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IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
 

Dnia 17 stycznia 2019 r. odbyła się IV nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji było  
14 radnych. Sesja nadzwyczajna została zwołana zgodnie  
z art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek 
Wójta Gminy, a projekty uchwały dotyczyły: 

• Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038; 

• Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec 
Kościelny na 2019 r.; 

• Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Nidzickiemu. 

 
Sesja została zwołana w związku z wnioskiem Starosty Nidzickiego w sprawie poręczenia kredytu na okres 2019-
2038 w kwocie 641.082,33 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na realizację inwestycji 
pn. „Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego  oraz pracowni TK”. Poręczenie stanowi 
10% zaciąganego przez Powiat Nidzicki kredytu. Kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie przez ZOZ w Nidzicy. 
W kompetencji Rady Gminy jest upoważnienie Wójta Gminy do udzielenia poręczenia kredytu dla innej jednostki 
samorządu terytorialnego. Rozbudowa Szpitala ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowej opieki 
zdrowotnej w Powiecie Nidzickim. 

Po podjęciu uchwał Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński podziękował Radzie Gminy za upoważnienie 
Wójta do udzielenia poręczenie kredytu na rozbudowę Szpitala. Podziękowania złożyła również Dyrektor ZOZ 
Pani Anna Osłowska.  

Monika Ławicka 
 

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
 

Dnia 04 lutego 2019 r. odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji było 
14 radnych. Sesja nadzwyczajna została zwołana zgodnie z art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym  
na wniosek Wójta Gminy, a projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 

Potrzeba zwołania sesji wynikała z konieczności wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 w związku 
z koniecznością sprostowania wysokości limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w § 5 ust. 3 
Uchwały Rady Gminy nr III/9/2019 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec 
Kościelny na 2019r. 

W punkcie 4- Wolne wnioski obecni na posiedzeniu radni zgłosili potrzeby oraz problemy pojawiające się  
w poszczególnych miejscowościach. 
Nagrania z  obrad dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Rada Gminy->Nagrania z Obrad Sesji Rady 
Gminy) i na stronie internetowej gminy. 

 

        Monika Ławicka 
 

VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
 

 

W dniu 25 marca 2019 r. odbyła się VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny.  Sesję poprowadziła 
Przewodnicząca Pani Marianna Malinowska. W obradach udział wzięło 15 radnych. Po przyjęciu porządku obrad   
i protokołów z poprzednich sesji, Pan Wójt przedstawił informację z prac Wójta i Urzędu Gminy w okresie 
międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do przyjęcia uchwał w sprawach: 
 

1. Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zm ieniająca uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038 

2. Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok 

3. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020 

4. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2019-2021; 

5. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zakończenia 
działalności Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Janowcu Kościelnym; 

6. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku; 

7. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca 
uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości  
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i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym; 

8. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Janowiec Kościelny; 

9. Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok; 

10. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok . 

Po podjęciu uchwał, przystąpiono do przedstawienia Sprawozdań: 
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.. 
2. Sprawozdanie  z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury za 2018 r.. - Kierownik Marzena 

Borkowska przedstawiła dodatkowo prezentację multimedialną. 
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 r. 
4. Sprawozdanie z wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za 2018 rok. 
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2018 rok. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie za 2018 r. 
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

W wolnych wnioskach Pani Sekretarz przedstawiła informację o podejmowanych działaniach w zakresie 
działalności lobbingowej, następnie radni i sołtysi zgłosili prośby i podziękowania w zakresie bieżących działań na 
terenie gminy. 
Nagrania z  obrad dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Rada Gminy->Nagrania z Obrad Sesji Rady 
Gminy) i na stronie internetowej gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Monika Ławicka 
 

II POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym ma już za sobą  
II sesję. Tym razem młodzi radni spotkali się na posiedzeniu 27 marca  
br. Obrady prowadził Przewodniczący Olaf Gałęziewski. Podczas sesji 
młodzież zajmowała się opracowaniem planu pobytu gości z Grecji, Hiszpanii  
i Portugalii w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna realizowanego 
przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz 
potrzebą utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Janowiec 
Kościelny. 

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Piotr Rakoczy, Sekretarz Gminy Zofia Wielgus, Przewodnicząca Rady Gminy 
Marianna Malinowska, Wiceprzewodniczący Marcin Wesołowski, Dyrektorzy Szkół, Piotr Szczepkowski – 
koordynator Programu ERASMUS+, Anna Rembowska – 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
Judyta Wrzeszczyńska i Wiesław Kacner – nauczyciele. Po 
omówieniu tematów przewidzianych w porządku obrad Pani 
Sekretarz przedstawiła radnym plan obchodów „Dni Rodziny” oraz 
poprosiła młodzież o włączenie się w ich organizację. Pan Wójt 
zaprosił radnych do współpracy oferując swoją pomoc i otwartość 
na propozycje działań. Zwrócił się także z prośbą, o wypracowanie 
pomysłów na działania wspierające dzieci i młodzież na terenie 
Gminy.   
 

                                                                                                           Monika Ławicka 
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INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE OD 22 GRUDNIA 2018 R. DO 23 MARCA 2019 R. 

 

  Pani Przewodnicząca, Państwo Radni i Sołtysi, Szanowni Państwo. 
 

  Sprawozdanie obejmuje dość długi okres czasu, w którym odbyły się także dwie sesje nadzwyczajne. 
Podjęte uchwały wdrożono do realizacji. 
 W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 15 zarządzeń, które dotyczyły: 
 

• zmian w budżecie gminy na 2018 ( 1 zarządzenie),  na rok 2019 - 3 zarządzenia 

• ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
 w tym terminów składania tych dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych  
i klas pierwszych, 

• realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Janowiec Kościelny w 2019 roku, 

• ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy 
Janowiec Kościelny w roku 2019, 

• przeprowadzenia wyborów do organów sołeckich na terenie Gminy Janowiec Kościelny, 

• powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez organizacje sportowe, 

• określenia wskaźników proporcji rozliczeń podatku VAT dla Urzędu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 
rok, 

• określenia zadań Pełnomocnika  Ochrony Informacji Niejawnych, 

• realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Janowiec Kościelny w 2019 roku 

• wyznaczenia na obszarze gminy Janowiec Kościelny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów  
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, 

• rocznego planu kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 
 

W podanym okresie odbyłem szereg spotkań, których byłem inicjatorem, bądź też uczestniczyłem  
w spotkaniach na zaproszenie innych podmiotów. W skrócie omówię je Państwu. 
28 grudnia 2018 r. - uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu. Będę starał się uczestniczyć w obradach, 
jesteśmy częścią tego powiatu i dobrze na bieżąco wiedzieć i ewentualnie reagować. Oczywiście to nasi 
radni mają tam prawo głosu będąc częścią organu kolegialnego, ale wsparcie jest zawsze potrzebne. 
07 stycznia 2019 r. uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP w Szczepkowie 
Borowym, podczas którego druhowie dokonali zmian w składzie zarządu. Funkcję Prezesa powierzono 
druhowi Kazimierzowi Szczepkowskiemu ( dotychczasowemu skarbnikowi ).  Na skarbnika powołano 
druhnę Anne Rybacką, w skład zarządu powołano także druha Witolda Szczepkowskiego. 
Podziękowałem dotychczasowym druhom wchodzącym w skład zarządu, pogratulowałem nowo 
wybranym. 
10 stycznia 2019 r uczestniczyłem, na zaproszenie Starosty, w spotkaniu poświęconym ustaleniu 
wspólnego kalendarza imprez. Spotkanie to wyzwoliło potrzebę zorganizowania spotkania w gminie, aby 
inaczej, czytelniej przedstawiać ofertę kulturalną, o czym za chwilę powiem omawiając spotkanie w tej 
sprawie. 
11 stycznia 2019 r.- uczestniczyłem w pierwszej wizji lokalnej na drodze wewnętrznej w miejscowości 
Piotrkowo- z wniosku mieszkańca. Chodzi o usunięcie z prywatnego terenu części odwodnienia z drogi 
powiatowej. W sprawie tej odbyłem szereg kolejnych spotkań tj. w dniu 21 i 22 stycznia oraz 5 i 14 lutego. 
W spotkaniach uczestniczyli między innymi: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych-Pan Jacek Dłuski, 
Przewodnicząca RG, Pan radny Robert Radzymiński, Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej-Pan 
Mateusz Moszczyński. Uczestniczyli również mieszkańcy tej miejscowości. Wszystkim zależy  
na rozwiązaniu tego konfliktu. 
15 stycznia 2019 roku , z mojej inicjatywy zorganizowałem spotkanie zarządcy budynków z  terenu innej 
gminy, aby  mieszkańcy Safronki i Kuc zapoznali się z możliwościami innego zarządzania budynkami 
wielorodzinnymi. Mieszkańcom przedstawiono kalkulację kosztów i korzyści jakie mogą osiągnąć. Moją 
intencją było uświadomić mieszkańcom, że własność w budynku wielorodzinnym to także utrzymywanie 
części wspólnych, planowanie i potrzeba gromadzenia środków na remonty drobne i te bardziej 
kosztowne. Remont dachu to nie jest bowiem kłopot właściciela na ostatnim piętrze,  to obowiązek 
naprawy wszystkich tworzących z mocy prawa wspólnotę. Administrowanie budynkami w sposób 
zorganizowany, poprzez zarządcę daje inne możliwości, w tym ubieganie się o środki zewnętrzne, 
ubieganie się o pożyczki-choćby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację inwestycji związanej np z termomodernizacją budynków. Decyzja należy jednak  
do mieszkańców-właścicieli, którzy prędzej czy później spotkają się z pilną potrzebą remontu. Tu Gmina 
niestety nie pomoże finansowo, gdyż nie ma takiej prawnej możliwości. Wskazałem zatem mieszkańcom 
możliwości i od nich zależy czy z niej skorzystają, wybierając sami zarządcę. 
17 stycznia- odbyła się, jak Państwo wiedzą sesja nadzwyczajna, w której uczestniczyli przedstawiciele 
Powiatu, ze Starostą -Panem Marcinem Palińskim na czele. Przypomnę, że sesja poświęcona była 
udzieleniu poręczenia na rozbudowę Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. 
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17 i 18 stycznia uczestniczyłem w sympatycznych wydarzeniach świętowania Dnia Babci i Dziadka, jakie 
odbyły się w SP w Waśniewie Grabowie i w SP w Janowcu Kościelnym. 
18 stycznia uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu 
20 stycznia odbyła się impreza choinkowa w Szkole Podstawowej w Waśniewie Grabowie, w której 
wziąłem udział. W naszych szkołach dzieją się naprawdę dobrze zorganizowane imprezy, wydarzenia.  
To efekt potencjału kadry i samych uczniów. Zachęcam do przesyłania fotorelacji abyśmy mogli 
umieszczać je na naszej stronie internetowej. 
22 stycznia odbyłem spotkanie z Panem Mateuszem Wrześniewskim, któremu zleciliśmy przygotowanie 
gminnej ewidencji zabytków. To wymóg prawny,musimy zinwentaryzować i opisać wszelkie zabytki 
znajdujące się na terenie naszej gminy. 
W tym samym dniu spotkałem się także z Panią sołtys Szczepkowa Zalesia, aby omówić problem 
oświetlenia newralgicznych punktów sołectwa.  
23 stycznia odbyłem spotkanie z Panem Grzegorzem Mróz-Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa Biuro Terenowe w Nidzicy aby omówić kierunki współpracy Agencji z naszą 
gminą. 
24 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym programów rządowych. 
Najważniejsze obszary to drogi, rodzina ( osłony socjalne). Poruszono także kwestie zarządzania 
kryzysowego. 
Tego samego dnia spotkałem się także z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego-Panem Marcinem Jastrzębskim. Zaniepokojony napływającymi informacjami chciałem 
wyjaśnić kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem, rozliczaniem i kontrolą środowiskowych domów 
funkcjonujących w naszym województwie. 
25 stycznia na zaproszenie Wójta Gminy Kozłowo,  w moim imieniu Pani  Marzena Radzymińska wzięła 
udział w otwarciu Klubu Seniora w Szkotowie. 
29 stycznia wziąłem udział w obradach Powiatowego zarządu OSP. Omówiono m.in. gotowość 
jednostek OSP, uzupełniono skład Zarządu o starostę i wójtów gmin Janowo i Janowiec Kościelny. 
30 stycznia uczestniczyłem wraz z delegacją w ceremonii pogrzebowej bliskiej osoby pracownika 
31 stycznia odbyłem spotkanie z przedstawicielem Energa Oświetlenie. Omówiono możliwości 
przeprowadzenia inwestycji polegającej na stopniowej wymianie opraw sodowych na oprawy led. 
02 lutego w sobotę uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Janowiec Kościelny. 
Skład Zarządu pozostał taki sam. Złożyłem gratulacje, życząc satysfakcji z dobrze wypełnianej służby, 
zapewniając przy tym o wspieraniu inicjatyw  przez samorząd gminny. 

 04 lutego – w tym dniu odbyła się sesja nadzwyczajna. 
 06 lutego , z mojej inicjatywy, odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych, 

organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauczycieli, trenerów, a także z udziałem Księdza 
Proboszcza. Celem spotkania było wypracowanie koncepcji na temat organizacji życia kulturalnego  
i sportowego na terenie gminy. Chodzi o taką koncepcję, aby potencjał wszystkich tych osób 
wchodzących w skład wymienionych organizacji skonsolidować, czy raczej zsynchronizować- aby w 
konsekwencji powstała oferta uwzględniająca wszystkie aspekty- zapotrzebowanie, odpowiednia 
frekwencja, sposób promowania, dogodne terminy. Nie wiem, na ile się to uda, podjąłem próbę. Marzy się 
sytuacja, w której oferta będzie bogata, a przy każdym wydarzeniu czy imprezie na plan pierwszy wyjdzie 
wzajemna współpraca , a nie rywalizacja. 

 07 lutego- wspólnie z Panią Prezes Moniką Szypulską -Prezesem Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju 
wsi w Szczepkowie Borowym  i „ Trójmieście” uczestniczyłem w spotkaniu w ramach Lokalnej Grupy 
Działania Brama Mazurskiej Krainy. Możliwości pozyskiwania środków są nadal, ale ukierunkowane  
na rozwój przedsiębiorczości. Skończyły się niestety nabory , z których gmina mogłaby skorzystać.  
W znaczący sposób. Mam tu na myśli projekty inwestycyjne. Inne-  w formie grantów,  będą  dotyczyły 
działań ekologicznych, promowania lokalnych produktów. 
Tego samego dnia uczestniczyłem także w spotkaniu sprawozdawczo- wyborczym Ludowego Klubu 
Sportowego Orzeł. 

 08 lutego odbyłem spotkanie z Dyrektorami szkół. Omówiono sprawy bieżące. 
 09 lutego w sobotę uczestniczyłem w pierwszej akcji poboru krwi. Wspólna akcja z Ośrodkiem Zdrowia  

w Janowcu Kościelnym i Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie zachęca do organizacji kolejnych zbiórek 
krwi. Cieszę się, że inicjatywa spotkała się z odzewem mieszkańców i mam nadzieję, że przybywać 
będzie ochotników, którzy podzielą się własną krwią, aby ratować zdrowie i życie tych, których stan 
zdrowia tego wymaga. Dziękuję także wszystkim, którzy organizacyjnie w tym uczestniczyli. 
12 lutego uczestniczyłem w w spotkaniu sprawozdawczo wyborczym Ekologicznego Związku Gmin 
Działdowszczyzna. 

 14 lutego uczestniczyłem w rocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, w której 
przedstawiono sytuację zdarzeń w Powiecie, z podziałem na występowanie zdarzeń w poszczególnych 
gminach. 

 15 lutego uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalna Izbę Obrachunkową na temat 
współpracy organów jednostek terytorialnych z Regionalną Izbą Obrachunkowa, która sprawuje funkcje 
kontrolną. 
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           Wójt  
    Piotr Rakoczy 

W tym dniu odbyłem także kolejne spotkanie z władzami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego na temat zaplanowanej kontroli koordynowanej w Urzędzie Gminy i Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym. 
Tego samego dnia uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Nowa Wieś Wielka. 
Funkcję Prezesa powierzono druhowi Józefowi Nowosielskiemu. Dotychczasowy Prezes druh Rafał 
Jabłonowski z przyczyn osobistych nie chciał już pełnić tej funkcji. Podziękowano za współpracę  
i pogratulowano wyboru nowemu prezesowi. 

 21 lutego odbyłem spotkanie z Burmistrzem Wielbarka Panem Grzegorzem Zapadką na temat 
funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Tego typu placówka funkcjonuje też na terenie 
gminy Wielbark. Wymiana poglądów w tej kwestii była potrzebna, aby w pełni poznać problemy jakich 
gminy doświadczają , szczególnie w sferze odgórnie ustalonych i zmienianych form funkcjonowania, 
kontrolowania środowiskowych domach samopomocy.   
23 lutego uczestniczyłem wraz z Panią Przewodniczącą Rady i Panią Marzeną Borkowską- Kierownikiem 
SOK w ceremonii pogrzebowej profesora Ryszarda Juszkiewicza. Udział w ceremonii wzięły również 
delegacje naszych szkół wraz z pocztami sztandarowymi. 
25 lutego rozpoczęła się kontrola koordynowana w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny i ŚDS  
w Szczepkowie Borowym. Jest to kontrola bardzo szczegółowa, obejmuje rok 2017 i 2018 , a zakres  
tej kontroli skutkuje absorbowaniem znacznej części pracy pracowników i mojej osoby. Ustaleń jeszcze 
nie znamy, znajdzie się to w protokole , który jako gmina otrzymamy. 
Tego dnia uczestniczyłem wspólnie z Panią Karina Rogalską  w mediacjach pomiędzy dyrektorami 
gminnych szkół a związkami zawodowymi. Spotkanie dotyczyło podwyżek płac. 

 26 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna. 
 27 lutego uczestniczyłem wraz z radnym Piotrem Rogalskim, Sekretarzem Gminy, Przewodniczącą 

Rady, Kierownikiem SOK, sołtysem Napierk w uroczystości  100 urodzin mieszkanki Napierk. - Pani 
Janiny Siudy. Oby takich uroczystości było jak najwięcej w naszej gminie. 
02 marca wspólnie z Wicestarostą i wójtem Jedwabna miałem przyjemność wręczania medali dla 
uczestników Biegu Pamięci Wyklętych , jaki odbył się w Zimnej Wodzie. W tym symbolicznym Biegu 
udział wzięli również nasi mieszkańcy. 

 04 marca uczestniczyłem w spotkaniu w SOK z okazji Dnia Kobiet. W tym roku ten dzień obchodzony  
był  dwuetapowo, gdyż w ramach propozycji teatralnej w dniu 23 marca o godzinie 18.00 w sali 
gimnastycznej SP w Janowcu Kościelnym odbył się spektakl teatralny- komedia dla dorosłych „ Zapiski 
amoralnego moralisty:. Panowie również przybyli. 
09 marca odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej, w którym wystawiliśmy swoją drużynę, w tym radni Michał 
Borkowski, Marcin Wesołowski, pracownicy Urzędu Gminy-Mateusz Moszczyński, Piotr Bugajski, Piotr 
Szempliński. Nie zabrakło i mnie w składzie. Wspomagali nas także byli piłkarze Orła: Grzegorz 
Szczepkowski i Łukasz Radzikowski. Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem, było aż 12 drużyn, 
panowała super atmosfera Nasza drużyna nie znalazła się co prawda na podium, ale przecież nie o to 
chodziło. Ważna była drużyna, współpraca na boisku, integracja z uczestnikami, aktywnie spędzony czas. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej sportowej imprezy, która mam nadzieję 
przejdzie do stałych wydarzeń sportowych naszej gminy. 

 12 marca uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą , Wicestarostą i Panem Jackiem Dłuskim na temat 
budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Janowiec 
Kościelny. Ich stan znamy i nieustannie zabiegamy o ich naprawy. 
18 marca rozpoczęła się kontrola planistyczno-szkoleniowa służb obrony cywilnej, a także kontrola z tego 
zakresu. Poziom opracowanych dokumentów oraz realizację zagadnień związanych z zarządzaniem 
kryzysowym i obrona cywilną oceniono na poziomie zapewniającym sprawne prowadzenie działań w tym 
zakresie. 

 Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, jakie odbyło 
się w Nidzicy. Uczestniczyli włodarze powiatu nidzickiego. Podczas spotkania promowano przede 
wszystkim rządowy program „ Nowa Piątka”. W kilkuminutowej rozmowie bezpośredniej z Panem 
Wojewodą podzieliłem się także spostrzeżeniami na temat odbywającej się kontroli SDS. 

 19 marca odbyłem spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień, z Komendantem  
płk Mariuszem Sztorc na czele. Omówiono m.in. działania dotyczące kwalifikacji wojskowej. 

 20 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Centrum Edukacji Społecznej w Olsztynie w sprawie budowy 
szerokopasmowego internetu. 
21 marca wziąłem udział w konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” 
zorganizowanej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Powiem tak, perspektywy są, ale  
i wymagania wysokie. Zachęcam naszych mieszkańców, rolników do korzystania z pomocy  i  wiedzy 
pracowników terenowych oddziałów. Oczekiwaniem nas wszystkich jest aby działania rządowe  
i programowe uwzględniały fakt wspomagania rolnika i terenów wiejskich. 
W tak zwanym międzyczasie odbywały się zebrania wiejskie, w których uczestniczyłem. Dokonywano 
wyboru organów sołeckich. Poruszane były także bieżące potrzeby mieszkańców poszczególnych 
sołectw. Wspólnymi siłami będziemy starali się je realizować.   
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Janowcu Kościelnym 

Planujemy powołać Młodzieżową  Drużynę 
Pożarniczą(MDP)  w celu szerszego zainteresowania 
młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej , udział w zawodach strażackich 

oraz przygotowywania jej do bezinteresownej służby 
w szeregach OSP. Do Drużyny mogą  być przyjęci  dzieci w wieku 12-18 lat posiadający 

pisemną zgodę rodzica lub opiekuna .  Zarząd ma nadzieję  że do końca Maja 2019 drużynę 
uda się nam skompletować.  W kwietniu 2019r będzie ogłoszony nabór , a wszystkie 

informacje i regulamin  będą dostępne na plakatach wywieszonych w szkole w  Janowcu 
Kościelnym , na stronie internetowej Gminy oraz  na stronie OSP Janowiec Kościelny. 

 
Mamy nadzieję że chętnych przyszłych strażaków nie zabraknie. 

 
 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

06.01.2019 r. w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym, odbył się kolejny już 
Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Podczas Mszy Św. mogliśmy 
usłyszeć wspaniałe talenty, anielskie głosy i cudowne opracowania kolęd i pastorałek w wykonaniu laureatów 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 19 grudnia w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego  
w Waśniewie-Grabowie. 
Podczas Koncertu wystąpiły laureatki kategorii klas I-III : 
I miejsce – Nikola Chylińska, 
I miejsce – Basia Kobus, 
II miejsce – Amelia Zakrzewska, 
III miejsce – Wiktoria Wasiłowska 
oraz laureatki w kategorii klas IV-VIII 
I miejsce – Anna Kołacz i Kinga Terepet, 
II miejsce – Natalia Szczepkowska i Martyna Karpińska, 
III miejsce – Aleksandra Pszczółkowska 
Wyróżnienie – Weronika Podowska. 
Każdy kto w okresie Świąt Bożego Narodzenia lubi słuchać i śpiewać polskie kolędy, jak również świąteczne 
piosenki, mógł jeszcze raz poczuć magię Świąt i wrócić wspomnieniami do radosnego czasu spędzonego  
w gronie najbliższych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 
 

SOK 
 

WARSZTATY PLASTYCZNE POŚWIĘCONE PREZENTOM DLA BABCI I DZIADKA. 
 

Kocham mocno Babcię, Dziadka 
To nie żarty moi mili 
Dzisiaj im życzenia składam 
By sto latek jeszcze żyli. 

 Dzień Babci i Dziadka to bardzo wyjątkowe święto. To czas, kiedy wszyscy wnuczkowie mogą podziękować 
swoim najukochańszym dziadkom, za to, że służą dobrą radą, przytulą, powiedzą dobre słowo, za to, że po 
prostu są. 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  STYCZEŃ-MARZEC   2019 

 

8 

W Samorządowym Ośrodku Kultury dnia 16.01.2019r. odbyły się warsztaty plastyczne poświęcone prezentom dla 
Babci i Dziadka. Uczestnicy mieli okazję przygotować wyjątkowe, własnoręcznie wykonane świeczniki, które  
z pewnością przyozdobią i ocieplą wnętrze ich domów. Prezenty samodzielnie wykonane cieszą najbardziej. 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 
 

SOK 

FERIE W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY 
 

W Samorządowym Ośrodku Kultury dużo się działo! 
Zajęcia kulinarno - artystyczne, taneczne, wokalne, kino, basen, bal karnawałowy, konkurs plastyczny, ferie  
z książką  oraz Święto Babcinego Pampucha   – to   propozycje na ferie zimowe 2019 jakie przygotował dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych Samorządowy Ośrodek Kultury. 
 

ROZPOCZĘCIE FERII 
 

Pierwszy dzień ferii rozpoczęliśmy 21.01.2019 r. Był to czas spędzony bardzo aktywnie na świeżym powietrzu. 
Na stadionie gminnym w Kucach uczestnicy mogli wziąć udział w  zabawach integracyjnych i ruchowych. Dzieci 
ułożyły tor przeszkód z rzeczy znalezionych na terenie stadionu, który musiały pokonać. Następnie, zagrały w grę 
zespołową „zbijak”. Nie zabrakło oczywiście ogniska z kiełbaskami i gorącej herbaty. To było bardzo udane 
rozpoczęcie ferii, tym bardziej, że pogoda dopisała. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KOLOROWE KANAPECZKI 

Kolejny dzień wypoczynku zimowego, przebiegł w „pysznej” i zdrowej atmosferze, ponieważ  
na uczestników czekały produkty do wykonania kolorowych, artystycznych kanapeczek. Spotkanie  
to miało na celu, pokazanie  że można jeść smacznie i zdrowo. Zabawy kulinarne to świetna okazja  
do ćwiczenia dziecięcych zmysłów. Poruszając tematykę kulinarną, chcieliśmy zwrócić dzieciom uwagę  
na zasady zdrowego żywienia i higienę związaną z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków. Własnoręcznie 

przygotowane kanapeczki smakowały najlepiej. 
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BASEN 

„ W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

 Zjeżdżalnia, jaccusi i basen - to atrakcje z których mieli okazję skorzystać uczestnicy wyjazdu na krytą pływalnię 
do Chorzel w dniu 23.01.2019r. Celem wyjazdu, było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu 
życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim 
uczestnikom wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZAJĘCIA TANECZNE 

Kolejną propozycją zajęć podczas ferii, były zajęcia taneczne, które odbyły się w dniu 24.01.2019r. 
 Głównym celem zajęć było, poznawanie nowych elementów i figur tanecznych, doskonalenie techniki tańca, 
rozwijanie kreatywności, kształtowanie plastyki ruchu, umiejętności improwizacji, poszerzanie możliwości 
ruchowych oraz świadomości ciała . Poza tym na zajęciach była świetna zabawa oraz integracja zespołowa. 
Podsumowując: to był wspaniały, wartościowy czas spędzony razem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAL KARNAWAŁOWY 
 

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy hucznie pożegnali Karnawał 2018. 
W piątkowe popołudnie w dniu 25 stycznia 2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się bal 
karnawałowy dla dzieci. Dla niektórych jest to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Księżniczki, towarzyszące im wróżki, aniołki oraz inne postacie z bajek świetnie bawiły się przy tanecznych 
rytmach, które zapewnił uczestnikom Radosław Szulc. Przybyłe dzieci szybko dały się wciągnąć w zabawę, udało 
się również zachęcić do aktywności rodziców. We wszystkich przeprowadzanych zabawach dzieci wykazywały 
się dużą kreatywnością i pomysłowością. Nie zabrakło konkursów, za które każdy uczestnik otrzymał nagrodę. 
Było bardzo kolorowo i zabawnie, a gdy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŚWIĘTO BABCINEGO PAMPUCHA 

Pyszne jedzenie, wspólnie spędzony czas i mnóstwo dobrego humoru – tego nie zabrakło podczas corocznego 
IV Święta Babcinego Pampucha. 
W Samorządowym Ośrodku Kultury uczestnicy Klubu Seniora „Niezapominajka” kolejny już raz udowodnili, 
 że potrafią doskonale się bawić. 
Tradycja świętowania sięga 2015 roku, żeby uczcić Dzień Babci i Dziadka. Od tego czasu wydarzenie to na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez Samorządowego Ośrodka Kultury. Nieodłącznym elementem Święta Babcinego 
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Pampucha jest konkurs na najsmaczniejszy i najpiękniejszy wypiek karnawałowy. Jury składające się  
z najmłodszych mieszkańców gminy  oceniało pączki, faworki, rogaliki i inne wypieki. Zadanie nie było łatwe,  
bo zwycięzców trzeba było wyłonić spośród 5 zgłoszonych przysmaków. 
Pięknie prezentujące się wypieki trzeba było spróbować i sprawiedliwie ocenić. W wypiekach jury szukało swoich 
ulubionych smaków. W trakcie spotkania, które ma charakter integracyjny oraz międzypokoleniowy, odbył się 
wspólny taniec babć z dziećmi. 
Podczas wspólnego świętowania wszyscy mogli miło spędzić czas  przy wspólnym stole, na którym gościły  
konkursowe pyszności. 
Komisja oceniająca, wybrała następujących zwycięzców: 
I miejsce – Alfreda Pobrycka 
II miejsce – Marianna Szemplińska 
III miejsce – Maria Gesk 
Wyróżnienia:  Teresa Milewska, Janina Rudzińska 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy oczywiście za rok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINO 
 

29 stycznia Samorządowy Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd do Multikina w Olsztynie  
na bajkę „ Asterix i Obelix – tajemnica magicznego wywaru”. Jest to opowieść o dwóch mężnych Galach, 
chcących jak zwykle, nieść pomoc. 
Po pechowym upadku z drzewa, podczas zbiorów jemioły, druid Panoramix postanawia przejść na emeryturę. 
Wcześniej jednak musi zadbać o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla siebie godnego następcę. W towarzystwie 
Asteriksa i Obeliksa wyrusza więc w świat, w poszukiwaniu młodego utalentowanego druida, któremu mógłby 
powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Tymczasem o problemach Galów dowiadują się ich najwięksi 
wrogowie. Dowodzeni przez Juliusza Cezara i złego druida Sulfuriksa, Rzymianie wymyślają intrygę, która 
pozwoli im zdobyć przepis na eliksir siły. Tak rozpoczyna się wielka, zaczarowana przygoda – prawdziwy kocioł 
śmiechu i zaskakujących zdarzeń! 
Obejrzana bajka dała uczestnikom wyjazdu wiele ciekawych doznań i dużej dawki  humoru. Wartkie tempo akcji 
nie pozwalało im się nudzić. Po zakończonym seansie, wszyscy udali się do McDonalda, gdzie mogli posilić  
się ulubionymi przysmakami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZTATY WOKALNE 
 Śpiew to przedłużenie mowy oraz fonacja. Muzyka to emocje, wyrażanie uczuć oraz kreacja wokalna i aktorska. 
Podstawą śpiewu jest wyrażanie siebie. 
30 stycznia 2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury, w ramach ferii zimowych odbyły się warsztaty wokalne 
prowadzone przez instruktor śpiewu Panią Bogusławę Szpandowską. 
Warsztaty wokalne dedykowane były dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych, podczas których, 
uczestnicy mogli zagłębić podstawy oddechu, prawidłowego wydobycia dźwięku oraz czystości głosu.  
Na zajęciach zagłębili tajniki śpiewu rozrywkowego. Oprócz tego zostały zastosowane zabawy i gry teatralno – 
wokalne, które wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii, otwierają i świetnie integrują grupę. 
Praca nad emisją głosu, pozwoliła odkryć w uczestnikach swojego unikatowego brzmienia, wyrobienie swobody  
w używaniu własnego głosu i osiągnięcie czystości dźwięku. 
 
 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  STYCZEŃ-MARZEC   2019 

 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY 
 

Ostatni dzień ferii z Samorządowym Ośrodkiem Kultury, przebiegł pod hasłem Ekologia. 31 stycznia 2019 roku 
odbył się Ekologiczny Konkurs Plastyczny. Konkurs polegał na wykonaniu projektu PLAKATU promującego 
ochronę drzew przed nieuzasadnioną wycinką, szacunek do drzew jako cennego elementu przyrody i krajobrazu, 
niezbędnego dla funkcjonowania żywych organizmów. Przeznaczony był dla dzieci z gminy Janowiec Kościelny. 
Jego celem, była aktywizacja dzieci w działania związane z edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw 
związanych z dbałością o środowisko naturalne, rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni 
artystycznej dzieci,  integracja i kształtowanie postaw współzawodnictwa oraz budowanie i wzmacnianie wiary  
w siebie i we własne możliwości. 
Dzieci  malowały, rysowały, wyklejały, używając materiałów ekologicznych, co było dla nich sporym wyzwaniem. 
Wymagało to skupienia, koordynacji ruchowej, przestrzennego myślenia i oczywiście wyobraźni, której naszym 
młodym artystom nigdy nie brakuje. 
Zwycięzcami zostali : 
I miejsce – Aleksandra Sadowska oraz Oliwia Sadowska 
II miejsce – Nadia Chmielewska oraz Anna Maria Szczepkowska 
III miejsce – Cyprian Głowacki 
Wyróżnienia : Olga Łagocka, Weronika Wacikowska, Maksymilian Murzynowski, Dominik Murzynowski, Julia 
Mróz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 
 

SOK 

WALENTYNKI JUŻ ZA NAMI …. 
 
Walentynki to szczególny dzień w roku, w którym warto powiedzieć 
„kocham Cię” lub „dziękuję, że jesteś” nie tylko dziewczynie/chłopakowi, 
partnerce/partnerowi, żonie/mężowi, ale również dzieciom, rodzicom, 
rodzeństwu czy przyjaciołom. To czas, w którym możemy pokazać 
wyjątkowej osobie jak wiele dla nas znaczy. 
13 lutego w  Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się „Walentynkowe 
Warsztaty Plastyczne”. 
Głównym tematem było zbliżające się święto zakochanych. Uczestnicy 
tworzyli karty oraz ozdabiali serca dla swoich Walentynek. 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 

SOK 

POŻEGNALIŚMY WYBITNEGO CZŁOWIEKA O WIELKIM SERCU  
I OGROMNYM ZAMIŁOWANIU DO OJCZYZNY. 

 

23.02.2019 r. wraz z Wójtem Gminy Janowiec Kościelny Panem Piotrem Rakoczym oraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Panią Marianną Malinowską, uczestniczyliśmy w ceremonii pogrzebowej Prof. Ryszarda Juszkiewicz, 
człowieka od zawsze związanego z gminą Janowiec Kościelny. Profesor był stałym gościem na Seminariach 
Historycznych odbywających się co rok w Janowcu Kościelnym, jako prelegent oraz osoba, która w niezwykły 
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sposób opowiadała dzieje gminy w okresie II wojny światowej i czasach powojennych. Był autorem książki Gmina 
Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939-1945, która została wydana w 1980 roku.  Prowadzone 
dalej badania historii naszych ziem przez profesora, spowodowały wznowienie publikacji w 2016 r. pt.:  Gmina 
Janowiec Kościelny (Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945, która została wzbogacona  
o wyniki badawcze i liczne fotografie. 
Na pogrzebie profesora Juszkiewicza pojawili się m.in. wicemarszałek Senatu - Adam Bielan, posłanka - Anna 
Cicholska i senator - Jan Maria Jackowski. Na Mszy św w Kościele Świętej Trójcy były obecne poczty 
sztandarowe szkół, nie zabrakło sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz 
Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, stowarzyszeń oraz organizacji. Obecne 
było również dowództwo 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego 
Wincentego Gosiewskiego, a jej żołnierze pełnili wartę honorową przy trumnie profesora. 
Wszyscy bardzo ciepło wspominali osobę profesora oraz jego zasługi i dokonania na rzecz  Mazowsza  
i Polski. Następnie wszyscy uczestnicy ostatniej drogi śp. profesora udali się na Cmentarz Parafialny  
w Mławie, gdzie do rodzinnego grobowca została złożona trumna z jego ciałem. 
Profesor Ryszard Juszkiewicz był prawnikiem, 
historykiem, badaczem dziejów ziemi mławskiej 
oraz senatorem I i II kadencji. Profesor 
opublikował blisko 30 książek i około 400 
artykułów, recenzji oraz biogramów o treści 
historycznej. Pełnił funkcję prorektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w 
Mławie. Był także właścicielem Muzeum 
Juszkiewiczów o charakterze militarnym oraz 
członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. 
Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego  
i Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
 

 

„ NIEZWYKŁE URODZINY- 100 LAT MIESZKANKI GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY” 
 

Każdy z nas uczestniczył nie raz w uroczystościach, gdzie 
śpiewano tradycyjne „ Sto lat”. To popularne życzenia i miły akcent 
dla Jubilata. Bywają jednak uroczystości, w której     STO LAT to za 
mało, z radością śpiewa się wówczas „ DWIEŚCIE LAT”.   W takiej 
wyjątkowej pod każdym względem uroczystości uczestniczyli  
goście Pani Janiny Siudy-mieszkanki naszej Gminy, która 
obchodziła setne urodziny. 
Przedstawicieli samorządu gminy Janowiec Kościelny 
reprezentowali: Pani Marianna Malinowska-Przewodnicząca Rady 
Gminy, Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy, Pani Zofia Wielgus-
Sekretarz Gminy, Pan Piotr Rogalski-radny Rady Gminy Janowiec 
Kościelny, Pan Bogdan Nazar-sołtys sołectwa Napierki oraz Pani 
Marzena Borkowska-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury. 

Delegację Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentował Dyrektor Oddziału Regionalnego  
w Olsztynie -Pan Henryk Żuchowski oraz Pani Joanna Szczepkowska-Kierownik Placówki Terenowej w Nidzicy. 
Przybyli także mieszkańcy Napierk, w tym delegacje parafialne oraz sąsiedzi, znajomi. Pani Janina otoczona 
była też gronem licznej rodziny, jakże wielopokoleniowej. 
       Dzień uroczystych obchodów setnych urodzin rozpoczął się o godz. 11.00 mszą św. w kościele pod 
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, którą koncelebrowali Proboszcz Parafii ks. Marek Kotapka   
z ks. dziekanem Józefem Strońskim z Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rozdrożu. Podczas mszy św. dziękowano 
Bogu za tak długie lata życia Pani Janiny , prosząc jednocześnie o łaskę zdrowia na kolejne lata. W ciepłych 
słowach wypowiadali się o Szacownej Jubilatce, podkreślając fakt , iż w życiu Pani Janiny  przewodnikiem były 
boskie przykazania. 
       Po ceremonii uroczystej mszy św. wszyscy udali się do Gminy Iłowo-Osada, gdzie rodzina Pani Janina       
Doniosłością wydarzenia zainteresowały się również media. Regionalny Ośrodek TV Olsztyn oczekiwał na Panią 
Janinę, która udzieliła wywiadu. Tak bez przygotowania, bez oznak tremy,  Pani Janina odpowiadała na pytania 
dziennikarza. Wywiad nie mógł się odbyć bez prośby o przepis na długowieczność. Pani Janina, bez 
zastanowienia odpowiedziała   „ Praca proszę Państwa i jeszcze raz praca. Ja nie miałam czasu użalać się nad 
życiem. Szybko owdowiałam, a pięcioro dzieci musiałam wychować. Dzisiaj wszystko jest zmechanizowane,  
a ja zboże ręką siałam”.            
Niezwykle ciepło wypowiadali się o Jubilatce sąsiedzi. Każdy podkreślał, że to pogodna osoba, zawsze pomocna 
i mimo wieku- wciąż samodzielna. 
 Z relacji córki wynika, że Pani  Janina nie myśli o przeprowadzce. Twierdzi, że dopóki da radę chce mieszkać  
w swoim domu. To tu ma ogródek i swojskie, ekologiczne warzywa, tu zasadzi ziemniaki, a tylko te z ogrodu  
są doskonałym składnikiem do obiadu  ( „sadzeniaki” już przygotowane w piwnicy). Córka Pani Janiny tak 
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wypowiedziała się o zdolnościach kulinarnych    
„ Mama przepysznie gotuje, jest najlepszą 
kucharką na świecie”. Podkreśliła także fakt, ze „ 
mimo nawału prac w gospodarstwie rolnym, mama 
znajdowała czas na aktywność społeczną, 
angażowała się w sprawy sołeckie i przepięknie 
wyplatała wieńce dożynkowe. Nasz dom 
wypełniony był sąsiadami, z którymi żyliśmy jak  
w rodzinie,  były rozmowy, gwar i zabawy dzieci”. 
       A na koniec ciekawostka- nasza Szacowna 
Jubilatka nadąża za współczesną techniką- 
świetnie posługuje się telefonem komórkowym. 
Telewizję , owszem ogląda, ale tylko wybrane 
programy- lubi Familiadę i niektóre seriale. 
Recepty na długowieczność na pewno nie 
zrealizuje się w aptece. To efekt zdrowego stylu 
życia, ciężka praca i życzliwe nastawienie. 
„Scenariusz pisze jednak Pan Bóg”-  
co podkreślała Pani Janina, mówiąc ” Widocznie 
wobec mnie miał taki plan, a ja z pokorą przyjmuję 
blaski i cienie życia”. Największym blaskiem jest 
moja rodzina i dobre zdrowie, którym zostałam 
obdarzona”. 
Pani Janina dotychczas  doczekała się 8 wnucząt  
i 10 prawnucząt. 
     Było nam niezmiernie miło przekazywać 
życzenia, prezent i list gratulacyjny. To ogromna 
radość, że mogliśmy uczestniczyć w tak 
niecodziennej uroczystości.  
Pani Janina otrzymała także serdeczne życzenia  
i gratulacje od Premiera RP-Mateusza 
Morawieckiego. Wójt Gminy przekazał list Pana 
Premiera Szacownej Jubilatce. 
Z całego serca życzymy Pani Janinie, aby żyła  
w zdrowiu jak najdłuższej, ku uciesze jej 
najbliższych. Dumni jesteśmy, że takich mamy mieszkańców gminy. 
P/s Zachęcam do obejrzenia zdjęć, które uwieczniły kosze kwiatów- w każdym po 100 róż, efektowny  tort 
urodzinowy oraz Szacowną Jubilatkę na ceremonialnym , okazałym fotelu. 
Prawnuczek Pani Janiny- Bartek,  zachęcał   „ Teraz czas dla reporterów, można nagrywać i robić zdjęcia”.   
Te, które udało się wykonać zamieszczamy wraz z listem okazjonalnym, jaki Pani Janina otrzymała  
od samorządu gminy Janowiec Kościelny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 
 

Autor relacji: Zofia Wielgus-Sekretarz Gminy 

DZIEŃ KOBIET Z SAMORZĄDOWYM OŚRODKIEM KULTURY 
Podczas spotkania zorganizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury z okazji Dnia Kobiet, nie zabrakło 
muzyki, śpiewu i tańca. 
Każda z Pań, która 04 marca przybyła do SOK-u, przeżyła dzień pełen niezapomnianych atrakcji. Od godz.18.30 
sala Ośrodka Kultury zapełniała się pięknymi paniami. Na to szczególne święto zaproszenie przyjęło ok 50 Pań  
z Panią Przewodniczącą Marianna Malinowską na czele, Paniami radnymi gminy Janowiec Kościelny, Panią 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie, Prezeskami Stowarzyszeń, Sołtyskami oraz członkiniami  
Klubu Seniora „Niezapominajka”.  Każda z uczestniczek spotkania otrzymała od Wójta Gminy Pana Piotra 
Rakoczego okolicznościowego tulipana - w podziękowaniu za to, że "czynią ten świat piękniejszym i lepszym". 
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Zgromadzone kobiety mogły odprężyć się przy dźwiękach muzyki granej przez zespół EVEREST.  Podczas 
wieczoru nie zabrakło konkursów i zabaw, przygotowanych specjalnie z myślą o pięknych Paniach. 
W miłej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku, można było oderwać się od codziennych trosk  
i problemów. Serdecznie dziękujemy wszystkim cudownym Paniom, które przybyły na to wyjątkowe - nasze 
święto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 

Marzena Borkowska 
 

SPEKTAKL „ZAPISKI AMORALNEGO MORALISTY" 
 

" Zapiski amoralnego moralisty" to tytuł spektaklu Mariusza Marczyka, który 
w sobotę 23 marca br., wystąpił razem z Zofią Zoń w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym na zaproszenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury. Widowisko oparte było na motywach 
powieści „Fetysze Izydora Bluma". 
    Podczas ponadgodzinnego przedstawienia poznajemy dojrzałego 
mężczyznę, który uległ fascynacji pewną częścią damskiej garderoby do 
tego stopnia, że został właścicielem największych w Europie Wschodniej 
zakładów pończoszniczych. Bohatera historii widzimy na spotkaniach  
z psychoterapeutką Christine. Podczas seansów opowiada jej o swoim 

życiu, o długich latach małżeństwa i o pielgrzymkowych przygodach z niejaką Jadzią. Dowiadujemy się o jego 
skrytych upodobaniach i przeżyciach. Jednak najistotniejszym tematem rozmów pozostaje jego szaleństwo  
i obsesja na punkcie pończoch i rajstop, o których wie absolutnie wszystko, o których śni i marzy. Bardzo mocno 
obsadzona w realiach współczesnego świata akcja sztuki, powoduje, że śledząc historię Izydora Bluma, czujemy 
się bardzo swojsko i dobrze się bawimy. Potwierdzeniem tego była żywa reakcja publiczności oglądającej 
przedstawienie.Po zakończeniu spektaklu aktorzy zostali nagrodzeni dużymi brawami oraz otrzymali kwiaty od 
Marzeny Borkowskiej kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury.Warto wspomnieć , że to kolejny spektakl 
Mariusza Marczyka wystawiony w Janowcu Kościelnym. Dwa lata temu mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt: 
„Separacja". 
Mamy nadzieję, że działania, które podejmujemy, przyczynią się do rozpowszechnienia teatru w naszym 
środowisku. 
Mariusz Marczyk jest pisarzem i aktorem, założycielem Polskiej Sceny Edukacji "Rode". Współpracuje z teatrami 
Krakowa i Rzeszowa. Jest laureatem wielu nagród w konkursach sztuki słowa, m.in. nagrody Grand Prix  
na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Słowa "Verba Sacra" w Poznaniu. Pisze powieści, książki poetyckie  
i dramaty. Jest członkiem zarówno Związku Artystów Scen Polskich, jak i Związku Literatów Polskich, łącząc  
w swej osobie dwa talenty – aktorski i pisarski. 

Więcej zdjęć na : http://www.janowiec.com.pl - ZAPRASZAMY 
 

Marzena Borkowska 

OD 4 MARCA 2019 R.  W URZĘDZIE GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY SKŁADAMY 
WNIOSKI NA E-DOWÓD. 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 
Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie 
dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, 
jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych 
w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. 
Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, 
niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku. 
WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie 
elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. 

• e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka 
identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) 

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu). 
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronach: www.edowod.gov.pl oraz www.obywatel.gov.pl 

Ewelina Mierzejewska 
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ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 

 

  Dnia 29 marca 2019 r odbyły się eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom", w których wzieło udział dziesięcioro uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym,  
oto zwycięzcy: 
I grupa wiekowa (kl. I-VI SP) 

1. Dominika Antczak kl. Va 
2. Tomasz Gąsiorowski kl. VI 
3. Sylwia Moranko kl. Va 

 
II grupa wiekowa (kl. VII-VII SP + kl. III Gim.) 

1. Olaf Gałęziewski kl. VIII 
2. Eryk Rogoziński kl. IIIb Gim. 
3. Mateusz Moszczyński kl. VII 

Osoby które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych wezmą udział w eliminacjach powiatowych 
OTWP, które odbędą się 8 kwietnia 2019 r w Nidzicy. 
  

Joanna Antczak 
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SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA WARMII I MAZURACH 
Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach odbył się 29 marca 2019 
roku w Centrum Kongresowym EXPO Mazury w Ostródzie. To idealne 
miejsce aby móc zaprosić i w symboliczny sposób podziękować sołtysom za 
ich trud, zaangażowanie i pracę społeczna na rzecz mieszkańców. 
       Pełnienie funkcji sołtysa to przede wszystkim obowiązki, ale  
i satysfakcja, zwłaszcza kiedy inicjowane przedsięwzięcia spotykają się 
 z uznaniem i wdzięcznością mieszkańców sołectwa. Rola sołtysa doceniana 
jest także w poszczególnych samorządach, zarówno na szczeblu gminnym, 
jak i województwa. 
      Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy wziął udział w tej uroczystości wraz  
z ośmioma sołtysami naszej gminy. Delegację sołtysek i sołtysów tworzyli: 
 Panie: Krystyna Szulczak ( sołectwo Gołębie),Magdalena Moszczyńska  
( sołectwo Szczepkowo Zalesie), Anna Rembowska (sołectwo  Waśniewo), 
Magdalena Moszczyńska ( sołectwo Pokrzywnica Wielka 
 Panowie: 
Andrzej Wojciech Jastrzębowski ( sołectwo Jastrząbki),Bogdan Nazar  
( sołectwo Napierki), Franciszek Borowy ( sołectwo Połcie Młode), 
Kazimierz Kołacz ( sołectwo Nowa Wieś Wielka ). 
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     W części oficjalnej były przemówienia włodarzy województwa, a także parlamentarzystów. 
Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podkreślał miedzy innymi fakt pracy społecznej sołtysów i jej roli 
w rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślił także konieczność zmian ustawowych, które pozwoliłyby na większe 
docenienie i wzmocnienie roli sołtysa, sołectwa i rad sołeckich. 
            Interesujące wykłady w części panelu dyskusyjnego „ Sołtys- wieś-samorząd-przyszłość”wygłosili:  
prof.dr hab.Andrzej Babuchowski, dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski-Prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. 
            Spośród ponad tysięcznej delegacji sołtysów z całego województwa  blisko 100 wyróżniono. Wśród 
wyróżnionych znalazł się Pan Franciszek Borowy- sołtys sołectwa Połcie Młode. Nikt chyba nie powinien mieć 
wątpliwości, że w pełni na nie zasłużył. Piastowanie przez 33 lata funkcji sołtysa to bez wątpienia dowód 
społecznego zaufania, przykład inicjowania i osobistego zaangażowania w rozwój sołectwa, zwłaszcza  
w procesie integracji, poprawy estetyki i działań na rzecz dobra wspólnego.  
            Tegoroczną uroczystość umilił występ znanego wszystkim wokalisty, lidera zespołu Akcent- Zenona 
Martyniuka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zofia Wielgus 

SPOTKANIE INFORMACYJNE - POLSKA STREFA INWESTYCJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONKURS NA OPOWIADANIE "STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU" 
 

Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania 
państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację terenów dawnych trzech zaborów.  
W lipcu 1919 roku ogłoszono dekret o powołaniu Policji. Sto lat później, w związku z wyjątkową, setną rocznicą, 
Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie 
kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło to jest umowne i symboliczne w wydźwięku – 
kryminały nie zaczęły przecież powstawać dopiero po 1918 roku. Niemniej jednak sto lat temu powołano polską 
policję, sto lat temu rodziła się polska kryminalistyka. 
Naszym konkursem chcemy zainspirować do sięgnięcia do początków działalności polskich służb oraz  
do puszczenia wodzy fantazji. Chcemy, aby uczestnicy stworzyli własne, wyjątkowe opowiadania. Może 
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utrzymane w dawnym stylu, na wzór kryminałów z początku wieku XX? Może nowoczesne w formie,  
ale doskonale retro w treści? 
Nie ograniczamy jednak naszego konkursu wyłącznie do kryminału w dawnym stylu – proponujemy też 
pochylenie się nad tym, co mamy dzisiaj, nad bieżącymi trendami w literaturze kryminalnej, ale także – 
wybiegnięcie w przyszłość. Pragniemy, aby konkurs stał się pomostem między przeszłością a przyszłością. Może 
za siedemdziesiąt lat, może za sto albo sto dwadzieścia – chcemy się dowiedzieć, jak widzicie przyszłość, czego 
się spodziewacie? Kto wie, może kiedyś te przyszłościowe prace będą czytane z równym zainteresowaniem,  
z jakim dziś oglądamy wizje XXI wieku tworzone ponad sto lat temu. 
Jak wziąć udział w konkursie? 
Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym lub sensacyjnym i nie może przekraczać 27 000 
znaków (ok. 15 stron maszynopisu). Ze względu na okrągłą rocznicę powstania policji i polskiej kryminalistyki, 
zachęcamy, aby zgłaszane prace konkursowe zawierały mocno rozbudowany motyw policyjny. Konkurs jest 
przeznaczony dla osób od 16 roku życia. 
Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. Jedna osoba może 
zgłosić opowiadanie w jednej z trzech kategorii: 

• kryminał sto lat temu – jeśli dobrze czujecie się w klimacie retro, jeśli fascynujecie się historią i ciekawi 
Was, jak odkrywano sprawców zbrodni bez pomocy zaawansowanej technologii znanej z popularnych 
seriali telewizyjnych; 

• kryminał dzisiaj – jeśli lubicie przyglądać się rzeczywistości, ciekawią Was aktualne głośne sprawy albo… 
od dziecka marzyliście o byciu policjantem; 

• kryminał za sto lat – jeśli nie boicie się wyzwań, lubicie puścić wodze fantazji i chcecie sprawdzić się jako 
wizjoner w sprawach technologii bądź w roli policjanta w społeczeństwie przyszłości. 

UWAGA! Opowiadań nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie 
pseudonimem i tytułem opowiadania. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, kategorię 
oraz dane kontaktowe. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Wyrażenie 
zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 (https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/o%C5%9Bwiadczenie-uczestnika-
konkursu.pdf). Zachęcamy do lektury regulaminu konkursu (https://niepodlegla.gov.pl/wp-
content/uploads/2019/02/regulamin-BPN-19-luty.pdf)! 
Co (i kiedy) można wygrać? 
W komisji konkursowej zasiądą między innymi Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Anna Bińkowska  
i przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Jury dołoży wszelkich starań, aby wyniki konkursu ogłosić w Święto 
Policji, 24 lipca 2019 (niemniej jednak data ogłoszenia może ulec zmianie). Organizatorzy skontaktują się  
ze zwycięzcami, a lista pojawi się m.in. na naszej stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl. 
Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne (w każdej kategorii: 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł  
za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce). Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii 
pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie. 
Partnerem konkursu jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, które w tym roku świętuje sto lat 
polskiej policyjnej kryminalistyki oraz portal Kryminalna Piła, który zajmuje się promocją literatury kryminalnej  
i sensacyjnej w Polsce.   
Partnerem medialnym konkursu jest Portal Kryminalny. Portal Kryminalny istnieje od 2007 roku i jest jedną  
z najpopularniejszych stron internetowych dotyczących tematyki literatury kryminalnej i sensacyjnej w Polsce. 
Portal jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. 
Z kolei Czytam, bo lubię sprawuje nad konkursem patronat medialny. 
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-
opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/ 
 

XXI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY 
 

            Gmina Janowiec Kościelny po raz kolejny włączyła się w organizację  obchodów Warmińsko-Mazurskich 
Dni Rodziny. 
            XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegały będą pod hasłem „ Małżeństwo – dobre relacje  - 
silna rodzina”. 
            W dniach od 10 maja do 14 czerwca 2019 r. na terenie województwa odbywać się będzie szereg 
wydarzeń, w tym na terenie naszej gminy. Szczegółowy kalendarz obchodów w Gminie Janowiec Kościelny 
zamieścimy wkrótce. 
            Już teraz informujemy, że Organizatorem Uroczystego Zakończenia XXI Warmińsko-Mazurskich Dni 
Rodziny w dniu 14 czerwca 2019 roku będzie.....nasza gmina. 
W tym dniu gościć będziemy przedstawicieli samorządu województwa oraz delegacje poszczególnych gmin  
i powiatów z terenu województwa. 
            Na szczeblu wojewódzkim ogłoszono już konkursy, do udziału których zapraszamy naszych 
mieszkańców. Regulamin konkursów dostępny: http://www.janowiec.com.pl . 

Gminny koordynator obchodów 
Sekretarz Gminy Zofia Wielgus 

http://portalkryminalny.pl/
http://festiwal.portalkryminalny.pl/
http://www.czytambolubie.com/
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Karina Rogalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Miejsce wolne na krótką informację ) 
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INFORMACJA PRASOWA 
E-akta: Pracodawco, pamiętaj o dostosowaniu programów 

 

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać do ZUS. 
Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe. 

Jeśli przedsiębiorca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie 
rejestruje danych wymaganych przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2019 r. powinni jak najszybciej zaktualizować 
oprogramowanie. Uwaga ta jest również wskazaniem dla producentów oprogramowania kadrowo-płacowego, z którego korzystają 
polscy przedsiębiorcy. Rzecz niezwykle ważna: do zmian w dokumentach przekazywanych do ZUS w związku z projektem e-Akta 
będzie na bieżąco dostosowany program Płatnik i e-Płatnik. 
Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób wynosi 10 lat,  
od zakończenia obowiązywania umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jest to związane z nowym zakresem danych, które 
pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe dane dotyczą wypłaconych pracownikowi 
(zleceniobiorcy) w danym miesiącu kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej. Informacje te będą 
przesyłane w miesięcznym imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA. Jeśli pracodawca zechce skrócić 
okres przechowywania akt pracowniczych za osoby zatrudnione między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r., musi przekazać do 
ZUS oświadczenie w tej sprawie na druku ZUS OSW wraz z raportami informacyjnymi (ZUS RIA) za osoby zgłoszone do 
ubezpieczeń po raz pierwszy w tym okresie. Dane z tych dokumentów ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego i będą one 
uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Dodatkowo Zakład dostosował 
formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres 
rozliczeniowy. 
Z kolei w formularzu wyrejestrowującym z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pracodawca będzie przekazywał do ZUS informacje o dacie  
i sposobie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek 
pracy został rozwiązany. 
Dotychczas w Polsce obowiązywał jeden z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czyli 50 lat. 
Dla porównania w Finlandii jest ona przechowywana przez 10 lat, a w Danii zaledwie 5. W Czechach długość okresu 
przechowywania zależy od rodzaju dokumentacji pracowniczej. 
Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian 
wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć 
na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl  

Anna Ilukiewicz 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego 
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