Warszawie. 

3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek 
Województwa. 

4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – Pan Waldemar Szymański – członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. 

5. Starosta Nidzicki – Pan Grzegorz Napiwodzki. 
6. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. 

Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek Augustynowicz. 
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7. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy – druh Stanisław Rabczyński. 
8. Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Pani Bożena Grochala. 
9. Rada Gminy Janowiec Kościelny – Pan Zbigniew Ambroziński - Przewodniczący Rady Gminy. 
10. Strażacy i Samorządowcy Gminy Janowiec Kościelny – druh Andrzej Miecznikowski i druh Jarosław 

Wójcicki, Pani Wiesława Samsel – Skarbnik Gminy i Pani Zofia Wielgus – Sekretarz Gminy. 
11. Mieszkańcy Szczepkowa Borowego – Pani Ewa Szczepkowska – radna i Pan Krzysztof Szypulski – 

Sołtys. 
12. Arkadiusz Pliszka – nieobecny. 
13. Bożena i Stanisław Grochala. 
14. Marzanna i Zdzisław Podowscy – nieobecni. 
15. Danuta i Zbigniew Ambrozińscy. 
16. Ks. Kanonik Jacek Lubiński. 

            Akt nadania sztandaru wręczył OSP w Szczepkowie Borowym dh Waldemar Szymański w imieniu 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, którego Prezesem jest Pan Gustaw Marek Brzezin. 
            Uroczystego przekazania sztandaru dla członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP 
dokonali przedstawiciele fundatorów Pani Ewa Szczepkowska, Pani Danuta Ambrozińska i Pan Stanisław 
Grochala. 
            Następnie Członek Prezydium uroczyście przekazał sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe na ręce 
Naczelnika Pana Andrzeja Moszczyńskiego. 
            Po akcie wręczenia nastąpiła prezentacja sztandaru przez Poczet Sztandarowy. 
            Kolejny punkt uroczystości to poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Man i 
Renault dla OSP Janowiec Kościelny i Szczepkowo Borowe. Najpierw Ks. Kanonik Jacek Lubiński w asyście 
Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Bożeny Grochala i dh Agaty Szczepkowskiej, dokonał poświęcenia 
pojazdów oraz zawierzenia kierowców i wszystkich strażaków Opatrzności i Opiece Świętego Floriana. 
Przekazanie pojazdów dla kierowców : dh Jarosława Wójcickiego i dh Andrzeja Miecznikowskiego odbyło się w 
asyście: Pani Sylwii Jaskulskiej – Wicemarszałek Województwa, Pani Bożeny Grochala – Wójta Gminy, mł.bryg. 
Krzysztofa Mierzejewskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy, Prezesa Waldemara Szymańskiego, 
Pana Zbigniewa Ambrozińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy. Zostały wręczone kluczyki i dowody 
rejestracyjne. Matką Chrzestną tych wozów strażackich została Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek 
Województwa, która z woli strażaków nadała imiona: 

• dla samochodu w OSP Janowiec Kościelny „MANIEK” 

• dla samochodu w OSP Szczepkowo Borowe „RENIA”. 
Chrzest wozów strażackich to nadanie imion i oblanie przez Chrzestną szampanami. Samochody były przybrane 
biało-czerwonymi kokardami, które zostały zerwane w akcie uroczystego ich przekazania. 
            Uroczystość oficjalną uwieńczył koncert okolicznościowy Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kultury w 
Mławie. 
            Po koncercie były wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości: 

1. Pani Sylwii Jaskulskiej – Wicemarszałek Województwa, która przekazała gratulacje i życzenia w imieniu 
własnym i Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina, 

2. Dh Waldemara Szymańskiego – Członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP, 
3. mł.bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego Komendanta Powiatowego PSP i mł.bryg. Marka Augustynowicz – 

Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, 
4. Pana Marcina Palińskiego – Doradcy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
5. Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego, który wraz z Panami radnymi Rady Powiatu 

przekazał upominki dla jednostek OSP, które otrzymały samochody. Prezentami były węże strażackie. 
            Obchody zakończyły się wspólnym obiadem w świetlicy wiejskiej oraz grillowaniem do późnych godzin 
wieczornych. 
Podziękowanie od Wójt Gminy 
            Wszystkim Uczestnikom uroczystości serdecznie dziękuję za udział i spędzenie słonecznej soboty ze 
Strażakami w służbie i na zasłużonym odpoczynku. Była to sobota pełna radości i serdecznych wzruszeń dla 
Braci Strażackiej i organizatorów. 
            Dumą tej uroczystości byli Strażacy, pięknie prezentujący się w galowych mundurach na czele z 
Komendantem Gminnym dh Marcinem Wesołowskim. 
            Szczególne słowa podziękowania kieruję do Druhen i Druhów z OSP w Janowcu Kościelnym, 
Szczepkowa Borowego i Nowej Wsi Wielkiej, do Ich Pocztów Sztandarowych oraz do Komendanta Gminnego dh 
Marcina Wesołowskiego, który był Dowódcą Uroczystości ale też wzorowym współorganizatorem uroczystości. 
            Dziękuję za obecność 5 maja, ale też za wiele dni przygotowań do tej uroczystości. Serdeczne słowa 
podziękowania kieruję do Strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Mieszkańców Sołectwa, którzy we własnym 
zakresie przygotowali do uroczystości posesję wokół świetlicy. 
            Nie byłoby tej pięknej uroczystości bez Ks. Kanonika Jacka Lubińskiego, który brał udział w próbach 
strażaków oraz swoją modlitwą wspierał wszystkie działania i zapewnił duchową oprawę tego święta poprzez 
uroczystą Mszę Świętą, poświęcenie Sztandaru oraz samochodów, a także wziął udział w uroczystości. 
            Dziękuję serdecznie Fundatorom Sztandaru dla OSP Szczepkowo Borowe, wszystkim którzy wsparli 
finansowo zakup dwóch samochodów ratowniczo-gasniczych. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do 
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Osób, które wspierały mnie w działaniach związanych z pozyskaniem dotacji a następnie w terminowym 
zrealizowaniu i rozliczeniu zadań. Nie zawiodła Opatrzność i ludzka życzliwość. 
            Należy podkreślić, że Strażacy OSP też bardzo wspierali nas organizatorów w przygotowaniach  
i przebiegu obchodów Gminnego Dnia Strażaka, za co serdecznie dziękuję. 
            Dziękuję Współpracownikom z Urzędu Gminy, i Pracownikom ZGK, SOK, GOPS oraz Szkoły 
Podstawowej w Janowcu Kościelnym, którzy okazali nam swoją pomoc. Dziękuję serdecznie za każdy gest 
dobroci, merytorycznego i duchowego wsparcia. 

 

Z wyrazami wdzięczności  
Wójt 

Bożena Grochala 

 

SENIORKI Z KLUBU SENIORA "NIEZAPOMINAJKA" NA I NIDZICKIEJ SENIORIADZIE 
 

16 maja 2018 r. Seniorki z Klubu Seniora "Niezapominajka" wzięły udział   
w I Nidzickiej Senioriadzie Sportowo-Rekreacyjnej, która odbyła się na Stadionie 
Miejskim w Nidzicy. 
Po uroczystym rozpoczęciu Senioriady, rozpoczęły się zmagania 55 zawodników 
w wieku 50+. Wielkie gratulacje należą się naszym Seniorkom, które wzięły udział 
w konkurencji wyciskania odważnika, gdzie Pani Bożena Kobus wywalczyła 
srebrny medal. 
Celem imprezy była promocja, uatrakcyjnienie i rozpowszechnienie różnych 
konkurencji sportowo-rekreacyjnych wśród Seniorów z Gminy i Powiatu 

Nidzickiego, popularyzacja aktywnego wypoczynku. Była to duża dawka  sportowej rywalizacji, połączonej  
z rekreacją, ale przede wszystkim wspaniała inicjatywa integracji środowiska seniorów. 

Sok 

PRZEJĘCIE OBSŁUGI NUMERU ALARMOWEGO 997  
PRZEZ CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 6 czerwca 2018r. wszystkie wywołania kierowane na numer 
alarmowy 997 w województwie warmińsko-mazurskim będą obsługiwane przez Centrum 
Powiadomienia Ratunkowego w Olsztynie. 
 

PANIE Z GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA MAMMOGRAFII 
 

Zdrowie to najcenniejsze dobro. O zdrowie trzeba dbać, a jedną z form troski jest 
profilaktyka. Realizacja Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 
oraz Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy to nie tylko diagnostyka. Wyniki badania 
to uspokojenie albo sygnał o konieczności podjęcia leczenia. Oba czynniki są niezwykle 
ważne. Jak corocznie Panie z Gminy Janowiec Kościelny wzięły udział w grupowym 
wyjeździe na badania mammograficzne i cytologię, które wykonane zostały w Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA, Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w 
Olsztynie. 
            Nasze Mieszkanki bardzo cenią sobie wykonanie badań w placówce stacjonarnej. 

Na podkreślenie zasługuje jakość badania, którą zapewnia wyspecjalizowany personel medyczny, z dużym 
doświadczeniem, otaczający pacjentki empatyczną opieką. 
Jest to też wyjazd integracyjny, kończący się wspólnym obiadem oraz „babskimi” pogaduszkami na temat 
zdrowia, badań i profilaktyki. Wyjazd odbył się 23 maja 2018 roku i wzięły w nim udział 23 Panie. 
 

NOWE PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 
 

Rocznie na świecie z powodu chorób nowotworowych 
umiera ponad 8 milionów osób, w naszym kraju -  blisko 100 tysięcy. 
Możemy wiele jednak zrobić sami, by zminimalizować ryzyko 
zachorowania. Przede wszystkim musimy być świadomi, że rak 
wcześnie wykryty daje dużą szansę na pełne wyleczenie. 
Jeśli cokolwiek nas niepokoi – warto udać się do lekarza, który 
rozwieje wątpliwości, uspokoi, a w razie potrzeby odpowiednio 
pokieruje. 
W Działdowie (ul. Leśna 1)  i Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 
3C/44) uruchomione zostały właśnie Poradnie Chirurgii 
Onkologicznej. Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 
55 235 89 53. Pacjentów przyjmują specjaliści chirurgii 

onkologicznej, wspierani przez wykwalifikowane pielęgniarki. 
Poradnie należą do NU-MED GRUPY. To prywatne szpitale onkologiczne (w Elblągu, Zamościu, Katowicach  
i Tomaszowie Mazowieckim), jednak dzięki umowom z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci nie płacą  
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za leczenie. Najbliżej nas znajduje się ośrodek w Elblągu – Centrum Radioterapii. W szpitalnym Oddziale 
Radioterapii leczy się stacjonarnie 50. Chorych, natomiast na napromieniania z domów, bądź hoteli dojeżdża 
dziennie ponad 100 osób. Szpital jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, a lekarze, fizycy medyczni, 
technicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach w  kraju i za granicą.  
Firma posiada też Pracownie Diagnostyczne (55 235 89 89) dysponujące sprzętem najnowszej generacji – 
Pracownia Tomografii Komputerowej (128-warstwowy TK) oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Oprócz 
standardowych badań wykonywane są też MRI piersi oraz wszystkich stawów z bezpośrednim podaniem 
kontrastu (artro MR), a także badanie funkcjonalne mózgu. Diagnozowane są również dzieci. 
W skład NU-MED GRUPY S.A. wchodzą też Poradnie – Onkologiczne (w Elblągu, Iławie i Bartoszycach) oraz 
Hematologiczna (w Elblągu). Lekarze ściśle współpracują z oddziałami Onkologii, Chirurgii Onkologicznej, 
Laryngologii, Neurochirurgii i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu prowadząc leczenie 
skojarzone. 

 

III JANOWIECKI BIEG RODZINNY POD HASŁEM „EUROPA RAZEM” 
 

Tegoroczny III Janowiecki Bieg Rodzinny pod hasłem „Europa Razem” 
został zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu 
Kościelnym w ramach Pikniku „Jesteśmy w Europie”, przy wsparciu 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie oraz Związku Gmin 
Warmińsko-Mazurskich. 
Janowiecki Bieg Rodzinny - impreza, która doskonale wpisała się  
w obchody XX-tych Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny, gdzie 
najważniejsze były dzieci, które stały się głównymi bohaterami spotkania. 
Na ścieżce biegowej rywalizowały drużyny rodzinne oraz uczniowie  
ze Szkół Podstawowych w Janowcu Kościelnym i Waśniewie – Grabowie 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. Choć nie wyniki i miejsca były najważniejsze - odnotujmy, że jako 
pierwsi na mecie w kategorii rodzinnej zameldowali się Sobotka Mateusz i Rogoziński Eryk, drugie miejsce 
powędrowało do Pokus Tomasza i Purzyckiego Grzegorza, trzecie miejsce zajęli Szulc Szymon i Szulc 
Radosław. 
W kategorii klas I-III miejsca na podium wywalczyli : 
I miejsce – Oliwia Długokęcka, II miejsce – Wiktor Tejs, III miejsce – Michał Załoga. 
W kategorii klas IV-VI : 
I miejsce – Michał Szulc, II miejsce – Grzegorz Skaliński, III miejsce – Mateusz Tejs. 
W kategorii klas VII i Gimnazjum następujące miejsca zajęli : 
I miejsce – Marek Chmielewski, II miejsce – Jakub Iwanowski, III miejsce – Bartosz Kuligowski. 
Wszyscy startujący dostali na mecie pamiątkowe medale. Na zwycięzców, oprócz pucharów czekały atrakcyjne 
nagrody. Po zakończonej rywalizacji biegowej na ok 2-kilometrowej trasie, na wszystkich czekały punkty 
sprawnościowe, po zaliczeniu których,  każdy uczestnik dostawał drobny upominek. W trakcie imprezy nie 
zabrakło Europejskiego Koła Fortuny, maskotki Syriusza, konkursów i quizów na temat wiedzy o Unii Europejskiej 
oraz kiełbasek z grilla. Miłą atrakcją podczas tegorocznych zmagań, był recital słowno-muzyczny poety, 
piosenkarza Jacka Musiatowicza z synem Michałem – uczestnikiem programu Must Be The Music. Przeplatane 
muzycznie opowieści zachęcały do rozwijania pasji, zainteresowań i umacniania pozytywnych relacji w rodzinie.   
Idea organizacji Biegu Rodzinnego od samego początku jest niezmienna nie liczy się tak naprawdę czas 
ukończenia biegu, ważne aby był to czas spędzony aktywnie i razem z rodziną. Rodzina jest najważniejsza  
i na metę dobiec trzeba razem. Sukcesem jest sam udział w biegu i jego ukończenie.  W rodzinie każdy powinien 
się bowiem wzajemnie wspierać. Tak też jest w  organizowanym Biegu Rodzinnym- czasem potrzebny doping,  
a czasem trzeba słabszego wziąć na ręce…… 
W ten sportowy sposób akcentowano obchody Gminno-Parafialnych Dni Rodziny. 
To był naprawdę dobrze spędzony czas razem. Zapraszamy na kolejny IV Janowiecki Bieg Rodzinny za rok. 

SOK 

 

OBCHODY „DNIA RODZINY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

„Ojczyzna, dom, rodzina” – to hasło przewodnie „Dnia 
Rodziny”, który obchodzony był 30 maja w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. 
Dzień ten to połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia 
Ojca, uroczystości, które są ważne dla każdej rodziny. 
Rodzina to dom, a dom to też Ojczyzna, więc nie mogło 
zabraknąć również elementów patriotycznych, do czego 
też zobowiązywało kolejne ważne hasło święta – 
„Kocham Cię, Polsko”. 
Na początku prowadząca uroczystość, Judyta 
Wrzeszczyńska, przedstawiła przybyłych gości  

i poprosiła chętnych o zabranie głosu. Dyrektor szkoły, Ewa Ostrowska, powitała wszystkich, podziękowała  
za przybycie, złożyła życzenia rodzinom, rodzicom, dzieciom, którzy tworzą całą społeczność szkolną.  
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Wójt gminy, Bożena Grochala, w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie rodziny w dzisiejszym świecie, 
a Ks.Kanonik Jacek Lubiński, proboszcz parafii w Janowcu Kościelnym, nawiązał do świętej rodziny, która 
powinna być przykładem dla nas wszystkich. Życzenia wszystkim złożyła również przewodnicząca Rady 
Rodziców, Marianna Malinowska. Jednym z zaproszonych gości była Magdalena Żukowska, psycholog Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy, która zaprezentowała krótki wykład na temat wychowania dzieci, 
dając kilka rad popartych doświadczeniem, jak powinniśmy budować relacje z naszymi dzieciakami. 
21 maja w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym odbył się konkurs recytatorski pt. Moja Ojczyzna”  
o tematyce patriotycznej, więc na uroczystości „Dnia Rodziny” nie mogło zabraknąć laureatów poszczególnych 
grup wiekowych. Swoje utwory zaprezentowali Emilka Szostak z kl. I, Piotr Tarwacki z kl. VI i Krzysztof  Jóźwiak  
z kl. II b gimnazjum. 
W dalszej części obchodów „Dnia Rodziny” uczniowie przygotowywani przez swoich nauczycieli zaprezentowali 
część artystyczną w postaci montażu słowno – muzycznego o tematyce rodzinnej. Nie zabrakło tradycyjnych 
wierszy o rodzicach i piosenek w wykonaniu grupy „Iskierek”. Swoje umiejętności zaprezentowały przedszkolaki  
i uczniowie „zerówki”, można było również podziwiać trzecioklasistów tańczących dwa tańce: krakowiaka i swing. 
Po części artystycznej wszyscy przybyli na uroczystość zostali zaproszeni na poczęstunek, w czasie którego przy 
smacznych potrawach, przygotowanych przez pracowników szkolnej stołówki, nauczycieli i rodziców, można było 
porozmawiać, powspominać i miło spędzić czas. 
Kolejna atrakcja, jaką zapewnili organizatorzy, to konkurs „Kocham Cię, Polsko”. Na wzór znanego z telewizji 
teleturnieju, uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie bawili się i rozwiązywali szereg zagadek. 
Zgodnie z życzeniami jednej z uczennic, „Rodzino, życzę Ci zdrowia, słońca na niebie, jego promieni jasnych na 
twarzy, niech w każdej chwili, w każdej potrzebie ciepłem subtelnym Ciebie obdarzy”, słońce obdarowało 
wszystkich ciepłem, co na pewno, w połączeniu z emocjami towarzyszącymi obchodom „Dnia Rodziny”, wywołało 
uśmiech na twarzach dzieci i rodziców, a uroczystość „Dnia Rodziny” wpisze się zapewne w kalendarz imprez 
Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. 

                                                                                            Agnieszka Auguścik 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE ORAZ MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY 2018 r. 

 
 

    Dnia 3 czerwca 2018 roku w Janowcu 
Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji Złotych, 
Diamentowych oraz Srebrnych Godów. 
   Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji 
Szanownych Jubilatów i Ich rodzin , celebrowaną 
przez Księdza Kanonika Jacka Lubińskiego. 
   Po Mszy Św., aby podkreślić uroczysty charakter 
wydarzenia, odbył się koncert olsztyńskiego zespołu 
kameralnego Pro Musica Antiqua. Zespół pod 
kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego 
wykonuje utwory klasyczne.  Koncert został 
zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin 
Warmńsko-Mazurskich jako zadanie "Muzyka 
europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii  
i Mazur" w ramach dotacji przeznanej Związkowi 

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy  nad tym zadaniem objął Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
            Po Koncercie głos zabrała Pani Wójt Bożena Grochala, która w imieniu Samorządu Gminnego i  własnym 
złożyła wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci  
i stworzenie szczęśliwej rodziny, a także za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Pani Wójt podkreśliła,  
że miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie są podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. 
Wymienione wartości powinny być brane za wzór przez wszystkich małżonków, aby w szczęśliwym pożyciu 
małżeńskim świętować tak zaszczytne jubileusze. 
            Pani Wójt Bożena Grochala wręczyła Jubilatom obchodzącym 50 – lecie pożycia małżeńskiego 
okolicznościowe Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę.  Listy gratulacyjne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pamiątkowe dyplomy, upominki  
i kwiaty Pani Wójt wręczyła  wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zbigniewem Ambrozińskim. 
            Listami gratulacyjnymi oraz upominkami zostały uhonorowane również pary obchodzące Diamentowe  
i  Srebrne Gody, którym Pani Wójt życzyła miłości i wytrwałości w drodze ku kolejnym jubileuszom. 
            Ksiądz Kanonik wszystkim Jubilatom wręczył pamiątkowe listy ze swoim kapłańskim Błogosławieństwem 
oraz listy od Biskupa Płockiego wraz z Błogosławieństwem na dalsze zgodne i pełne miłości lata życia  
w małżeństwie. 
Uwaga: zdjęcia z imprezy można uzyskać w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, pokój nr 9.  

                                                                   Ewelina Mierzejewska 
Kierownik USC 
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NOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY  
DO REALIZACJI JESZCZE W TYM ROKU. 

 

1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki pismem, 1GR-XII.805.75.2018 poinformował nas, że Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. Zatwierdzona lista obejmuje projekt naszej Gminy pn. "Przebudowa drogi w Janowcu 
Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej" z kwotą 
dotacji 1 360 693,00 zł. 
Gmina na ten cel zabezpieczyła tylko 20% wkład własny, w kwocie 340 173,54 zł. Wartość całego 
zadania 1 700 866,54 zł. W ramach tego zadania na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym 
będzie wykonana: 

• przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku 582 mb wraz z chodnikami i zjazdami na posesje 
(obecna droga żwirowa), 

• położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 420 mb (od cmentarza w kierunku Piekarni), 

• ułożenie chodników (wymiana zużytych płytek chodnikowych) przy zadaniu zrealizowanym w 2016 r., 
na odcinku 1070 mb. Wówczas wymieniono tylko krawężniki, zatem w tym zadaniu nastąpi pełna 
modernizacja istniejących chodników. 

Należy podkreślić, że do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 134 wnioski, wybrano 27 
do dofinasowania, w tym wniosek Gminy Janowiec Kościelny, z dotacją w kwocie 1 mln 360 tys. zł. Jest 
ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. 

2. Remont drogi gminnej Janowiec Kościelny — Janowiec-Jastrząbki, w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019, z dotacją Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego w kwocie 144 832,00 zł. Wartość zadania 262 454,89 zł (po przetargu). 
W ramach zadania zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 766 mb. (od przepustu  
za Borutami do skrzyżowania we wsi Janowiec-Jastrząbki). 

3. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Janowiec Kościelny — Piotrkowo, z dofinasowaniem 50 tys. zł od 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli z udziałem środków z dochodów budżetu 
województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Wartość zadania 100 tys. zł,  
w ramach którego : 

• na odcinku 999 mb. zostanie wykonane profilowanie nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym (tłuczeń 
kamienny, czyli podbudowa pod masę asfaltową), 

• oczyszczone (odbudowane) zostaną rowy przydrożne, 

• wykonane będzie dziewięć zjazdów gospodarczych na przyległe nieruchomości, 

• zostaną uzupełnione pobocza (wyrównanie). 
4. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym w ramach Otwartych Stref Aktywności 

(OSA), z dotacją w kwocie 23 200,00 zł. Wartość zadania 33 175,00 zł. 
W ramach tego zadania: 

• zostanie urządzona siłownia plenerowa, a w ramach niej: motyl, podciąg nóg, drabinka, pajacyk, orbitrek, 
rowerek, drążki, 

• ławki, 

• gry edukacyjne, czyli betonowe stoły do gier, 

• elementy infrastruktury technicznej, czyli kosze na odpady i tablica z regulaminem, 

• nasadzenia z krzewów ozdobnych iglastych. 
Będzie to plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku z którego będą mogli korzystać zarówno dzieci, 
młodzież jak i osoby dorosłe. Na pewno obiekt będzie też służył uczniom oraz sportowcom, dlatego jego 
lokalizacja jest w pobliżu Orlika. 

RODZICU, ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO ONLINE! 

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować 
narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie 
musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany  
i kilka minut. 
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty 
urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają 
wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. 
Zdążysz w trakcie drzemki 
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej 
skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków. 
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak  
i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić. 
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz 

https://pz.gov.pl/pz/index
http://www.obywatel.gov.pl/
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skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie –  
o zweryfikowanie Twoich danych. 
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie  
to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez 
oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku 
małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe. 
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów.  
Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd 
wniosku i podpis (Profilem Zaufanym). 
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.  
Rejestracja w 5 krokach 
Tak to wygląda w skrócie: 
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka 
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica 
Krok 3: wpisujesz dane dziecka 
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - 
skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną) 
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym). 
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej  
lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie  
o zameldowaniu. 
To nie koniec zmian 
To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących 
dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko  
z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze 
jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. 
realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus. 
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany: 

• jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL ( parentyzacja): 
Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze 
PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r., 

• szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL: 
Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do 
właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście  
w życie - 1 maja 2019 r. 
 

Wydział Komunikacji 
Ministerstwo Cyfryzacji 

 

XVIII OBCHODY ŚWIĘTA JANA 2018 
 

XVIII SEMINARIUM HISTORYCZNE 
 

Dla naszej Gminy bardzo ważna jest historia, tradycja i pobożańska 
tożsamość. Każde seminarium związane jest z historią i tradycją naszego 
regionu oraz z przypomnieniem zapomnianych wydarzeń, osób i miejsc. 
XVIII  Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym  
w Waśniewie-Gwoździach, którego właścicielem jest Pan Sławomir Wojda. 
Wszystkich zebranych gości przywitała Pani Marzena Borkowska – 
Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym. 
Wśród zaproszonych gości w Seminarium udział wzięli m.in.:  Dyrektor 
Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim  - Pan 
Ryszard Cecot,  Doradca Wojewody - Pan Marcin Paliński, Zastępca 

Burmistrza Nidzicy Pan Leszek Śpiewak, Pan Profesor Ryszard Juszkiewicza z małżonką, Pani Barbara 
Krajewska-poetka ludowa, Pan Andrzej Mateusz Kamiński-pasjonat historii. 
Przywitano również: przedstawicieli organów samorządowych - Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec 
Kościelny Pana Zbigniewa Ambrozińskiego, Wójta Gminy-Panią Bożenę Grochala oraz radnych gminy i powiatu, 
byłych i obecnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i zakładów 
pracy, media oraz ogólnie wszystkich sympatyków ziemi pobożańskiej. 
Oficjalnego otwarcia XVIII Seminarium Historycznego dokonała Pani Bożena Grochala –Wójt Gminy, która po 
przemowie, wręczyła pamiątkowe tabliczki z okazji Jubileuszu Dziewięćdziesięciolecia Urodzin Pani Barbarze 
Krajewskiej oraz Profesorowi Ryszardowi Juszkiewicz. 
Po uroczystym przywitaniu rozpoczęły się wykłady. Jako pierwsza wystąpiła Pani Hanna Cierkowska nauczyciel 
historii w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie, która przygotowała wykład pt. 
„Niepodległą idziemy w przyszłość”. 
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Kolejny wykład wygłosiła Pani Teresa Antczak – Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich - „Rodzina, 
dom fundamentem Ojczyzny”. 
Kolejny wykład przedstawił nam Pan dr Janusz Zawadziński z Warszawy, z zawodu  lekarz anestezjolog, 
pasjonat historii. Wykład pt. „Szkoła Poboża w świetle Polskiej Deklaracji o podziwie i Przyjaźni Stanów 
Zjednoczonych” był interesujący. Wśród uczestników na pewno wyzwoliła się ciekawość i chęć odkrycia czy i kto 
z rodziny podpisał się wówczas na deklaracji. 
Ostatni wykład pt. „Rządy Jagiellonów w Polsce – Najważniejsi Władcy Polski” przedstawiony został przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. 
Głos zabrała także Pani Beata Jóźwiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – 
Grabowie, która przestawiła nam prezentację na temat Architektury Sakralnej Poboża tzn. przydrożnych figurek, 
krzyży znajdujących się w miejscowościach Gminy Janowiec Kościelny. Następnie Pan Andrzej Mateusz 
Kamiński przestawił  krótką historie swojej rodziny, która miała korzenie właśnie na naszej pobożańskiej ziemi. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy już na kolejne seminarium, które odbędzie 
się za rok. 
 

VII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 

24.06.2018 r. w Kościele w Janowcu kościelnym odbył się VII Festiwal 
Piosenki Religijnej organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w 
Janowcu Kościelnym oraz Parafię pod Wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego w Janowcu Kościelnym. Festiwal to muzyczna forma promocji 
Parafii i Gminy Janowiec Kościelny. Od pierwszej edycji motto Festiwalu 
brzmi „ Do Ciebie te słowa i nuty ślę”. W tym roku mięliśmy zaszczyt 
gościć talenty wokalne m.in. ze Szczytna, Działdowa, Nidzicy, Kozłowa, 
Świętajna, Janowca Kościelnego, Kolonii, Rozdroża. Poziom 
wykonywanych utworów był bardzo wysoki, dlatego jury miało nie lada 
wyzwanie, by wyłonić zwycięzców. 
 

Jury w składzie: 
- Ks. Kan. Tomasz Opaliński,  Bogusława Szpandowska, Tadeusz Miller, Michał Gogolewski 
Postanowiło przyznać następujące miejsca: 
W kategorii indywidualnej: 
I miejsce – Maciej Golian, II miejsce –Hanna Rydzewska, III miejsce – Weronika Pietkiewicz, Wyróżnienie dla 
Małgorzaty Kozickiej. 
W kategorii zespołowej: 
I miejsce –  SursumCorda, II miejsce – Janowieckie Iskierki, III miejsce – Chór przy Parafii Św. Jadwigi Królowej 
w Rozdrożu, Fundacja  EXITIBUS. 
Festiwal to prawdziwa uczta duchowa, dlatego też organizatorzy zapraszają wszystkich za rok na kolejną edycję. 
 
Link do informacji o wykonywaniu zdjęć :http://www.janowiec.com.pl/osp/informacja.pdf 

SOK 
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PLAN WYPOCZYNKU LETNIEGO 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY 2018 

Lp. NAZWA DATA GODZINA MIEJSCE CENA 

1. Powitanie Wakacji 05.07.18r. 10.00 ORLIK - 

2. Wycieczka Rowerowa – Klub 
Seniora " Niezapominajka" 

06.07.18r. 10.00 Spotkanie przed 
budynkiem SOK 

- 

3. Warsztaty plastyczne 10.07.18r. 10.00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

4. Gra terenowa "Szukanie Skarbów" 12.07.18r. 11.00 START -  Samorządowy 
Ośrodek Kultury 

- 

5. Zajęcia sportowe na ORLIKU 16.07.18r. 10.00 ORLIK - 

6. Warsztaty fotograficzne 24.07.18r. 11.00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

7. Wyjazd na basen do Mławy 26.07.18r. 8.30 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

20 zł 

8. "Gotowanie na Stadionie" – 
warsztaty kulinarne 

27.07.18r. 11.00 Stadion Gminny w Kucach  

9. Wycieczka do PLANETARIUM – 
OLSZTYN 

30.07.18r. 8.30 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

25 zł 

10. Warsztaty taneczne w plenerze 31.07.18r. 10.00 ORLIK - 

11. Wycieczka rowerowa "Szlakiem 
Poboża" 

01.08.18r. 9.00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

- 

12. Warsztaty plastyczne – 
„WAKACYJNE BUTELKI” - 

03.08.18r. 10.00 Samorządowy Ośrodek 
Kultury- 

 PRZYNOSIMY SZKLANE 
BUTELKI 

- 

13. Wyjazd na basen do Mławy 06.08.18r. 8.30 Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

20zł 

14. "Szalona Impreza" – Dyskoteka dla 
dzieci 

(ubieramy się w swoje ulubione 
kolory) 

09.08.18r. 16.00 Samorzadowy Ośrodek 
Kultury 

- 

15. KARAOKE 14.08.18r. 11.00 Samorzadowy Ośrodek 
Kultury 

- 

16. Zajęcia sportowe na ORLIKU 20.08.18r. 10.00 ORLIK  

17. OGNISKO, GRY I ZABAWY 22.08.18r. 10.00 Stadion Gminny w Kucach - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

e-mail:gmina@janowiec.com.pl 


