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Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, 

Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w  chwale ! 

 

ZZ  ookkaazzjjii    ŚŚwwiiąątt    WWiieellkkiieejjnnooccyy,,  

nniioossąąccyycchh  nnaaddzziieejjęę      

ii  ooddrrooddzzeenniiee  żżyycciiaa,,      

    pprroosszzęę  pprrzzyyjjąąćć      

    nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee  żżyycczzeenniiaa  

      wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyśśllnnoośśccii  ..    

    NNiieecchh  rraaddoośśćć  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaanniiaa      

    zzaaggoośśccii    ww  nnaasszzyycchh  sseerrccaacchh,,  

nnaappeełłnniiaajjąącc  jjee  mmiiłłoośścciiąą,,  

wwiiaarrąą  ii  ppookkoojjeemm  !!  

  

                              MMaarriiaannnnaa  MMaalliinnoowwsskkaa                PPiioottrr  RRaakkoocczzyy                              
                                            PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy                                        WWóójjtt  GGmmiinnyy    

                                  ii  RRaaddnnii  RRaaddyy  GGmmiinnyy                    II  PPrraaccoowwnniiccyy  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy    

                                    JJaannoowwiieecc  KKoośścciieellnnyy                                            oorraazz  SSaammoorrzząąddoowwyycchh  

                          JJeeddnnoosstteekk  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh 

 
 
 

JJaannoowwiieecc  KKoośścciieellnnyy,,  WWiieellkkaannoocc  22002211  rr..    
 

XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  -  11 stycznia 2021 r. 
 

Dnia 11 stycznia 2021 r. odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Janowiec Kościelny. W obradach sesji udział wzięło 14 
radnych.  Po przedstawieniu porządku obrad sesji, przewodnicząca 
o zabranie głosu poprosiła  doktora Sebastiana Bilskiego, który  
w formie Spółki Partnerskiej z doktorem Marcinem Zaniewskim 
świadczy od 1 stycznia, usługi w ramach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Janowcu Kościelnym. Pan Doktor przedstawił 
informację na temat Narodowego Programu Szczepień, 
uświadamiając dlaczego tak ważne jest szczepienie przeciwko 
COVID-19 oraz zachęcił do odwiedzania strony internetowej  

www.gov.pl/web/szczepimysie, na której znajdą się krótkie filmiki wyjaśniające wszelkie pytania i wątpliwości 
odnośnie szczepienia. 
 

Podczas obrad sesji przyjęto 2 uchwały w sprawach: 
• utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym i nadania Statutu, 

• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok. 
 

  Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała życzenia noworoczne od Starosty 
Powiatowego oraz podziękowania za dotychczasową współpracę. 

 

Agata Szczepkowska  
        

 

XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  -  1  marca 2021 r. 
 

 

Dnia 01 marca 2021 r. odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji było 15 radnych. 
Sesja nadzwyczajna została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy.  
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodnicząca udzieliła głos 

http://www.gov.pl/web/szczepimysie
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Panu Wójtowi, który poprosił radnycho uczczenie minutą ciszy pamięć Pani Danuty Szatkowskiej byłej 
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznejw Janowcu Kościelnym. 
Podczas obrad sesji przyjęto 2 uchwały w sprawach: 

• zmiany uchwały Nr XXXII/271/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Janowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo opieką i usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym. 
 

• zmiany uchwały Nr VII/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Nidzica, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie 
Borowym. 

Agata Szczepkowska  
 

XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  -  29 marca 2021 r. 
 

 

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Sesję 
poprowadziła Przewodnicząca Pani Marianna Malinowska. W obradach udział wzięło 13 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 XIX/146/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039. 
 

2. Uchwała Nr XIX/147/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
 

3. Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych. 
 

4. Uchwała Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2022. 
 

5. Uchwała Nr XIX/150/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 
 

6. Uchwała Nr XIX/151/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r. 
 

7. Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad 
udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny. 
 

8. Uchwała Nr XIX/153/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Janowiec Kościelny na lata 2021-2025”, 
 

9. Uchwała Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustanowieni 
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny. 
 

10. Uchwała Nr XIX/155/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o powierzchni 67,84 m2 w budynku Nr 149 
położonym na działce Nr 304 w Janowcu Kościelnym. 
 

11. Uchwała Nr XIX/156/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny oznaczonej Nr działki 
291/2. 
 

12. Uchwała Nr XIX/157/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny oznaczonej Nr działki 
295/2, 
 

13. Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Janowiec Kościelny w 2021 roku. 
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14. Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

wniosku mieszkanki gminy Janowiec Kościelny. 
 

15. Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Garland o wyrażenie przez Radę Gminy 
Janowiec Kościelny opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

 
Po podjęciu uchwał, przystąpiono do przedstawienia i przegłosowania: 
 
1. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. 

2. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny 

na lata 2019-2021, 

3. Sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie za 2020 r. 

4. Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2020 r. 

5. Sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury za 2020 r. 

6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny za rok 2020. 

7. Informacji o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych, na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. 
      Na koniec Pan Wójt oraz Pani Przewodnicząca złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. Nagrania z obrad dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Rada Gminy->Nagrania  
z Obrad Sesji Rady Gminy) i na stronie internetowej gminy. 

Agata Szczepkowska  

 

INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM,  
TJ. W OKRESIE:OD 30 GRUDNIA 2020 R. DO 29 MARCA 2021 R. 

 
 

Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Państwo Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych, 
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, Szanowni Państwo 
 

Uchwały z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy jak i XVII i XVIII nadzwyczajnych sesji Rady Gminy zostały 
wdrożone do realizacji.  
 

W okresie objętym sprawozdaniem wydałem 25 zarządzeń, które dotyczyły: 
 
1. ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA w Urzędzie 

Gminy w Janowcu Kościelnym 
 

2. ZARZĄDZENIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok. 
 

3. ZARZĄDZENIE w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Waśniewie -Grabowie 

 
4. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do realizacji transportu osób mających trudności  

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób 
niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu informacji o szczepieniach. 
  

5. ZARZĄDZENIE w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.  
 
6. ZARZĄDZENIE w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 
  
7. ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, 

których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto 
 
8. ZARZĄDZENIE w sprawie określenia wskaźników proporcji rozliczeń podatku VAT dla Urzędu Gminy 

Janowiec Kościelny na 2021 rok  
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9. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
 

10. ZARZĄDZENIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok. (3 zarządzenia) 
 

11. ZARZĄDZENIE w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Janowcu Kościelnym do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 
 

12. ZARZĄDZENIE w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny  
 

13. ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janowiec Kościelny  
i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Wyborczego. 

 
14. ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022  
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Janowiec Kościelny.  
 

15. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym.  
 

16. ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej  
na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku 2021 roku.  
 

17. ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę.  
 

18. ZARZĄDZENIE w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Janowiec Kościelny. 
 

19. ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Janowiec 
Kościelny na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.  
 

20. ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminnych jednostkach 
organizacyjnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.  

 
21. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz badania oceny i oceny ofert. 
 
22. ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
 
23. ZARZĄDZENIE w sprawie planowania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem zostały podpisane umowy lub aneksy do umów, z których część ma 
skutek finansowy: 
1. Świadczenie usług prawnych na rzecz jednostek Gminy Janowiec Kościelny 

2. Umowa na konserwacje oświetlenia ulicznego i instalacji wewnątrz budynków użyteczności publicznej 

3. Umowa na konserwację urządzeń i monitoring przestrzeni publicznej  

4. Montaż wykładzin w Urzędzie Gminy w Janowcu kościelnym„ 

5. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowości Janowiec 

Kościelny i Kuce” – umowa o wartości 1683.026.70 zł 

6. Umowa na świadczenia usług psychologicznych 

7. Aneks do umowy „Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny” – wartość po podpisaniu 

aneksu 913.843.26 zł 

8. „Budowa infrastruktury technicznej ( sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na „Osiedlu Leśnym” w m. Janowiec 

Kościelny” – wartość umowy 233715,61 zł 

9. „Posiłek w szkole iw  domu” – kwota dotacji 56000,00 zł 

10. ”Rozwój Sportu w Gminie Janowiec Kościelny” – 30.000,00 dotacja przekazana dla LKS „Orzeł” 

11. Porozumienie w sprawie środków przyznanych na 2021 rok z Funduszu Pracy na kształcenie pracowników 

młodocianych 26529,00 zł. – środki przekazywane przedsiębiorcom – nauczycielom zawodu. 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  STYCZEŃ - MARZEC   2021 

 

6 

W okresie objętym sprawozdaniem, odbyło się kilkanaście spotkań, z których brałem udział najważniejsze 
z nich krótko Państwu omówię: 
 

6 stycznia odbyła się uroczysta msza Święta, na której wręczono nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Szopka 
Noworoczna” 
 

11 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna, na której podjęta została decyzja o utworzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Janowcu kościelnym 
 

12 stycznia jak co tydzień odbyła się wideokonferencja zespołu zarządzania kryzysowego poświęcona głównie 
sytuacji epidemicznej w powiecie. Spotkania te z czasem zostały przeniesione na czwartek każdego tygodnia. 
Również w dniu 13 stycznia udałem się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy, by bliżej 
poznać procedury organizacyjne tego typu placówki 
 

13 stycznia udałem się do Pana Krzysztofa Żochowskiego – Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, by porozmawiać o szansach i perspektywach ściągnięcia inwestorów do naszej gminy. 
 

13 stycznia odbyła się również wideokonferencja poświęcona dystrybucji przez OSP materiałów informacyjnych 
dot. walki z Covid-19 
 

18 stycznia spotkałem się z mieszkańcami gminy Janowo, by omówić nurtujące sprawy związane z przejęciem 
przez naszą gminę prowadzenia ŚDS, do którego uczestniczyli mieszkańcy sąsiadujących z nami gmin 
 

22 stycznia odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Rykowskim właścicielem firmy Streetwise, której zlecono 
wykonanie projektów dróg gminnych. Cel spotkania  - omówienie napotkanych problemów. 
 

1 lutego osobiście pogratulowałem Panu Wiesławowi Kacner – nauczycielowi zatrudnionemu w Szkole 
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie 40 lecia pracy. 
W tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

2 lutego odbyło się posiedzenie zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” podsumowujące 
2020 rok. Omówiono zasady sprawozdawczości, od tego roku każda gmina indywidualnie sporządza 
sprawozdanie, co w naszym przypadku nie jest korzystne ze względu na niewyrabianie wskaźników narzuconych 
przez Urząd Marszałkowski. 
Rozmawiałem również na temat monitoringu składowiska śmieci w Majkach. 
 

4 lutego odbyło się II Forum Samorządowe woj. warmińsko-mazurskiego tym razem pod hasłem „Subwencja 
Oświatowa – w jaki sposób można byłoby ją naliczać, aby jasno przedstawić składniki wydatków na które 
jest przekazywana”. 
 

9 lutego odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Rutyna – Kosztorysantem odpowiedzialnym za przygotowanie 
dokumentacji technicznej na termomodernizację Domu Strażaka w Janowcu Kościelnym. 
 

12 lutego – spotkanie informacyjne z firmami zainteresowanymi przewozem uczestników ŚDS w Janowcu 
Kościelnym 
 

15 lutego – spotkanie organizacyjne w sprawie Klubu Seniora+ 
 

17 lutego brałem udział w wideokonferencji poświęconej projektowi strategii Obszaru Funkcjonalnego 
Południowe Mazury 2030. W wideokonferencji brały udział samorządy powiatu nidzickiego i działdowskiego. 
 

18-19 luty. Ze względu na zachorowania pracowników, przeszliśmy całkowicie na zdalną pracę. W dniu 19 lutego 
dokonaliśmy ozonowania wszystkich pomieszczeń Urzędu Gminy 
 

20 lutego (sobota) – odbyła się specjalna wideokonferencja poświęcona sytuacji epidemicznej w naszym 
powiecie. Jak pamiętacie Państwo w tym okresie mieliśmy najwyższy wskaźnik zachorowani w całej Polsce.  
W spotkaniu poza przedstawicielami władz samorządów powiatu nidzickiego wzięli udział: Artur Chojecki - 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Janusz Dziszko, Warmińsko-Mazurski 
Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki. 
Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy szkoły w naszej gminie na okres od 22 lutego 
do 5 marca zostały całkowicie zamknięte.  
 

23 lutego w Działdowie odbyło się spotkanie a jednocześnie podpisanie porozumień dot. ponownego przejęcia 
przez EZG „Działdowszczyzna” monitoringu nad wysypiskiem śmieci w Majkach.  
 

27 lutego udałem się z krótką wizytą do P. Janiny Siudy, Która w tym dniu obchodziła swoje 102 urodziny. 
 

28 lutego w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym odbyła się uroczysta msza święta za Żołnierzy 
Wyklętych. 
 

1 marca odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Na której podjęto uchwały dot. 
porozumień z gminą Nidzica i gminą Janowo w sprawie objęcia mieszkańców tych gmin wsparciem ŚDS  
w Janowcu Kościelnym. Podczas sesji minutą ciszy upamiętniono zmarłą Danutę Szatkowską – wieloletniego 
pracownicy gminnej biblioteki. 
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3 marca brałem udział w zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wideokonferencji  
pn. „Czy na Warmii i Mazurach potrzebna jest uchwała antysmogowa”  
 

4 marca – spotkanie w sprawie dystrybucji maseczek dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Akcja związana 
z zaostrzonymi ograniczeniami w naszym województwie.  
 

6 marca Gmina Janowiec Kościelny włączyła się do akcji Drive Thru dla Lenki, który został zorganizowany  
na rynku w Nidzicy. Z tego miejsca bardzo dziękuję sponsorom: Sklep Alpi, Sklep Lewiatan, Pani Elżbieta Koksa, 
Paweł Rakoczy – Firma INS-BUD Plus, Józef Księżak – Firma „Mleks” za przekazanie fantów i środków 
finansowych na zakup słodyczy przeznaczonych loterię. 
Bardzo dziękuję mieszkańcom gminy, w których imieniu przekazałem kwotę 2700,00 zł na tak szczytny cel. 
Obecnie zarówno Gmina jak i wielu naszych mieszkańców włącza się w pomoc dla Antosia Prusik. 
 

W dniu 8 marca 2021 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie przez Fundacje Serce dla Serc w Olsztynie, którego partnerem jest Gmina Janowiec 
Kościelny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020  
Tytuł projektu: „W rodzinie siła” - okres realizacji projektu: od: 2021-09-01 do: 2022-12-31. Koszt ogółem projektu 
to kwota 572 395,00 zł.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie 
aktywności społecznej i integracja ze środowiskiem lokalnym 12 rodzin/67 osób (38K i 29M) mieszkańców gminy 
Janowiec Kościelny zagrożonych ryzykiem ubóstwa i /lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich 
kompleksowym wsparciem. Projekt realizowany przez GOPS 
 

11 marca odbyła się wideokonferencja z okazji Dnia Sołtysa. W tym roku wyróżnienie otrzymał Pan Remigiusz 
Koźniewski – sołtys sołectwa Safronka. Serdecznie gratulujemy 
 

12 marca – spotkanie robocze z zespołem projektantów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji 
technicznej Centrum Społecznego w Janowcu Kościelnym. 
 

13 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Janowiec Kościelny. Osobiśnie nie mogłem w nim 
uczestniczyć. Gminę godnie reprezentowała Pani Joanna Antczak. Na zebraniu dokonano zmian w składzie 
Zarządu. Naczelnikiem został Mateusz Tomaszewski w miejsce Roberta Antczaka, a skarbnikiem Tomasz 
Szulczak w miejsce Pawła Omana. 
 

17 marca spotkałem się z Panem Wojciechem Kwiatkowskim – Urbanistą, któremu zleciliśmy przygotowanie 
studium i miejscowego planu na tereny produkcyjno-przemysłowe.  
Jeżeli chodzi o studium to wszystkie uwagi stron zainteresowanych zostały uwzględnione i przesłane  
do ponownego uzgodnienia. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 tygodni dokument zostanie wyłożony  
do publicznej wiadomości. 
 

18 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
 

19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. Również w dniu 19 marca odbyło się zebranie 
sprawozdawcze w OSP Szczepkowo Borowe 
 

23 marca posiedzenie Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – uchwalenie budżetu i wieloletniej 
prognozy finansowej. 
 

24 marca spotkanie z dyrektorami naszych szkół w sprawie omówienia wytycznych do arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2021/2022 
 

28 marca odbyły się szczepienia służb mundurowych, do których zaliczeni zostali również druhowie OSP. Jednak 
nie było dużego zainteresowania ze strony naszych druhów. W tym dniu zaszczepiło się tylko 3 naszych druhów.  
 
Poza wyżej opisanymi wydarzeniami, odbywały się cykliczne spotkania z kierownikami Urzędu Gminy, 
dyrektorami szkół i pozostałych jednostek naszej gminy. 
 
W dniach 13 stycznia, 4 lutego, 10,15-16 i 25 marca przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 
 

Urząd Gminy cały czas pracuje przy zamkniętych drzwiach. Prosimy o załatwianie jak najwięcej spraw  

za pośrednictwem usług teleinformatycznych. W sprawach, wymagających bezpośredniego kontaktu  

z interesantem, prosimy umawiać wizyty telefonicznie. Więcej na stronie internetowej gminy. 

 

 
Wójt Gminy 

Piotr Rakoczy  
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ ROZSTRZYGNIĘTY 
 
Szopka Bożonarodzeniowa to element tradycji chrześcijańskiej. 
W ten symboliczny sposób ukazywana jest sceneria narodzin 
Jezusa Chrystusa. 
Jak co roku ogłaszamy konkurs na „ Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową”. Tak było i w tym roku. Tradycja to silny 
bodziec kulturowy i mimo pandemii robimy wszystko, aby 
kultywować to co daje wiarę, nadzieję i radość. 
Szopka to także element sztuki. W tym przypadku piękno 
ukazywane jest inaczej, a jego wiodącą cechą jest prostota.  

Nie ma złota , świecidełek i ozdóbek, a mimo tego efekt jest przepiękny. 
Powołana komisja w składzie: 

1. Ksiądz Proboszcz – Dariusz Sielczak 
2. Marianna Malinowska 
3. Anna Rybacka 
4. Beata Jóźwiak 
5. Ewa Ostrowska 

wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce – Mateusz Jabłoński (szopka numer 2) 
II miejsce – Dominika Jabłońska (szopka numer 3) 
III miejsce – Mateusz Mrozowski (szopka numer 1) 
Nagrodzone prace uwidocznione na załączonych zdjęciach. 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
Zofia Wielgus 

Zwycięzcy konkursu na “NAJCIEKAWSZĄ POSTAĆ ULEPIONĄ ZE ŚNIEGU” 
 

Znamy zwycięzców konkursu na “NAJCIEKAWSZĄ 
POSTAĆ ULEPIONĄ ZE ŚNIEGU”! 
Dnia 03.02.2021 komisja w składzie : P. Zofia 
Wielgus, P. Marianna Malinowska, P. Marzena 
Radzymińska oraz kierownik Sok Waldemar Pyracki 
dokonała oceny prac, co nie było łatwym zadaniem, 
gdyż każda z 16 prac była niezwykłą formą 
ekspresji i duża dawką fantazji. 
 

PIERWSZE MIEJSCE zajęły prace Zuzanny i Zosi 
Górnych GRATULUJEMY! 
DRUGIE MIEJSCE – Maja Siemianowska 
TRZECIE MIEJSCE – Lena i Antoś Mężyńscy 
CZWARTE MIEJSCE – Aleksander Gąsiorowski 
PIĄTE MIEJSCE – Jakub Kozicki 

 

Komisja jednogłośnie postanowiła, że nagrodzone zostaną wszyscy uczestnicy konkursu. 
Poniżej zdjęcia wszystkich prac. Gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach. które 
ogłosimy już wkrótce. 
Tego typu konkursy to nie tylko sposób na nudę. To także ważny element profilaktyczny. Czas spędzony twórczo 
to najlepszy sposób na oddalenie myśli od niekorzystnych zjawisk współczesnego świata. 
 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
SOK 

UWAGA NOWOŚĆ W NASZEJ BIBLIOTECE ! 
Rozdajemy KODY PIN na rok 2021 do platformy IBUK LIBRA (na cały rok) oraz LEGIMI na miesiąc LUTY 2021. 
Czytaj kiedy chcesz i na czym chcesz za darmo! 
Z wybranych zasobów można korzystać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z dowolnego miejsca, 
 za pomocą komputera, laptopa, tabletu lub smartfona. Aby uzyskać dostęp do zasobów czytelni IBUK Libra 
należy zgłosić się do Naszej biblioteki w Janowcu Kościelnym w celu uzyskania bezpłatnego, indywidualnego 
kodu PINz roczną datą ważności. Następnie zarejestrować się na https://libra.ibuk.pl/ 
Po zalogowaniu klikamy w prawym, górnym rogu w ustawienia, wybieramy – „Moje biblioteki” a następnie – 
„DODAJ KOD PIN”. W puste pola wpisujemy otrzymany kod i zatwierdzamy (DODAJ). 
Jak się zarejestrować? (kliknij linki poniżej) 

IBUK LIBRA https://youtu.be/LWWktdghscY 

LEGIMI https://youtu.be/HjTSmDs3GVU 
WIĘCEJ INFORMACJI u naszego Bibliotekarza i pod numerem telefonu : (89) 6262089 ZAPRASZAMY! 
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SOK 

MOBILNA BIBLIOTEKA ODWIEDZIŁA DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W WAŚNIEWIE-GRABOWIE. 

 PRZEDSZKOLAKI MOGŁY WYPOŻYCZAĆ NOWOŚCI KSIĄŻKOWE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOK 

 

NOOWO ZAKUPIONE KSIĄŻKI CZEKAJĄ JUŻ NA WAS W NASZEJ BIBLIOTECE! 
ZAPRASZAMY! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOK 
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Więcej informacji na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
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Więcej informacji na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
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NIERUCHOMOŚCI GMINNE DO ZBYCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Więcej informacji na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 

WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W JANOWCU KOŚCIELNYM. 

Szanowni Państwo poniżej przedstawiam wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przy Ośrodku Zdrowia  
w Janowcu Kościelnym. 
Projekt uwzględnia: 

• budowę skyparku wraz z trasą pumptrack, 

• budowę małej tężni solankowej, 

• przebudowę parkingów wraz ze zmianą organizacji ruchu, 

• infrastruktura towarzysząca (oświetlenie, ogrodzenie, monitoring). 
Projekt powstał po zebraniu opinii i propozycji uczniów gminnych szkół podstawowych oraz naszych seniorów. 
Proszę o uwagi co do pomysłu i samej lokalizacji inwestycji. 
Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Proszę o komentarze. 

Piotr Rakoczy 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny 
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NOWY PORTAL E-USŁUG URZĘDU GMINYJANOWIEC KOŚCIELNY 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Janowiec Kościelny 

Zachęcam Państwa do korzystania z nowego portalu e-Usług 
Urzędu Gminy Janowiec Kościelny dostępnego pod adresem : 

 

https://euslugi.janowiec.com.pl/ 
 

W ramach realizacji projektu pn. „“ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG 
PUBLICZNYCH W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY” uruchomiliśmy dla 
Państwa Centralną platformę e-usług mieszkańca. Portal eUsługi  

to nowoczesny system wymiany informacji pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego 
a Mieszkańcami. Jego głównym celem jest dostarczanie niezbędnych informacji mieszkańcom 
na temat działalności danej jednostki samorządowej, a także udostępnienie wygodnego kanału 
komunikacji elektronicznej z Urzędem.  
 

Zapraszamy do korzystania z portalu umożliwiającego: 
 

• prezentację stanów indywidualnych kont kontrahentów, 
• otrzymywanie powiadomień o zbliżających się terminach płatności należności, 
• możliwość dokonania płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
• otrzymywanie powiadomień o ważnych wydarzeniach dla mieszkańców gminy, 
• korzystanie z formularzy elektronicznych przygotowanych dla mieszkańców  

i kontrahentów. 
 

Procedura rejestracji konta mieszkańca dostępna jest na stronie :  
 

https://euslugi.janowiec.com.pl/ 
 

W ramach projektu zostały także zmodernizowane i utworzone inne systemy internetowe: 

•  Gminny Portal Informacyjny : www.janowiec.com.pl 

•  System Konsultacji Społecznych : konsultacje.janowiec.com.pl 

•  Aplikacja na urządzenia mobilne „eJanowiec” – dostępna  w sklepie Play  
na telefony Android oraz w App Store na iPhone. 

 

Wartość projektu ogółem : 913 843,26 zł, dofinansowanie: 763 436,65 zł 
 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny 
Piotr Rakoczy 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY 
 

Działając w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Janowiec Kościelny uprzejmie informuję, 
że na moją prośbę Komendant Powiatowej Policji w Nidzicy wyraził zgodę na stacjonarny dyżur dzielnicowego  
w siedzibie gminy. 

Zachęcając mieszkańców do kontaktu z dzielnicowym oczekuję, iż  usprawni to proces reagowania  
na wszelkie zjawiska, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na poziom bezpieczeństwa. 
Dyżur odbywać się będzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00- 13.00. 
Pierwszy dyżur odbędzie się 06 kwietnia 2021 roku. 

W przypadku zwiększonych obostrzeń epidemicznych dyżur może zostać odwołany, dlatego też proszę  
o wcześniejszy kontakt telefoniczny – 89 626 20 02 celem potwierdzenia. 
 

Wójt Gminy 
Piotr Rakoczy 

 

„MOJA WODA” 2.0 – WEŹ 5000 ZŁ I OSZCZĘDZAJ WODĘ 
W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe 
instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/moja-woda-20–wez-5000-zl-i-oszczedzaj-
wode 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 
2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy. 
 
Celem NSP 2021 jest: 

• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej  
i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich 
zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;  

• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, 
stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami 
mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;  

• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;  

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT 
organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD); 

• aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw 
domowych (w latach następnych). 

 
Jak będzie przeprowadzony? 
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany  
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 
pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl 
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 
279 99 99. 
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów  
w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona 
od sytuacji epidemicznej w kraju. 
 
Kto jest objęty obowiązkiem spisowym? 

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 

• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;  

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami. 

 
Bezpieczeństwo danych 
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie,  
na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada 
tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie 
przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. 
 
Masz pytania? Skontaktuj się: 
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). 
 wew. 1 – „Spisz się przez telefon” 
 wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza 
 
Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl 
 
Strona Gminnego Biura Spisowego w Janowcu Kościelnym: 
http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/10423/Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_2021/ 
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102 URODZINY NASZEJ MIESZKANKI 
 

Bywają takie uroczystości, o których się pamięta i ciepło 
wspomina. Do takich zaliczyć można urodziny Pani Janiny 
Siudy- mieszkanki Napierk, która 2 lata temu obchodziła swoje 
100 urodziny. 
Dzień kolejnych rocznic  jest okazją do odwiedzin zacnej 
Jubilatki. 
Tak było i w tym roku. Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy przekazał 
bukiet kwiatów i list  z życzeniami z okazji 102 urodzin. 
Tym razem nie było pouczających rozmów z Jubilatką  
i członkami rodziny. Trwający stan epidemiczny i wzmożony 

reżim sanitarny wymaga zachowania szczególnej ostrożności. 
Pani Janinie życzymy zdrowia i nieustającego optymizmu, którym obdziela wszystkich.   
Być może za rok urodzinowe spotkanie umożliwi rozmowę z Jubilatką. Jej każde wypowiedziane zdanie jest 
życiową radą i refleksją nad tym co było i jak jest teraz. 
 

Więcej zdjęć na www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY 
 

ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT WILKÓW 
 

W ostatnim czasie pojawiają się kolejne 
informacje, o zwiększaniu się populacji wilka  
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz obserwowaniu osobników w bliskości siedzib 
ludzkich. Wilk (Canislupus) jest objęty ochroną 
ścisłą na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 
t.j. ze zm.) wymieniony jest w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 2183 ze zm.). Podlega również 
ochronie według przepisów Unii Europejskiej. 
Jednocześnie zwiększenie populacji tego gatunku, 
zasiedlanie nowych terenów i pojawianie się 
osobników wilka w sąsiedztwie siedzib ludzkich 
wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji 
konfliktowych obejmujących w szczególności 
szkody powodowane przez ten gatunek jak  
i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.  

Mając na uwadze powyższe Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie we 
współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska za pośrednictwem m.in. Gminy 
Janowiec Kościelny zachęca do propagowania 
działań w w/w zakresie obejmującym  
w szczególności: 

• wymianę informacji i edukację w zakresie 
zagadnień dot. Bezpieczeństwa 
publicznego, postępowania w sytuacjach 
konfliktowych człowiek-wilk, przepisów  
w zakresie ochrony wilka, zabezpieczania 
mieniai wypłaty odszkodowań za szkody 
wyrządzane przez osobniki tego gatunku; 

• wydawanie zezwoleń na płoszenie zwierząt 
jako jedno z pierwszych działań w celu 
zniechęcenia wilków do odwiedzania 
siedzib ludzkich; 

• weryfikację, czy sprawcami tych 
incydentów są rzeczywiście wilki, czy też 
hybrydy wilka i psa, bądź dzikie psy. 

 

 
Warto zapoznać się z informacjami na stronie: 
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/co-zrobic-gdy-spotkasz-wilka 
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Bezpieczeństwo publiczne 
Wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań może być niebezpieczny dla człowieka, jednak 

z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Spotkania na linii człowiek-wilk mają charakter incydentalny i na ich 
podstawie nie należy podejmować pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników, w sytuacjach 
kiedy nie jest to zasadne. Wszystkie niebezpieczne sytuacje powinny jednak wymagać wyjaśnienia, a przede 
wszystkim natychmiastowej reakcji. 

Wilki jako dzikie zwierzęta unikają spotkania z człowiekiem szukając spokojnych miejsc na odpoczynek   
i wychowanie młodych w dużych kompleksach leśnych. Jednak poszukując pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu 
siedzib ludzkich lub innych miejsc naszej aktywności, a postępowanie człowieka może powodować narastanie 
konfliktów. 

W stosunku do wilków i innych dzikich zwierząt należy przestrzegać następujących zasad: 

• nigdy nie dokarmiać wilków, 

• przetrzymywać odpady spożywcze w szczelnych, zamykanych pojemnikach, dotyczy to w szczególności 
odpadów mięsa i wędlin, które mogą zwabiać drapieżniki, 

• nie pozostawiać resztek jedzenia w lesie, w koszach na parkingach leśnych, pod wiatami i winnych 
miejscach odpoczynku dla turystów, resztki jedzenia należy pakować i zabierać ze sobą, aby zwierzęta 
nie postrzegały ludzi jako dostarczycieli pokarmu. 

Wilki są zazwyczaj bardzo ostrożne i płochliwe, ale młode osobniki są ciekawskie, więc mogą zatrzymywać 
się i przyglądać z większej odległości nie uciekając natychmiast po zobaczeniu człowieka. Ataki wilków  
są niezmiernie rzadkie, niemniej jednak ludzie zawsze powinni brać pod uwagę, że duże drapieżniki mogą okazać 
się niebezpieczne np. gdy są dokarmiane przez ludzi, oswajane, chore lub ranne. 

Wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach konfliktowych 

Lp. 
Miejsce 

bezpośrednich 
obserwacji wilków 

Wygląd i zachowanie wilka Zalecane działania 

1. 

W pobliżu (< 1 km) lub  
w obrębie dużego 

kompleksu leśnego lub  
na terenie z przewagą 

obszarów leśnych, 
również sporadycznie  
w pobliżu zabudowań 

na tych terenach. 

Osobnik niesprawiający wrażenia 
chorego, oddala się od człowieka. 

Sytuacja normalna, nie jest potrzebna 
interwencja. 

2. Dowolne 
Osobnik nie sprawia wrażenia 

chorego, nie ucieka przed jadącym 
pojazdem, np. biegnie obok 

Sytuacja normalna, nie jest potrzebna interwencja 

 3. 
W obszarze 

zabudowanym, nawet  
w mieście 

Osobnik zdrowy, sprawia wrażenie 
przestraszonego (podwinięty 

ogon), zabłąkanego. Obserwacje 
(zdjęcia i filmy), nawet wielokrotne, 

dotyczą tego samego dnia, 
maksymalnie dwóch dni 

Osobnik podczas dyspersji, zabłąkał się  
do miasta (np. szedł wzdłuż rzeki). 

Wójt podejmuje działania w celu umożliwienia 
opuszczenia gminy przez zwierzę. Jeśli jest taka 

konieczność odławia i wywozi zwierzę  
do najbliższego kompleksu leśnego (przez 
podmioty upoważnione przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska na podstawie  

art. 52 ust. 2 pkt. 3 ustawy  
o ochronie przyrody). 

 4. Dowolne 

Osobnik z wyraźnymi oznakami 
choroby (np. uszkodzenia ciała), 

ewentualnie z podejrzeniem 
wścieklizny, nie oddala się od 

ludzi,  
a nawet podchodzi na niedużą 

odległość, jest agresywny 

Sytuacja wymagająca uwagi. 

Rekomendowane jest wykonanie dokumentacji 
fotograficznej/filmowej  celem potwierdzenia 

przynależności gatunkowej oraz podejmowania 
dalszych decyzji. 

W przypadku konieczności uśmiercenia 
zwierzęcia wójt, burmistrz, prezydent miasta 

występuje z wnioskiem o stosowne zezwolenie  
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(GDOŚ) lub Ministra Środowiska (gdy zdarzenie 
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ma miejsce na terenie parku narodowego). 

Po uśmierceniu należy zwierzę zważyć  
i wykonać szczegółową dokumentację 

fotograficzną, następnie przeprowadzić badanie  
w kierunku wścieklizny, a jeśli wynik jest 

negatywny, umożliwić właściwym, 
zainteresowanym podmiotom przeprowadzenie 

szczegółowej sekcji zwierzęcia dla ustalenia 
przyczyn nietypowego zachowania (w tym  

np. pobranie próby do analiz genetycznych). 

 5. Dowolne 

Osobnik bez oznak choroby, przez 
dłuższy czas (kilka tygodni) 

regularnie widywany w pobliżu 
budynków mieszkalnych, nie 

atakuje zwierząt gospodarskich ale 
zbliża się do ludzi i wzbudza 

niepokój mieszkańców 

Sytuacja wymagająca uwagi (pilnej). 

Rekomendowane przeprowadzenie inspekcji 
terenowej, ewentualnie instalacja fotopułapek. 

a)W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzkiego, wójt, burmistrz, prezydent miasta 

składa wniosek do GDOŚ o wydanie zezwolenia 
na odstępstwo od zakazu zabijania. 

b)W przypadku braku zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzkiego, wójt, burmistrz, prezydent 

miasta składa wniosek do RDOŚ o odstępstwo od 
zakazu umyślnego płoszenia (np. przy użyciu 

broni z amunicją kulową lub innych środków) lub 
odłów (pozostawienie w niewoli albo też 

oznakowanie nadajnikiem GPS/GSM  
i przesiedlenie do najbliższego 
 dużego kompleksu leśnego). 

Zarówno odłowiony osobnik jak i odstrzelony 
powinien zostać poddany badaniom 

weterynaryjnym, powinna zostać wykonana 
dokumentacja fotograficzna, pomiar wagi  

i parametrów ciała oraz zaleca się pobranie 
 prób do badań genetycznych. 

Analogiczna procedura na terenie parku 
narodowego prowadzona jest  

przez dyrektora parku. 

 6. 

W pobliżu (< 1 km) lub 
w obrębie dużego 

kompleksu leśnego lub 
na terenie z przewagą 

obszarów leśnych. 

Wilki zaatakowały zwierzęta 
gospodarskie po raz pierwszy, 

 lub ataki są sporadyczne 

Hodowca natychmiast po stwierdzeniu szkody 
zabezpiecza ślady, składa niezwłocznie wniosek 
do regionalnego dyrektora ochrony środowiska  

o odszkodowanie. 

Hodowca wraz z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska ustala jakie w danym przypadku 

powinny być zastosowane zabezpieczenia przed 
kolejnymi atakami. Ww. zabezpieczenia 

wykonywane są samodzielnie przez hodowcę  
lub na zasadach współdziałania  

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Analogiczna procedura na terenie parku 
narodowego prowadzona jest  

przez dyrektora parku. 

 7. Dowolne 
Wilki często atakują zwierzęta 

gospodarskie 

Procedura zgłaszania szkód i ich szacowania, 
 a także wykonywania odpowiednich 

zabezpieczeń taka sama jak powyżej. 

 



BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  STYCZEŃ - MARZEC   2021 

 

22 

W przypadku wystąpienia powtarzających się co 
najmniej kilkukrotnie skutecznych ataków wilków 

na zwierzęta w jednym gospodarstwie należy 
przeanalizować przyczyny. 

Jeżeli ataki wilków nie są wynikiem zaniedbań 
hodowcy (takich jak pozostawiane zwierząt 

gospodarskich bez ochrony w nocy) 
poszkodowany (lub wójt, burmistrz, prezydent 

miasta gdy dotyczy to większej liczby 
poszkodowanych w danej gminie) występuje  

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(lub Ministra Środowiska, gdy zdarzenie  

ma miejsce na terenie parku narodowego)  
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umyślne 

zabijanie wilków wyrządzających szkody. 

 
Wyrządzanie szkód przez wilki 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie działając na podstawie art. 126 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 t.j. ze zm.) dokonuje oględzin, szacowania i wypłaty 
odszkodowań za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt chronionych, w tym wilki. Na terenie parku 
narodowego czynności tych dokonuje dyrektor parku. Szkody wyrządzane przez wilki w pogłowiu zwierząt 
gospodarskich najczęściej występują wówczas, gdy wypas prowadzony jest w pobliżu lub na terenie lasu bez 
odpowiedniego dozoru. 

Analizując problem szkód wyrządzanych m.in. przez wilki  należy zwrócić uwagę, ze podstawową formą 
ochrony mienia, w tym zwierząt gospodarskich jest odpowiednie zabezpieczenie. Zwierzęta gospodarskie należy 
trzymać zamknięte w pomieszczeniach lub zagrodach. 
Przyjmowanie zgłoszeń szkód, wymagania formalne dotyczące wniosku i procedur określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki 
zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. z 2018 r. poz. 645). 

Wniosek o odszkodowanie składa się niezwłocznie po stwierdzeniu szkody na adres Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olsztynie.  
W przypadku szkód w pogłowiu zwierząt należy udokumentować zdarzenie, gdyż poszkodowany właśc iciel 
inwentarza powinien wykazać, że szkodę wyrządziły wilki.  

Należy pamiętać o kilku zasadach, m.in.: 

• zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia; 

• wykonać, w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów  
w obrębie miejsca zdarzenia (tropy, ślady przeciągania ofiary, kał), a także samo miejsce zdarzenia 
i stosowane zabezpieczenia (np. ogrodzenie); 

• jeśli jest taka możliwość nie uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących 
oględzin. 

Zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec wilka 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 t.j. ze zm.) 

istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników wilka w celu 
wyeliminowania zagrożenia - np. na umyślne płoszenie czy zabijanie. 
Zezwolenia wydawane są przez: 

• właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie umyślnego płoszenia, 
niepokojenia, niszczenia siedlisk; 

• Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie umyślnego zabijania; 

• Ministra Klimatu i Środowiska, w przypadku gdy wszelkie zakazane czynności mają być wykonane  
na terenie parku narodowego. 

Zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem odstępstwa.  
W przypadku ograniczania szkód powinna to być osoba poszkodowana lub władze wykonawcze gminy (np. wójt) 
natomiast w przypadku potrzeby wyeliminowania zagrożenia dla ludzi powinny być to władze wykonawcze gminy 
(np. wójt). 

Wniosek o zezwolenie powinien zawierać wszystkie informacje wymienione w art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie 
przyrody, tj.: 
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
- cel wykonania wnioskowanych czynności; 
- opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie; 
- nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa 
istnieje; 
- liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia; 
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- wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo 
sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane 
zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; 
- wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta; 
- wskazanie informacji o stosowaniu alternatywnych zagrożeń; 
- wskazanie zagrożeń wynikających z realizacji wnioskowanych czynności. 
 

W przypadku wniosków, w szczególności na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania, zagrożenie 
stwarzane przez zwierzę powinno być dokładnie udokumentowane (np. zdjęcia, notatki, nagrania z fotopułapek). 
Jeśli podstawą zezwolenia miałoby być wyeliminowanie zagrożenia dla życia ludzi należy opisać zachowania 
wnioskowanego do odstrzału osobnika, a do wniosku dołączyć wszelkie posiadane dokumenty świadczące  
o istnieniu zagrożenia tj. notatki służbowe z wizji w terenie, ze zgłoszeń telefonicznych, korespondencję, 
dokumentację fotograficzną itp.  W pierwszej kolejności należy dokonać ustalenia, czy zwierzęta, które pojawiają 
się w obszarach zabudowanych są rzeczywiście wilkami, a nie zdziczałymi psami. 

W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji tj. zagrażających życiu bądź zdrowiu 
ludzi czy zwierząt, w/w decyzje mogą być wydane w formie ustnej, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą 
telefoniczną. W tym celu należy kontaktować się telefonicznie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, pod 
numery telefonów wskazane na stronie internetowej tego urzędu (dotyczy odstępstwa od zakazu umyślnego 
zabijania) lub z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie (dotyczy odstępstwa od zakazu umyślnego 
płoszenia), pod nr telefonów: 783 920 152, 783 924 650. 

Informacje w zakresie uzyskiwania zezwoleń dostępne są w serwisie internetowym RDOŚ w Olsztynie 
pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/zezwolenie-na-odstepstwa-od-zakazow-w-stosunku-do-gatunkow-zwierzat-
objetych-ochrona 

Materiał zredagowany na podstawie danych RDOŚ w Olsztynie 
przez Referat Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny 

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZNA ROK 2021 
W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY 

  

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Organizator 

1. Gminne Obchody Dnia Kobiet. 
8 Marca 

(poniedziałek) 
Siedziba SOK 

Janowiec Kościelny 
Samorządowy  

Ośrodek Kultury 

2. Warsztaty – Wielkanocy Czas. Marzec 
Siedziba SOK 

Janowiec Kościelny 
Samorządowy  

Ośrodek Kultury 

3. 

I przełajowy bieg im. Profesora 
Ryszarda Juszkiewicza 

o puchar Wójta Gminy Janowiec 
Kościelny 

Impreza w ramach cyklu: 
„ŻYJĘ BEZ NAŁOGÓW STAWIAM 

NA SPORT” 
  

IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 
POWIATU NIDZICKIEGO 

16 Kwietnia Plener. 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
SP Janowiec Kościelny 

  
SP Waśniewo-Grabowo 

  
Sołectwo Iwany 

4. 

Powiatowy Dzień Strażaka 
100 lecie jednostki OSP w Janowcu 

Kościelnym 
  

IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 
IMPREZ POWIATU NIDZICKIEGO 

8 Maja 

Stadion Gminny  
w Kucach/Kościół  

w Janowcu 
Kościelnym 

Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSPRP 

 w Nidzicy 
  

Urząd Gminy, 
  

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
OSP  w  Janowcu 

Kościelnym 

5. 

III Senioriada 
Impreza w ramach cyklu: 

„ŻYJĘ BEZ NAŁOGÓW STAWIAM 
NA SPORT” 

  
IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 

POWIATU NIDZICKIEGO 

23 Maja 

Stadion Gminny  
w Kucach/Sala 

Gimnastyczna SP  
w Janowcu 
Kościelnym 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
Szkoła Podstawowa  

w Janowcu Kościelnym 
  

Nidzicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  
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6. 
Gminny Dzień Dziecka: 

- Bieg Rodzinny 
- Występ Iluzjonisty 

1 Czerwca 
Stadion  
Gminny  

w Kucach 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
SP Janowiec Kościelny 

  
SP Waśniewo-Grabowo 

  

7. 

Święto Jana: 
  

1. XXIX Seminarium Historyczne 
„Rodowód – Tożsamość – Tradycje 

Gminy Janowiec Kościelny” 
  

2. IX Festiwal Piosenki Religijnej 
  

IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 
POWIATU NIDZICKIEGO 

  
  

19 Czerwca 
  
  
  
  

27 Czerwca 

  
- 
  
  
  
  
  

Kościół  
w Janowcu 
Kościelnym 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
Samorządowy  

Ośrodek Kultury 
  

SP Janowiec Kościelny 
  

SP Waśniewo-Grabowo 
  

8. 
Parafialno–Gminny 
Festyn Rodzinny 

20 Czerwca 
Kościół  

w Janowcu 
Kościelnym 

Parafia  
w Janowcu Kościelnym 

  
Samorządowy  

Ośrodek Kultury 
  

SP Janowiec Kościelny 
  

SP Waśniewo-Grabowo 

9. 

Wypoczynek letni: 
- Festyn Rodzinny. Rozpoczęcie lata. 

  
- cykl różnych form wypoczynku i 
imprez kulturalno – rekreacyjnych 

  
  

  
6 Lipca 

  
Lipiec – Sierpień 

  
  
  

Stadion KUCE 
  
  

teren gminy 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

10 

VIII Turniej Szóstek Piłkarskich 
  

IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 
POWIATU NIDZICKIEGO 

11 lipca ORLIK 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
LKS „ORZEŁ” 

10. 

XXXV Święto Pieczonego Ziemniaka 
  

IMPREZA UJĘTA W KALENDARZU 
POWIATU NIDZICKIEGO 

4 Września 
Stadion  
Gminny  

w  Kucach 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

11. 
Gminne Eliminacje Konkursu Pieśni i 

Piosenki Patriotycznej 

Październik 
(data do ustalenia 

bliżej terminu) 
SOK 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

12. 
Święto Niepodległości. 

Dzień Weterana. 
11 Listopada 

Kościół  
w Janowcu 
Kościelnym 

Samorządowy  
Ośrodek Kultury 

  
Parafia w Janowcu 

Kościelnym 
  

SP Janowiec Kościelny 
  

SP Waśniewo-Grabowo 
  

13. Warsztaty Bożonarodzeniowe. 16 Grudnia SOK 
Samorządowy Ośrodek 

Kultury 

14. Wigilia Seniora 21 Grudnia SOK 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury 

  
Klub Seniora (Senior+) 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym przedstawia działania zrealizowane  
w okresie od stycznia 2021r. do marca 2021r.  

 

Styczeń 2021 r. 
 

• 21 stycznia 2021r. przedszkolaki z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowały przedstawienie on-line 

zamieszczone na szkolnym Facebooku prezentujące przygotowane przez siebie wierszyki i piosenki. 

• styczeń 2021r. udział klasy I w Ogólnopolskiej Międzyszkolnej Wymianie Pocztówkowej.  

• 18 stycznia 2021r.  uczniowie klasy III wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Kubusia Puchatka  

w bibliotece szkolnej.  

• luty 2021r. uczniowie klas I - III wzięli udział w Programie Edukacyjnym „PRZYGOTUJMY LEPSZY 

ŚWIAT”, którego celem jest przedstawienie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają duży 

wpływ na zdrowie oraz dobro naszej planety.  

• luty 2021r. uczniowie klasy II otrzymali certyfikaty za udział w tegorocznej Akcji „Szkolne Przygody Gangu 

Fajniaków”, która pokazała dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko 

każdego dnia. 

• 28 i 29 stycznia 2021r. odbyły się  Bale Karnawałowe w oddziałach przedszkolnych z udziałem 

przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego BENE FIDE.  

 

Luty 2021 r. 
 

• 9 lutego 2021r. dzieci z zerówki wzięły udział w Międzynarodowym Dniu Pizzy. 

• 11 lutego 2021r. z okazji Tłustego Czwartku pracownicy szkoły włączyli się do akcji pieczenia pączków  

dla Lenki Mazur cierpiącej na SMA. 

• 11 lutego 2021r  odbyła się zabawa karnawałowa z zachowaniem reżimu sanitarnego dla uczniów klas  

I – III.  

• 11 lutego 2021r. w oddziale 5 - 6 latków przedstawiciele Stowarzyszenia Bene Fide przeprowadzili 

warsztaty tworzenia kartek walentynkowych techniką scrapbookingu,.  

• 12 lutego 2021r. dzieci z zerówki byli specjalnymi gośćmi audycji radiowej wujka Kacpra „Dzieci mają 

głos” z okazji Międzynarodowego Dnia Radia oraz Walentynek. Natomiast uczniowie klasy VIA wraz  

z wychowawcą przygotowali życzenia walentynkowe dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi. 

• 17 lutego 2021r. uczniowie klasy I wzięli udział w Światowym Dniu Kota poznając tematykę opieki nad 

tymi zwierzętami.  

• luty 2021r. uczniowie klas VI - VIII naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii Archeologicznej 

poruszającej temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi oraz pracy archeologów - 

UKRYTE DZIEDZICTWO w ramach Projektu Edukacyjnego „Patriotyzm Jutra” . 

• luty 2021r./kwiecień 2021r. przeprowadzenie wstępnej i uzupełniającej rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych oraz klasy pierwszej.  
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Marzec 2021 r. 
 

• 1 marca 2021r. w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Światła Pamięci” ponownie 

zapłonęły dzięki p. Rafałowi Pyra na pomniku Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. ‘Jeż’ w Górach 

Dębowych, symbolicznym grobie – tablicy pamiątkowej Józefa Izydora Bukowskiego ps. ‘Burza’  

w Janowie i miejsce spoczynku Tadeusza Moszczyńskiego ps. ‘Feliks’ w Janowcu Kościelnym. 

Przedstawiciel naszej szkoły p. Rafał Pyra wziął udział w Cichym Marszu Żołnierzy Wyklętych  

w Olsztynie. Uczniowie natomiast mieli możliwość obejrzenia spektaklu o Ince oraz teledysku Panny 

Wyklęte - Jedna chwila.  

• 8 marca 2021r. - uczniowie klasy VIA z Okazji Dnia Kobiet przygotowali filmik z życzeniami dla wszystkich 

małych  

i dużych kobiet z naszej szkoły.  

• marzec 2021r. uczniowie klas VI a i VII a zrealizowali Moduł III Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego EMOCJA - Moc słów - zajęcia odbywały się zdalnie.  

• marzec 2021r. uczniowie klasy III w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego dla klas l –lll  - 

Czytam  

z klasą - edycja II wzięli udział w II module projektu - zajęcia odbywały się zdalnie.  

• 15 marca 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klasy I – Mistrz Pięknego 

Czytania.   

• 15 marca 2021r. udział uczniów klasy VIII w zajęciach w ramach Projektu  Zaproś mnie na swoją lekcję – 

Wirtualna wycieczka po obozie Auschwitz – Birkenau.  

• 17 - 19 marca 2021r. odbył się próbny egzamin ósmoklasisty. Wzięło w nim udział 16 uczniów w tym  

1 osoba zdalnie z powodu przebywania na kwarantannie. 

• 19 marca 2021r. – odbyły się odwiedziny w oddziałach przedszkolnych pana kierownika Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym – p. Waldemara Pyrackiego wraz z pracownikami biblioteki  

w ramach Akcji  "Z książką na start".  

• 21 marca 2021r. oraz 28 marca 2021r. odbył się Charytatywny Kiermasz Świąteczny dla Antosia Prusik 

zorganizowany przez społeczność uczniowską, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Szkolne 

Koło Wolontariatu.  

• 21 marca 2021r. udział uczniów w Akcji #skarpetkowewyzwanie – Dzień kolorowej Skarpetki - mającej 

na celu zwróceniu uwagi na problemy ludzi chorych na Zespół Downa w związku ze Światowym 

Dniem Chorych na Zespół Downa.  

• 24 marca 2021r. – odbyło się spotkanie z uczniami klasy VIII poprzez platformę Teams z p. Adrianną 

Waśk - oligofrenopedagogiem, doradcą zawodowym oraz coachem, pracownikiem Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.  

• 24 marca 2021r. - w ramach projektu „Magiczna moc bajek” – moduł VI – ODWAGA odbyło się w oddziale 

5- i 6-latków spotkanie z bajką opowiadaną cieniem – Teatr cieni.   

• 24 marca 2021r. - przekazanie  odblasków i kolorowanek dla dzieci oddziałów przedszkolnych z Punktu 

Informacji Europejskiej Europa Direct Olsztyn działającego przy Warmińsko - Mazurskiej Izbie Rolniczej  

w Olsztynie. Materiały przekazane  zostały przez p. Piotra Miecznikowskiego członka Zarządu Izby 

Rolniczej w Olsztynie oraz p. Wojciecha Szypulskiego Delegata Rady Powiatowej Izby Rolniczej  

w Powiecie Nidzickim. 

Opracowała Magdalena Tarwacka 
 

https://www.facebook.com/groups/232873317780219/?__cft__%5b0%5d=AZWCJ1VytrWS6iJ0Pcvc3T8S-FCh94LT5EV-QNRhWwOa_naovm8kYP-s0VkoKLPOdyhJ6VV9HyP4lsjoE4N_8gh4XEIWkrj1raVTbqNh_ZeDzTB3BwGs433te9cRCMFLqHH9DGgnd80LyXYNElW4qxSY0yTcKmICrJAnNAuJPXNy73taP4c6eHcyrIfHF2kxvnE&__tn__=-UK-R
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SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ZAWISZY CZARNEGO W WANIEWIE-GRABOWIE  

 

Miesiąc Data Wydarzenie 

 
 

Grudzień 

1.12.2020 
Międzynarodowy Dzień AIDS. Celem tego dnia jest uwrażliwienie  
oraz solidaryzowanie się z ludźmi, których dotknęła ta choroba. 

03.12.2020 
Fundacja Szalony Krasnolud – ogłoszenie wyników w konkursie  

na stworzenie własnych gier planszowych. Sześciu uczniów wygrało 
nagrody. 

04.12.2020 Adwent – wieńce adwentowe. Wizyta Elfa w przedszkolu 

07.12.2020 Mikołajki w szkole 

10.12.2020 

Dzień Praw Człowieka. 
Prawa człowieka to podstawowe normy, które przysługują każdemu z nas. 

Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. 
 

11.12.2020 
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia  

– pieczenie pierników grupa przedszkolna 

18.12.2020 
Jasełka szkolne oraz Koncert Kolęd i Pastorałek – grupa przedszkolna  

oraz klasa 1 pod opieką Pani Anety Gałęziewskiej, Pani Mirosławy 
Szczepkowskiej 

15 – 18 .12.2020 
Magia Świąt – sesje zdjęciowe dla dzieci. Wykonanie Przemysław Dudek, 

Sylwia Krupińska, Izabela Pasik 

18.12.2020 
Choinka Szkolna – wizyty Mikołaja w domach dzieci – Rada Rodziców  

we współpracy z OSP Nowa Wieś Wieka, specjalnie p 

01.31.12.2020 
Konkurs „Zacznij od podstaw” organizatorem była Fundacja 4F Pomaga  

– 5 uczniów otrzymało nagrody 

Styczeń 22.01.2021 
Dzień Babci i Dziadka – grupa przedszkolna pod opieką 

 Pani Sylwii Krupińskiej i Anety Gałęziewskiej 

Luty 

02.02.2021 Wizyta przedstawicieli Gminnej Biblioteki w przedszkolu 

14.02.2021 
Walentynki – poczta walentynkowa. Dzieci robiły korki i zostawiały  

w szkolnej skrzynce. Samorząd Uczniowski roznosił karki. 

Luty - marzec Konkurs Samorządu Uczniowskiego na najlepszy strój Karnawałowy 

Grudzień – luty Góra Grosza dla Lenki Mazur 

08.02.2021 Bal Karnawałowy – przedszkole i klasa pierwsza 

09.02.2021 
Dzień Bezpiecznego Internetu – apel online oraz test dla uczniów  
z certyfikatem, organizatorzy: Lena Nowakowska, Jan Piotrkowski 

17.02.2021 Dzień Kota – Samorząd Uczniowski 

23.02.2021 Dzień Walki z Depresją – organizator pedagog szkolny 

Marzec 

01.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

01.03.2021 Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza – Samorząd Uczniowski 

05.03.2021 06.03 - Europejski Dzień Logopedy – konsultacje online 

05.03.2021 Dzień Doceniania – Samorząd Uczniowski 

08.03.2021 Dzień Kobiet – Samorząd Uczniowski – życzenia online 

11.03.2021 Dzień Sołtysa –Samorząd Uczniowski 

14.03.2021 Dzień Liczby Pi – pokój zagadek 

15.03.2021 

"Kartka Wielkanocna dla żołnierza". Włączyliśmy się w akcję, gdyż wiemy, 
 że żołnierze 15 GBZ podczas tych Świąt Wielkanocnych będą z dala  

od rodzinnych domów, a ciepłe słowa i najlepsze życzenia mogą sprawić, 
 że będzie choć trochę radośniej. 

21.03.2021 

21 marca (w tym roku wypada w niedzielę) obchodzimy Światowy Dzień 
Zespołu Downa. Co roku w ten dzień zakłada się kolorowe skarpetki - 

najlepiej trzy różne:) Przewodnie kolory tego dnia to granatowy i czerwony, 
ale nasze skarpetki mogą być w paski, kropki czy serduszka. 

 – Samorząd Uczniowski 

19.03.2021 Powitanie Wiosny – grupa przedszkolna oraz klasy I- III 

22.03.2021 
Dzień Nowych Technologii w Edukacji – przedszkole, organizator  

Pani Lena Nowakowska 

22.03.2021 Dzień wody 
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Ponad to od września koło wolontariatu oraz cała społeczność uczniowska, włączyła się w akcję zbiórki dla Lenki 

Mazur. Wspólnie robiliśmy różne akcje charytatywne tj. przygotowanie i sprzedaż dżemów, przetworów, Góra 

Grosza, palmy wielkanocne. Pieniążki ze sprzedaży zostały przekazane dla chorej dziewczynki. Kolejne akcje 

 są prowadzone dla Anotosia Prusik. 

Całoroczne projekt: 

• Klasa 5 „Emocja” 

• Klasa 5 „Logika w matematyce, matematyka w logice” 

• Klasa 5 (od marca) „Program z pandą” 

• Klasa 1 (od marca) „Program z pandą”  

SZACOWANIE SZKÓD W ROLNICTWIE 
 

W związku z licznymi zgłoszeniami szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi uprzejmie informuję, że warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę, 
szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi  
lub lawinę jest złożenie wniosku o szacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek 
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do oszacowania szkód. 

Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie, wniosek może zostać złożony również  
w formie elektronicznej. 

Szczegóły:  
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-

niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi 

Wzór wniosku o oszacowanie szkód  na stronie :  
http://janowiec.com.pl/2021/03/26/szacowanie-szkod-w-rolnictwie/ 

 

K O M U N I K A T  

W związku z sytuacją epidemiczną na terytorium kraju,  
w trosce  o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy,  

w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem oraz zapewnienia sprawnej obsługi, 
informuję, że od 29 marca 2021 r., do odwołania nastąpiła  

zmiana organizacji pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Kościelnym. 
  

Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny 
 

w godzinach  12.00- 18.00. 
 

W związku z powyższym prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny  
celem uzgodnienia wizyty tel. 89 626 20 48. 

                                              
  Wójt Gminy 

                                                   /-/ Piotr Rakoczy 

 

 

 

 
 URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 

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

e-mial: gmina@janowiec.com.pl 


