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XXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 26 lipca 2021 r. 
 

 Dnia 26 lipca 2021 r. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji 
było 15 radnych. Po przedstawieniu przez Pana Wójta sprawozdania międzysesyjnego radni podjęli uchwały  
w sprawach: 
 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039, 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
• uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec 

Kościelny. 
Agata Szczepkowska  

    

XXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 27 września 2021 r. 
 

27 września 2021 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyła się XXII 
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji było 11 radnych. Podczas Sesji radni 
zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz podjęli uchwały w sprawach: 
 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039, 
• zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, 
• określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 

2021/2022, 
•  ponownego przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania, 
• przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny, 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

działki Nr 228/1 położonej w obrębie miejscowości Bielawy, 
• przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Janowiec Kościelny. 
Agata Szczepkowska 

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI KOMUNALNYMI 

 

Zgodnie obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych  
zbiornikach bezodpływowych jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub  
zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściwa gospodarka ściekami komunalnymi  
polega na zlecaniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie wójta gminy  
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

 

Na właścicielu nieruchomości spoczywają następujące obowiązki:  
✓  niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,  
✓ zakazuje się wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki,  
✓ sprawdzenia szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki aby ścieki nie 

wyciekały ze zbiornika do gruntu,  
✓ zakazuje się mieszania ścieków z gnojowicą,  
✓ instalowania zbiorników w miejscu do którego jest umożliwiony dojazd pojazdu 

asenizacyjnego,  
✓ regularne zlecania odbioru ścieków,  
✓ zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną (można zawrzeć umowy z kilkoma  

firmami),  
 

Zlecając odbiór ścieków zlecający zobowiązany jest do żądania pokwitowania za świadczoną  
usługę, a wykonujący usługę zobowiązany jest wystawić odpowiedni dokument zaraz po  
wykonanej usłudze. Wykonujący usługę odbioru ścieków zobowiązany jest dodatkowo  
do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę. 

W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości  
podlegają karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania  
w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach).  
Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców, aby dostosowali się do  
obowiązujących przepisów prawa i związanej z tym prowadzeniem dokumentacji, których celem  
jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na otaczające nas środowisko. 

Joanna Idźkowska 
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POMOC PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NFZ 

 
 W dniu 27 września 2021r. zostało 
zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy 
Gminą Janowiec Kościelny reprezentowaną 
przez Marzenę Ewę Radzymińską, Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Janowcu Kościelnym a Dorotą Walczyk, 
Koordynatorem Poradni Psychologicznej dla 
Dzieci i Młodzieży w Działdowie, 
przedstawicielem EZRA Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego sp. z o.o. Jednostką 
organizacyjną podmiotu leczniczego jest 
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w 
Działdowie, ul. Leśna 11 w ramach której m.in. 
świadczy wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży 
doświadczających różnego rodzaju trudności 
(kryzysów) psychicznych bądź narażonych na 
nie. Skorzystanie z usług świadczonych przez 
podmiot leczniczy w ramach realizacji świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych jest 
całkowicie bezpłatne dla uczestników.  

Zachęcamy do skorzystania z tej pomocy 
wsparcia za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,  
tel. 89 626 20 65, 89 626 20 44. 

 
       Marzena Ewa Radzymińska 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
      w Janowcu Kościelnym 

 
 
 

 

"GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY W OBIEKTYWIE"  
I "MŁODOŚĆ - MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZINA". 

06.07.2021r. odbyło się wręczenie nagród w ramach rozstrzygnięcia konkursów: "Gmina Janowiec Kościelny  
w obiektywie" i "Młodość - Miłość - Małżeństwo - Rodzina". Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Piotr 
Rakoczy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOK 
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STULECIE URODZIN MIESZKAŃCA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY. 

Pan Tadeusz Jan Oman skończył 100 lat! 
  Dzień 8 lipca 2021 r. jest wyjątkowym świętem dla mieszkańca 
miejscowości Górowo-Trząski Pana Tadeusza oraz jego bliskich.  
To właśnie tego dnia Jubilat obchodził rocznicę setnych urodzin. 
Z okazji 100 urodzin Czcigodny Jubilat otrzymał dużo życzeń, a wśród 
nich od władz rządowych i samorządowych. 
Do Szanownego Jubilata przybyli Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan 
Piotr Rakoczy, Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Malinowska, 
którzy przekazali list gratulacyjny, statuetkę oraz słodki upominek.  
W życzeniach skierowanych do Dostojnego Jubilata Wójt podkreślił,  
że „100 lat to piękny wiek, skarbnica doświadczenia z której korzystały, 
czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Panu osoby. Jubileusz jest 
także szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz 
samorządowych Gminy Janowiec Kościelny. To również dla mnie 
wyjątkowa okazja ku temu, by złożyć Panu serdeczne gratulacje oraz 
życzenia dobrego zdrowia oraz nieustającej miłości rodziny”. 
Sołtys Wsi Pani Aneta Bielasta przekazała kosz słodkości  
od mieszkańców sołectwa jako wyraz szacunku jakim darzą byłego 
wieloletniego sołtysa swojej miejscowości. 
Przedstawiciele KRUS złożyli życzenia oraz przekazali list gratulacyjny 
wraz z zawiadomieniem o przysługujących uprawnieniach. 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowcu Kościelnym Pani 
Ewelina Mierzejewska złożyła życzenia oraz odczytała treść listy 
gratulacyjnego od Prezesa Rady Ministrów Pan Mateusz 

Morawieckiego: (…)„Należy Pan do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Był Pan 
świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich 
patriotyzm i miłość do Ojczyzny. (…) W tym szczególnym dniu –  
w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Pan serdeczne podziękowania za wszelkie trudy  
i owoce minionych lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pan innym”. 
Dostojny Jubilat w swoim długim życiu wychował piątkę dzieci i doczekała się 8. wnuków i 11. prawnuków. Pan 
Tadeusz ze swoją żoną Pelagią przeżyli wspólnie 64 lata i zostali odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 
Pan Tadeusz aktywnie uczestniczył w życiu gminy oraz parafii. Została odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi – nagrodą za ofiarną działalność publiczną, jaką niewątpliwie było sprawowanie funkcji sołtysa przez  
40 lat. 
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Panu Tadeuszowi na kolejne lata dużo zdrowia oraz 
jeszcze wielu lat zasłużonego wypoczynku w gronie kochającej rodziny. 
 
Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 

Ewelina Mierzejewska 

WAKACJE Z SOK 
 

Wakacje rozpoczęliśmy Piknikiem Plenerowym w Waśniewie - Grabowie. Dzieci aktywnie brały udział  
w grach i zabawach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia. Wielką frajdę sprawili nam 
strażacy z OSP Nowa Wieś Wielka, gasząc żar z nieba pompą wodną. Swoją obecnością zaszczycili nas także 
pracownicy Leśnictwa Napierki i seniorzy z ŚDS Janowiec Kościelny. Na stole nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku, owocowych koktajli i lodów, także kiełbasek z grilla. Wszyscy uczestnicy fajnie się bawili.  
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11.07.2021 r. Po rocznej przerwie odbył się piąty turniej piłki nożnej w Janowcu Kościelnym, który 
zorganizowany został ponownie przez Bogusia Moszczyńskiego. Zawody cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Wystąpiło w nim aż 16 drużyn Zwycięzcami turnieju został miejscowy zespół "Tobstol", który 
wygrał w finale ze zwycięzcami poprzedniej edycji "Szemplino Team" 2:0, trzecie miejsce zajęła zaś drużyna  
"Na Spontanie“.  

 

Wyróżnieni również zostali:  
Najlepszy strzelec - Bartosz Szczypiński 
Najlepszy bramkarz- Łukasz Radzikowski  
Najlepszy zawodnik turnieju Paweł Kowalewski.  
 

Medalistom nagrody wręczał wójt gminy Piotr Rakoczy. Oprócz samych zmagań na boisku atrakcje poza nim 
zapewnił Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym pod przewodnictwem Waldemara Pyrackiego 
oraz OSP Janowiec Kościelny która czuwała nad bezpieczeństwem w zawodach w których też wzięli udział (zajęli 
4 miejsce). GRATULUJEMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.07.2021 r. Po raz kolejny zorganizowany został wyjazd do Parku Trampolin w Ostródzie, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. W wyjeździe wzięło udział ponad 40 osób. Dzieci aktywnie korzystały  
z dostępnych atrakcji. Nie mogło zabraknąć również odwiedzin w McDonaldzie. Uczestnicy wycieczki zmęczeni, 
ale szczęśliwi wrócili do domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.07.2021r. Jabłonowo Maćkowięta to kolejne sołectwo, które odwiedziliśmy z ofertą wakacyjnych 
zabaw. Dzieci aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu, biorąc czynny udział w konkurencjach: skakanie  
w workach, rzut do celu, kręcenie hula hop, balony z wodą, rozsypanka literowa. Nie mogło zabraknąć 
dmuchańców, zabaw z chustą animacyjną, malowania twarzy i przeciągania liny. Dużo radości uczestnikom 
pikniku plenerowego przyniosła wizyta TROLLA POPPY, który poczęstował wszystkie dzieci słodkościami  
i chętnie pozował z nimi do zdjęć. Dziękujemy za wspólną zabawę. 
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28.07.2021r. W ramach Wakacji z SOK wyruszyliśmy liczną grupą na wycieczkę rowerową nad Jezioro 
Zawady. Trasa obejmowała wyjazd spod budynku Ośrodka Kultury przez następujące miejscowości: Kuce, Połcie 
Stare, Połcie Młode, Smolany Żardawy i Zawady. Po dotarciu na miejsce wszyscy skorzystali z kąpieli pod 
czujnym okiem ratownika. Następnie udaliśmy się do lasu aby zebrać drewno na ognisko. Po wspólnym pieczeniu 
kiełbasek swoją energię wykorzystaliśmy w grze w siatkówkę i innych grach i zabawach. Przed powrotem  
do domu jeszcze raz schłodziliśmy się w jeziorze. 
Wszyscy wykazali się niezwykłą kondycją. Wyczerpani ale szczęśliwi wróciliśmy z powrotem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.08.2021r. Kolejny Piknik Plenerowy. Tego dnia gościliśmy w Powierżu. Dzieci aktywnie korzystały  
z atrakcji przygotowanych przez Ośrodek Kultury. Wizyta TROLLA POPPY, dmuchańce, pokaz baniek mydlanych 
i zabawy z chustą animacyjną wywołały sporo uśmiechu na twarzach najmłodszych i nie tylko. Swoją obecnością 
zaszczycili nas Strażacy z OSP Szczepkowo Borowe, którzy pokazali wyposażenie wozu strażackiego. Pozwolili 
przymierzyć strój Strażaka, zasiąść za kierownicą wozu i przeprowadzić akcję reanimacyjną na fantomie. 
Oczywiście nie mogło zbraknąć grillowanych kiełbasek, słodkiego poczęstunku i zdrowych koktajli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.08.2021 pięćdziesięcioosobowa grupa uczestniczyła w wycieczce autokarowej do Parku Rozrywki 
„Nowa Holandia” koła Elbląga. Pod okiem opiekunów i przewodnika Parku, dzieci korzystały z różnych atrakcji, 
tych edukacyjnych i rozrywkowych.  
Naszą przygodę rozpoczęliśmy Wyspą Iluzji, a w niej Obłędny Tunel, Krzywy Domek, Gabinet Luster gdzie 
poczuliśmy niezwykłe zjawiska fizyczne. Następnie udaliśmy się na Rejs Tramwajem, w trakcie którego mieliśmy 
okazję zobaczyć Wyspę Potworów, Wyspę Moai z replikami posągów z Wyspy Wielkanocnej i Wyspę 
Stonehenge z modelem kamiennego kręgu z południowej Anglii. 
Główną atrakcją Parku Rozrywki była 28-metrowa zjeżdżalnia Lew Gigant, która zapewniła niesamowite wrażenia 
i wielkie emocje. Swoją dawkę energii dzieci spożytkowały na trampolinach, dmuchańcach , dużych i małych 
zjeżdżalniach. Naszych młodych miłośników zainspirował Park Linowy i trasa Maluch, z 11 przeszkodami 
umieszczonymi na wysokości 1,5 m. Wolny czas wykorzystaliśmy na dodatkowe atrakcje: cymbergaja, automaty, 
foto budkę i słodki poczęstunek. 
Zwieńczeniem całej wycieczki była długo oczekiwana wizyta w Mc Donaldzie. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za cudowną atmosferę i mile spędzony czas. 
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18.08.2021r.Tego dnia odbył się ostatni wakacyjny Piknik Plenerowy w Janowcu Kościelnym. Dzieci wraz  
z rodzicami licznie uczestniczyły w różnych konkurencjach, pokazie baniek mydlanych,dmuchanych 
zjeżdżalniach, wspólnej zabawie, a także w zadaniach przygotowanych przez strażaków OSP Janowiec 
Kościelny. Zakończeniem Pikniku był wieczorny seans filmowy. Dzieci obejrzały bajkę „Gang Zwierzaków”, 
a dorośli film „Świat w Ogniu” wyświetlone przez kino plenerowe. 
Na Pikniku Plenerowym nie mogło zabraknąć grillowanych kiełbasek, słodkości i zdrowych, owocowych koktajli. 
Duża radość dzieci i uśmiech na ich twarzach uświadamia nam, że warto jest dla nich organizować spotkania  
na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe na dworze mają ogromny wpływ na koordynacje ruchową dzieci oraz ich 
sprawność. Doskonała organizacja czasu pozwala na integrację z rówieśnikami. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, organizację i przygotowanie słodkiego poczęstunku  
na Piknikach Plenerowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. ZAWISZY CZARNEGO W WAŚNIEWIE-GRABOWIE 

 
20 sierpnia 2021 roku odbyło się postępowanie 
egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Pani 
Anety Gałęziewskiej. Pani Aneta Gałęziewska pracuje  
w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego  
w Wasniewie-Grabowie, dla której Gmina Janowiec Kościelny 
jest organem prowadzącym. 
Komisja powołana przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny 
reprezentowana była przez Panią Karinę Rogalską –
kierownika referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji, wizytatatora 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie-Pana Piotra Raźniewskiego, 
dwóch ekspertów z listy MEiN- Panie Joannę Marcjanik  
i Dorota Kazimiera Myszko-Wierzuk oraz dyrektora szkoły 
Beatę Jóźwiak. Pani Aneta Gałęziewska, nauczyciel 
wychowania przedszkolnego i bibliotekarz w Szkole 
Podstawowej w Waśniewie – Grabowie przedstawiała swój 
dorobek zawodowy, zaprezentowała swoje działania z okresu 
stażu oraz pracy pedagogicznej, a także umiejętności zdobyte 

podczas 3-letniej pracy (okresu stażu) obejmującej lata 2018-2021. Pani Gałęziewska odpowiadała na pytania 
członków komisji, wykonywała także zadanie z umiejętności cyfrowych potwierdzając,  że jest kompetentnym 
nauczycielem z pasją, oddającym się swojej pracy, poszukującym nowych rozwiązań i projektów, które wpływają 
na rozwój osobisty, a także szkoły, w której pracuje od   2016 roku. 
26 sierpnia w Urzędzie Gminy Pani Aneta Gałęziewska, w obecności Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Pana 
Piotra Rakoczy, Kierownika Referatu Oświaty, Sporu i Rekreacji, Pani Kariny Rogalskiej oraz Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Waśniewie – Grabowie, Pani Beaty Jóźwiak uroczyście złożyła akt ślubowania i z rąk Pana Wójta 
otrzymała „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Dla młodego nauczyciela 
 awans zawodowy otwiera dalszą drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela 
dyplomowanego. 
W czasie wakacji w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego także Pani Sylwia Krupińska podczas prezentacji 
dorobku zawodowego i zrealizowaniu zadań wymaganych przez Komisję uzyskała wyższy stopień awansu, – 
nauczyciel kontraktowy. 
Gratulujemy Pani Anecie Gałęziewskiej i Pani Sylwii Krupińskiej, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej, 
kolejnych stopni awansu oraz powodzenia w życiu osobistym. 
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Beata Jóźwiak 

82 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Przysięgam wierność Ojczyźnie mej… 
Będziemy tu za rok…. 

 
1 września 2021– 82  rocznica wybuchu II wojny światowej. Tak 
wiele ofiar pochłonęła ta straszliwa wojna. Pamiętajmy o tych 
wydarzeniach i oddajmy hołd naszym bohaterom. 
W okolicach Jabłonowa Dyby, w pobliżu drogi prowadzącej do 
Napierk, jest miejsce upamiętniające polskich żołnierzy Straży 
Granicznej, którzy zginęli 26 sierpnia 1939 roku- tuż przed 
wybuchem wojny. Są ofiarami wojny, która miała się rozpocząć 
za kilka dni, a ich życie już złożone zostało w ofierze  
za Ojczyznę. 
Z inicjatywy Pana Jana Domańskiego upamiętnieni zostali 
bohaterowie z 26 sierpnia 1939, którzy bronili naszych granic- 
Feliks Ignacy Grabowski oraz Wojciech Wiśniowski. 
W uroczystości na zaproszenie Pana Jana Domańskiego- 
miłośnika historii, uczestniczyli przedstawiciele Straży 
Granicznej z Olsztyna, Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusz 
Gębala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem 
Chmielewskim, a także Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr 
Rakoczy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Marianną 
Malinowską oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wasniewie-

Grabowie Beata Jóźwiak, mieszkaniec Janowca Kościelnego oraz mieszkańcy z Napierk. Obecny na 
uroczystości Ksiądz Proboszcz z parafii Napierki Roman Dąbkowski, poprowadził modlitwę za obrońców granic 
naszej Ojczyzny. Zostały złożone kwiaty i zapalne znicze, a wśród leśnej ciszy zabrzmiał hymn Polski. 
Będziemy tu za rok….tak się umówili uczestnicy tej uroczystości. 
Pan Jan Domański wraz z przedstawicielami Straży Granicznej oraz władzami Gminy Wieczfnia udał się do Białut 
aby oddać cześć pochowanym tam w zbiorowej mogile 14 żołnierzom. Następnie z władzami Gminy Janowiec 
Kościelny upamiętniono na cmentarzu w Janowcu Kościelnym  żołnierza straży granicznej Jana Mireckiego, który 
zginął 1 września 1939 roku. oraz nadkomisarza Straży Granicznej Bronisława Borowca, ofiarę mordu 
katyńskiego który ma swoje miejsce oraz Dąb Pamięci  w dawnej placówce Straży Granicznej w Szczepkowie 
Borowym. 
To był szczególny dzień, w którym oddaliśmy cześć poległym żołnierzom Straży Granicznej. Oni wiele lat temu 
mówili słowa przysięgi: Przysięgam wierność Ojczyźnie mej…, my dziś oddajmy Poległym Bohaterom pamięć  
i cześć, dziękując za Wolną Polskę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 

Beata Jóźwiak 
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XXXV JUBILEUSZOWE „ ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA” – 04.09.2021 R. 

XXXV, a więc jubileuszowa edycja wydarzenia, które 
jest przede wszystkim poświęcone rolnikom, już za 
nami. 
O godzinie 12.00 w kościele pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym 
odprawiona została uroczysta msza św., celebrowana 
przez księży z Parafii z Janowca Kościelnego, Janowa, 
Napierk i Wieczfni Kościelnej. 
Po mszy św. korowód dożynkowy udał się na stadion 
gminny w Kucach, a Mławska Orkiestra Dęta nadała 
odpowiedni rytm. 
W korowodzie dumnie prezentowały się  poczty 
sztandarowe: 
OSP Janowiec Kościelny, OSP Nowa Wieś Wielka, OSP 
Szczepkowo-Borowe oraz poczty sztandarowe  

ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego  
w Waśniewie Grabowie. Pocztom sztandarowym przewodniczył druh OSP- Pan Robert Antczak-Komendant 
Gminny OSP. 
Starostowie Dożynek-Państwo Beata i Witold Stryjewscy z Zaborowa nieśli okazały bochen chleba, 
upieczony przez lokalną Piekarnię Państwa Kosakowskich. 
Gospodarz gminy- Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy wraz z  Przewodniczącą Rady Gminy-Panią Marianną 
Malinowską, prowadzili w korowodzie zacnych gości, mieszkańców i przybyłych turystów. 
Grupa wieńcowa sołectwa IWANY dumnie prezentowała wypleciony wieniec dożynkowy. Kolejne artystyczne 
dzieła wyplotły: Środowiskowy Dom Samopomocy Janowiec Kościelny oraz seniorzy z Klubu Senior + 
Ustawione przed sceną wieńce dożynkowe dopełniły piękna stworzonej scenografii. 
Oficjalnego otwarcia wydarzenia-XXXV jubileuszowego wydania Święta Pieczonego Ziemniaka dokonał Pan 
Piotr Rakoczy-Wójt gminy Janowiec Kościelny, który przywitał zacnych gości, a wśród nich m.in.: senator RP 
Lidię Staroń, posła RP Janusza Cichoń, Panią Sylwię Jaskulską- członka zarządu województwa warmińsko-
mazurskiego oraz Starostę Nidzickiego- Pana Marcina  Palińskiego. 
W wygłoszonym, okolicznościowym przemówieniu Wójt powiedział : 
„ Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni dla każdego rolnika.   To odpoczynek i radość po ciężkiej pracy.  
Na przestrzeni wieków uroczystości dożynkowe zmieniały swój charakter. Tak dawniej, jak i dziś dożynki  
są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły  
w naszych domach polski chleb i każdy z nas tu zgromadzonych powie , że najlepszy na świecie. Praca rolnika 
jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, rolnictwo to także podstawa bezpieczeństwa żywnościowego. Wszelkie 
inne dobra  nie będą miały większego znaczenia gdyby  zabrakło pokarmu. Codziennie spożywamy to co 
wyprodukuje rolnik.  
Żyjemy jednak w czasach wielkiej ekspansji towarów zagranicznych, w tym produktów rolnych. 
 W tym miejscu gorąco zachęcam do wspierania polskiego rolnictwa. Możemy to czynić w bardzo prosty 
sposób- kupować produkty polskie. One są naprawdę zdrowe i smaczne , wyrosły i dojrzały na naszej 
polskiej ziemi, a pielęgnował je polski rolnik.  
 Dzisiaj podczas uroczystości będziecie Państwo mogli degustować polskie potrawy, którymi możemy Państwa 
częstować  dzięki wsparciu finansowemu jakie uzyskaliśmy z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa na 
organizację tego Jubileuszowego wydarzenia, jakim jest XXXV Święto Pieczonego Ziemniaka.  
W tym miejscu serdecznie dziękuję i zapewniam, iż gmina Janowiec Kościelny przywiązuje ogromną rolę do 
tradycji polskiej wsi, a jej walory dzisiaj zaprezentujemy na stoiskach, na scenie. Ukazują je także wieńce, których 
wyplatanie jest artystyczną umiejętnością przekazywaną z pokolenia na pokolenie.  
  
Szanowni Państwo! 
Oto stoi przed nami pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznych zbiorów, które wyrastały  
i dojrzewały na tej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar.  Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się 
chlebem.    My też chcemy się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami  i z przybyłymi do nas gośćmi. 
Niech to dzielenie chlebem będzie również symbolem tego, że stanowimy jedną zintegrowaną wspólnotę. 
Niech nigdy nie zabraknie chleba na naszych stołach. Pamiętajmy zawsze, że chleb i wszelkie produkty, które 
spożywamy to efekt ciężkiej pracy rolnika. 
O rolnikach bardzo pięknie powiedział św. Jan Paweł II:„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. 
Tym rękom, które z trudnej czarnej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były 
gotowe tej ziemi strzec i bronić”.  
 Tymi ponadczasowymi słowami naszego rodaka, św. Jana Pawła II jako Wójt tej ziemi czynię hołd  rolnikom. 
Przekazuję też serdeczne życzenia- niech służy Wam zdrowie, a praca niech przynosi radość, zadowolenie  
i godziwy zarobek.  
Wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia życzę dobrej zabawy. Dziękuję też wszystkim sponsorom. 
Dzięki Wam to Jubileuszowe Święto Pieczonego Ziemniaka będzie- mam nadzieję, atrakcyjne, czego Państwu 
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życzę. Lista sponsorów- przyjaciół Ziemi Janowieckiej, będzie przedstawiana Państwu w trakcie dzisiejszego 
świętowania. 
Zapraszam na stoiska, do korzystania z atrakcji jakie przygotowaliśmy. Tych atrakcji nie zabraknie także  
dla dzieci. 
W tym miejscu chciałbym apelować o jeszcze inną ważna kwestię.  
Oprócz apelu o kupowanie polskich produktów rolnych, proszę aby zechcieli Państwo zasilić zbiórkę jaką 
prowadzimy na rzecz 9 rodzin z naszej gminy- z miejscowości Safronka. W wyniku wybuchu butli z gazem 
mieszkańcy stracili nie tylko dach nad głową lecz także dobytek całego życia. Wybuch zniszczył budynek w takim 
stopniu, że nie nadawał się do remontu. Budynku nie ma już w tym miejscu. Pozostało 9 rodzin , którym chcemy 
pomóc w jak najszerszym zakresie. Niech to będzie gest ludzkiej solidarności. Napełniajcie proszę puszki  
z napisem „ Pomoc poszkodowanym mieszkańcom  Safronki”. 
Z góry dziękuję za okazanie pomocy. W zamian oferujemy Państwu możliwość skosztowania polskich potraw, 
urokliwą scenerię ukazującą walory polskiej wsi, liczne konkursy z nagrodami, muzykę porywającą do tańca i moc 
atrakcji dla dzieci. 
Jeszcze raz życzę dobrej zabawy i   pozytywnych wrażeń z pobytu . 
XXXV – Jubileuszowe Święto Pieczonego Ziemniaka uważam za otwarte!! 
Po skończonym przemówieniu Starostowie Dożynek-Państwo Beata i Witold Stryjewscy zwrócili się do Wójta: 
 „Przekazujemy Panu Wójtowi upieczony z tegorocznej mąki chleb – boski owoc Ziemi oraz pracy rąk ludzkich, 
symbol życia, radości, sytości i szczęścia.  
Prosimy aby Pan Wójt- jako gospodarz gminy, dzielił nim równo i sprawiedliwie-  tak, aby nikomu go nie zabrakło. 
Pan Wójt dokonując znaku krzyża  na chlebie powiedział: 
„ Okazując szacunek dla chleba, będącego darem Bożym czynimy znak krzyża świętego, tak jak nakazuje 
staropolski obyczaj.  
Niech tego chleba nie zabraknie dla nikogo, niech ten chleb nasyci , a wszystkich go spożywających niech otacza 
Boska łaska” 
 
Wójt częstował chlebem gości, a następnie z tacą z pokrojonym chlebem Starostowie częstowali pozostałych 
uczestników, aż do ostatniego kawałka chleba. 
Ciepłe słowa do rolników skierowali  listownie: 

Premier RP-Mateusz Morawiecki ( odczytała Pani Marianna Malinowska-Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec 
Kościelny), poseł RP Iwona Arent, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Jolanta 

Piotrowska a osobiście: senator RP- Pani Lidia Staroń, poseł RP-Pan Janusz Cichoń, Starosta Nidzicki- 

Pan Marcin Paliński, w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  – Pan Dariusz Rudnik. 

Pięknie prezentowały się  stoiska sołeckie, w których przygotowano mnóstwo potraw i smakołyków: SAFRONKA, 
IWANY, NAPIERKI, POWIERŻ, SMOLANY, NOWA WIEŚ DMOCHY, POŁCIE MŁODE 

Łącznie 7 stoisk, a każde z nich to oprócz smakołyków także swego rodzaju pokaz zmysłu artystycznego, 
w którym ukazano polską wieś, plony i całe bogactwo rolniczej pracy. Sołectwo Safronka w swym przekazie,  
w sposób symboliczny nawiązało do tragedii, jaka spotkała 9 rodzin z tej miejscowości. 

Z inicjatywy Wójta Gminy -Pana Piotra Rakoczego, podczas Święta Pieczonego Ziemniaka prowadzona była 
zbiórka na rzecz tych mieszkańców. Wrzucane do przygotowanych puszek pieniądze były wyrazem ludzkiej 
solidarności. Wszystkie zebrane środki zasiliły dedykowane tym mieszkańcom konto w Nidzickim Funduszu 
Lokalnym, z przeznaczeniem na niezliczone potrzeby rodzin, które straciły dach nad głowa i dorobek całego 
życia. Łącznie na konto Nidzickiego Funduszu Lokalnego wpłacono kwotę 10.128,74 zł zebraną podczas Święta 
Pieczonego Ziemniaka 2021 i dożynek w gm. Iłowo Osada. 

Ważnym punktem wydarzenia było uhonorowanie osób, związanych z gminą Janowiec Kościelny, którym 
wręczono ( lub zostaną wręczone w innym terminie z powodu nieobecności uhonorowanych osób) 
 okolicznościowe pamiątki z wygrawerowanym tekstem wyrażającym dorobek tych osób. 

Otrzymali je: 

Pani Bożena Grochala i Pani Danuta Puchalska –  w uznaniu osobistego wkładu w rozwój gminy Janowiec 
Kościelny, pracę na rzecz społeczności lokalnej w czasie długoletniego zatrudnienia w jednostce samorządu 
terytorialnego  i pełnionych funkcji publicznych. 

Pan Krzysztof Puchalski i Pan Józef Wawrzyniak– w uznaniu osobistego wkładu w rozwój rolnictwa na terenie 
gminy Janowiec Kościelny w okresie  długoletniego świadczenia usług weterynaryjnych, 

Pani Beata Jóźwiak– w uznaniu osobistego zaangażowania w odkrywaniu ciekawych i refleksyjnych  walorów 
kulturowych gminy Janowiec Kościelny         i ich uwiecznianiu w licznych publikacjach. 
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 Pan Rafał Pyra– w uznaniu  osobistego zaangażowania w kształtowaniu więzi historycznych, kulturowych  
i narodowych wśród dzieci i młodzieży gminy Janowiec Kościelny. 

oraz Państwo Beata i Witold Stryjewscy–w podziękowaniu za godne sprawowanie funkcji Starostów Dożynek, 
osobiste zaangażowanie i udział w życiu społeczno-gospodarczym  gminy Janowiec Kościelny. 

Była to też okazja, aby wręczyć Panu Kazimierzowi Kołaczowi  odznakę strażackiego uznania- Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza. Odznakę  wręczyła Pani Sylwia Jaskulska -członek zarządu województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz  Pan Waldemar Szymański- Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Koło 
Gospodyń w Kucach uzyskało na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Punkt był czynny w godzinach od 14.00 do godz. 19.00 i jak się okazało byli chętni, 
którzy zareagowali na akcję „ SZCZEPIMY SIĘ ” dając tym samym wyraz odpowiedzialności związanej z ochroną 
zdrowia. 

Przygotowano także Punkt Narodowego Spisu Powszechnego– z myślą o tych uczestnikach, którzy jeszcze 
nie wypełnili ustawowego obowiązku dokonania spisu. Na stoisku, w oznaczonym namiocie czekali :rachmistrz 
spisowy oraz pracownicy Urzędu. Punkt był czynny w godz. od 14.00 do 17.00 i wiele osób skorzystało  
ze stworzonej możliwości. 

Licznie prezentowały się stoiska instytucji gminnych, współpracujących z gminą i działających na rzecz rolnictwa: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym gdzie przygotowano prace rękodzielnicze 
wykonane przez uczestników, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego– Placówka w Nidzicy-gdzie promowano prozdrowotne formy 
aktywności zawodowej w rolnictwie, 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy, który od lat prowadzi Oddział w Janowcu Kościelnym, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy gdzie zachęcano do korzystania z usług doradczych  
w zakresie zwiększenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, zwiększania poziomu dochodów 
rolniczych i podnoszenia kwalifikacji, 

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” gdzie można było  dowiedzieć się o możliwościach 
finansowania przedsięwzięć, 

Koło Łowieckie ”WATAHA” gdzie edukowano, przekonywano o zaletach łowiectwa i pozytywnych skutkach dla 
ekosystemu naszych lasów. Przeprowadzano także konkursy, nagrody były ciekawe i atrakcyjne. Smak i aromat 
gulaszu myśliwskiego i wyrobów wędliniarskich z dziczyzny to kulinarne mistrzostwo- takie opinie wyrażali 
wszyscy Ci, którzy odwiedzali to stoisko. 

Nadleśnictwo Nidzica- gdzie edukowano i przeprowadzano konkursy. Poprawne odpowiedzi z zakresu ochrony 
środowiska premiowano nagrodami m.in. w postaci sadzonek. Z sadzonek wyrosną w przyszłości z pewnością 
okazałe drzewa, które oprócz ozdoby posesji będą także dla  uczestników żywą pamiątką ze Święta Pieczonego 
Ziemniaka. 

Atrakcją i dla dzieci i dorosłych  były też pokazy strażackie OSP z Janowca Kościelnego oraz przygotowane przez 
35 Brygadę Batalionu Lekkiej Piechoty z Olsztyna. Być może rozbudzone zostaną w ten sposób marzenia- nie 
tylko chłopców, aby zostać strażakiem, żołnierzem lub policjantem- było też stoisko  Policji z Komendy 
Powiatowej w Nidzicy, gdzie prowadzono akcję edukacyjną. 

Dorobek szkół w edukacji, wychowaniu i krzewieniu kultury prezentowano na stoiskach Szkoły Podstawowej 
 im. Jana Pawła II z Janowca Kościelnego oraz Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Waśniewa 
Grabowa. 

 Jak co roku oceniane były wieńce dożynkowe, stoiska, potrawy z ziemniaka. Odbył się także Turniej sołectw. 

Komisja oceniła następująco: 

„Stoisko Sołeckie” 
Nagrodę główną o wartości 1500 zł, ufundowaną przez   Starostwo Powiatowe w Nidzicy otrzymało sołectwo 
Safronka.  
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Pozostałe sołectwa- Iwany, Połcie Młode, Nowa Wieś-Dmochy, Powierż, Napierki, Smolany otrzymały 
równorzędne nagrody rzeczowe o wartości ponad 1300 zł, które  ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
( oprócz tych nagród KOWR finansował także inne wydatki związane z organizacją Święta Pieczonego Ziemniaka 
w ramach umowy z gminą Janowiec Kościelny). 

„Najpiękniejszy Wieniec” 

1.ŚDS Janowiec Kościelny 
2.Klub Senior + 
3.Iwany 

Każdy wieniec uhonorowano nagrodą o wartości 1600 zł, wskazując  wieniec upleciony przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy za najpiękniejszy. Wieniec ŚDS będzie promował gminę Janowiec Kościelny na Dożynkach 
Wojewódzkich, które odbędą się 19 września w Olsztynku. 

 W sportowo-zręcznościowych konkurencjach „Turnieju Sołectw” kolejność zdobytych punktów decydowała  
o zajętym miejscu drużyn sołeckich. Najwięcej punktów zdobyło sołectwo Powierż, a w dalszej kolejności: 
Borowe, Kuce, Nowa Wieś-Dmochy, Iwany. 

Konkursy dla publiczności były i zabawne i apetyczne. Oto zwycięzcy: 

„Na Najsmaczniejszą Potrawę z Ziemniaka” 
1.Swietłana Podowska 
2.Jan Podowski 
3.Agnieszka Podowska 

(jurorzy  oceniali potrawę, do której przypisany był numer) 

Z ziemniaków można „wyczarować” potrawy, które smakują i pięknie się prezentują na talerzu. 

„Dojenie Krowy” 
1.Mariusz Długokęcki 
2.Justyna Siemianowska 
3.Darek Stryjewski 

Ten konkurs cieszył się  dużym zainteresowaniem. Wywoływał salwy śmiechu. Krowa, co prawda- nie kopała, nie 
muczała, ale aby wycisnąć z jej wymion mleko trzeba było mieć siłę i stosować odpowiednią taktykę. Mleko było 
prawdziwe !. Poza konkursem sił spróbował także Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy i wykazał się w tym zakresie 
niezwykłymi umiejętnościami, w regulaminowym czasie w naczyniu było aż 1200 ml mleka. 

„Wyciskanie Odważnika” 
1.Kamil Olszewski 
2.Radek Olszewski 
3.Damian Olszewski 

W tym konkursie zwycięzcami zostali rodzinnie bracia Olszewscy, którzy udowodnili, że to nie tylko siła mięśni, 
ale i umiejętne rozłożenie sił było gwarantem sukcesu. 

Całość wydarzenia miało różnorodną oprawę muzyczną, co gwarantowało, iż każdy odnajdzie „ swoje rytmy”.  
Na scenie prezentował się : Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nidzicy oraz zespoły : „WRZOS”, „ DRINK BAR”,   
„TABOR” „ CHILLOUT ”, „TOP GIRLS” – gwiazda wieczoru oraz zespół „ ATLANTIS”, który bawił najbardziej 
wytrwałych do godz. 2.00 

I tym muzycznym akcentem zakończono jubileuszowe wydanie Święta Pieczonego Ziemniaka. 

Jego organizacja wymagała wielu działań logistycznych i wiązała się z wydatkami. W tym względzie liczyć 
mogliśmy na pomoc finansową udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucji, która wspiera 
polskie rolnictwo, promuje walory polskiej wsi, jej tradycje i obyczaje. Taki właśnie charakter miało „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”, podczas którego prezentowano te wartości. 

Do grona Przyjaciół Ziemi Janowieckiej dołączyli ponadto liczni sponsorzy, których lista dostępna jest na stronie 
internetowej: https://janowiec.com.pl/2021/09/07/xxxv-gminne-swieto-pieczonego-ziemniaka/.  
Wszystkim bardzo pięknie dziękujemy. Liczne zdjęcia dokumentują wydarzenie. 

Święto Pieczonego Ziemniaka już za rok……………………..ZAPRASZAMY 
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Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 
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ISKIERKA PAMIĘCI, KTÓRA NIE GAŚNIE… – WIZYTA U PANI EWY JUSZKIEWICZ 
 

W dniu 13 września 2021 Wójt Gminy Pan Piotr Rakoczy oraz 
dyrektorzy naszych szkół Panie Ewa Ostrowska i Beata Jóźwiak 
złożyli wizytę w domu Pani Ewy Juszkiewicz, żony zmarłego prof. 
Ryszarda Juszkiewicza. Wizyta poprzedzona była złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie Pana Profesora na cmentarzu 
w Mławie. 
Celem wizyty było spotkanie z Panią Ewą Juszkiewicz  oraz 
ustalenie możliwości upamiętnienia prof. Ryszarda Juszkiewicza  
w naszej Gminie. W miłej domowej atmosferze, przy filiżance kawy 
wspominaliśmy Pana Profesora, a gościnna Pani Ewa oprowadziła 
nas po Muzeum Juszkiewiczów, które razem tworzyli. Zbiory  
są naprawdę imponujące. Pan Profesor Juszkiewicz urodził się  

na terenie naszej Gminy w Skrodach i związany był z naszą janowiecką ziemią od zawsze. Był gościem  
i prelegentem podczas Gminnych Seminariów, uczestnikiem Święta Pieczonego Ziemniaka, wydał wiele książek  
i publikacji, w których często pisał o Gminie Janowiec Kościelny. 

Pan Profesor zawsze pamiętał o nas, teraz my powinniśmy pamiętać o Panu Profesorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 

Beata Jóźwiak 

ASPIRANT POLICJI PAŃSTWOWEJ FRANCISZEK TWARDOWSKI 
 ‘OCALONYM OD ZAPOMNIENIA’ 

[…] 
I tylko pamięć została 

Po tej katyńskiej nocy… 
Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy. 

I woła o sprawiedliwość, 
I prawdę po świecie niesie… 
Prawdę o jeńców tysiącach 

Zgładzonych w katyńskim lesie. 
[…] 

‘Zbrodnia Katyńska’ jest pojęciem umownym, odniesionym do jednego z miejsc eksterminacji polskiej elity 
przywódczej w latach II wojny światowej, najwcześniej odkrytego – lasu katyńskiego pod Smoleńskiem. Jest ona 
skrytobójczym mordem dokonanym przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, 
których – po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. – wzięto do niewoli lub aresztowano. 

Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii  
z 5 marca 1940 r., na wiosnę 1940 r. zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych 
wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób 
osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich 
Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli głównie oficerowie Wojska Polskiego i policji, 
urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani 
bezimiennie w masowych dołach cmentarnych – co najmniej w pięciu miejscach na terenie Związku Sowieckiego. 

Pośród tysiąca zamordowanych znajduje się również Aspirant Policji Państwowej Franciszek Twardowski  
s. Józefa i Apolonii ze Szczypków, ur. 30 XI 1893 w Wielgolasie. W czasie I wojnie światowej służył w armii 
rosyjskiej. W Wojsku Polskim od 6 VIII do 14 X 1920. 
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W policji od 1 III 1924, w której służbę pełnił w powiecie mławskim, min. na posterunku w Lubowidzu, oraz 
Janowcu Kościelnym. We wrześniu 1939 ponownie w Lubowidzu. Został mianowany Starszym Posterunkowym  
1 II 1935 r. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Aspirant Franciszek Twardowski był żonaty ze Stanisławą 
Zembrzuską pochodzącą ze Smolan-Żardaw. Mieli dwoje dzieci, syna Stanisława i córkę Janinę. Jako więzień 
Ostaszkowa, został zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 roku w Twerze – Kalininie. Spoczywa  
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

Po 81 latach od tej straszliwej zbrodni, w 82 rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę, dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu społeczności Szkoły Podstawowej oraz Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym przywrócono 
pamięć Aspiranta Franciszka Twardowskiego. Realizując program Stowarzyszenia Parafiada ‘Katyń… Ocalić od 
zapomnienia’ w janowieckim parku został posadzony ‘Dąb Pamięci’, a także odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą Aspirantowi. Program Parafiady służy uczczeniu zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Bohaterów 
i przywróceniu ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie ‘Dębów Pamięci’. Każdy Dąb upamiętnia 
konkretną ofiarę Zbrodni Katyńskiej – jedno drzewo, to jedno nazwisko. Dąb jest symbolem siły, potęgi oraz 
trwałości. To nie przypadek, że pamięć o polskich oficerach zamordowanych przez stalinowski reżim 
zachowujemy sadząc właśnie ten gatunek. Ci, którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych miejscach 
kaźni, byli uosobieniem siły i niezłomności. Dlatego pamięć o nich musi być trwała, długowieczna jak te dęby.  

[…] 
Bo tylko drzewa nad grobem 

Stojące niby gromnice 
Mogłyby liści szelestem 
wyszumieć tę tajemnicę. 

Bo tylko ta ziemia milcząca, 
Kryjąca jenieckie ciała, 

Wyznać okrutną prawdę 
Mogłaby, gdyby umiała… 

[…] 

Uroczystość posadzenia dębu poprzedziła Msza Święta, którą poprowadził proboszcz parafii janowieckiej, ksiądz 
Dariusz Sielczak, wraz z proboszczem parafii Napierki, księdzem Romanem Dąbkowskim. Po zakończeniu 
nabożeństwa program artystyczno-edukacyjny zaprezentowali uczniowie SP Janowiec Kościelny. Przybliżył on 
zebranym gościom tematykę Zbrodni Katyńskiej oraz cele programu „Katyń…Ocalić od zapomnienia”. 
Zaprezentowano również wiersze i piosenki o tematyce katyńskiej, a także dwie prezentacje multimedialne. 
Pierwsza z nich przedstawiała archiwalne zdjęcia z ekshumacji ciał polskich oficerów wydobytych z dołów 
śmierci, jakie przeprowadzono w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Druga prezentacja zawierała aktualne obrazy  
z Polskich Cmentarzy Wojennych w Miednoje i w Katyniu, a także uroczyska Kuropaty k. Mińska, jakie zostały 
uwiecznione podczas realizacji III edycji projektu ‘Światła Pamięci’. 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym została przygotowana wystawa (stała) poświęcona 
naszemu Bohaterowi pt. ‘Katyń… Ocalić od zapomnienia. PamiętaMy’. Dodatkowo na planszach przybliżono 
tematykę Zbrodni Katyńskiej, a także przedstawiono prezentację zdjęć, które wykonał nauczyciel naszej szkoły – 
Pan Rafał Pyra. Jako członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Olsztyn wyruszył z pielgrzymką na terytorium 
Białorusi i Federacji Rosyjskiej aby na cmentarzach wojennych w Katyniu i Miednoje, a także na uroczysku 
Kuropaty koło Mińska zapalić świetlne lampiony, stając się swoistym listonoszem ‘Światła Pamięci’. Za 
pośrednictwem Pana Rafała Rodziny Katyńskie z różnych rejonów Polski, instytucje, placówki oświatowe, osoby 
prywatne ustawiły swoje ‘Światła Pamięci’ w miejscach martyrologii narodu polskiego. Również i nasza szkoła 
przyłączyła się do tego przedsięwzięcia przekazując świetlne lampiony, które rozświetliły ‘katyński mrok’, oddając 
tym samym cześć i honor zamordowanym Rodakom. 

Po zakończeniu Mszy Świętej oraz przedstawieniu części artystyczno-edukacyjnej zaproszeni goście, uczniowie, 
nauczyciele oraz mieszkańcy gminy przeszli w szyku do Parku Pobożańskiego, w którym kontynuowano dalszą 
część uroczystości. Tam odśpiewano hymn i odczytano list skierowany do uczestników tego wydarzenia od 
przewodniczącej Rodziny Katyńskiej – Pani Barbary Gawlickiej. List w imieniu Przewodniczącej odczytał członek 
tego stowarzyszenia, mieszkaniec Nidzicy, Pan Jan Domański. Adresatami byli przede wszystkim uczniowie 
naszej szkoły: 

„Drodzy Uczniowie, 

dzisiaj zostanie posadzony Dąb Pamięci upamiętniający aspiranta PP Franciszka Twardowskiego, jeńca 
wojennego z obozu jenieckiego w Ostaszkowie, spoczywającego razem z kolegami na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Miednoje. Ten Dąb, nie jest zwykłym drzewkiem, to żywy pomnik. Dbając o nie, będziecie 
pielęgnować pamięć o Bohaterze, który został zamordowany, bo był wierny złożonej przysiędze i oddany swojej 
ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej, nie podjął współpracy z wrogiem, z Sowietami. Co roku 13 kwietnia   w Dzień 
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Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej proszę Was o zapalenie przed nim znicza, dla uczczenia asp iranta Franciszka 
Twardowskiego. 

Z Polskich Cmentarzy Wojennych, z Kuropat, Rodziny Katyńskie   przywożą ziemię. 
Jest ona dla nas jak relikwie. W garstkach ziemi, które umieszczamy w pomnikach, w symbolicznych grobach, 
pod krzyżami katyńskimi i Dębami Pamięci jest cząstka naszych Bliskich. I tak jak w “Balladzie Katyńskiej” Jacka 
Kaczmarskiego “jeszcze rosną drzewa, które to widziały, jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.” Za 
chwilę ziemia  z Cmentarza z Miednoje zostanie umieszczona pod sadzonym Dębem Pamięci aspiranta 
Franciszka Twardowskiego. 

Wyrazy podziękowania kieruję do  Pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej i Społeczności Szkoły Podstawowej  im. Jana 
Pawła II w Janowcu Kościelnym za przystąpienie do programu “Katyń…ocalić od zapomnienia” oraz do Wójta 
Gminy Janowiec Kościelny Pana Piotra Rakoczego za udzielone Szkole wsparcie w realizacji projektu […]”. 

Po tych słowach nastąpiło posadzenie Aspirantowi Policji Państwowej ‘Dębu Pamięci’, pod którym złożono 
przywiezioną przez Pana Rafała Pyra ziemię z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz odsłonięto 
tablicę pamiątkową naszego Bohatera. Ceremoniału tego dokonali: Dyrektor Szkoły Ewa Ostrowska, Wójt Gminy 
Piotr Rakoczy, członek rodziny Aspiranta Czesław Zembrzuski, Komendant Policji Powiatowej młodszy inspektor 
Jarosław Wiśniewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica Grzegorz Tarkowski, członek Rodziny Katyńskiej Jan 
Domański, przedstawiciele społeczności uczniowskiej SP Janowiec Kościelny. Ksiądz Proboszcz odmówił 
modlitwę i poświęcił upamiętniane miejsce tj. tablicę pamiątkową i żywy pomnik jakim w dniu dzisiejszym stało się 
to drzewo. 

„Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy z faktu, iż dąb naszego Bohatera zaczął wrastać w janowiecką ziemię,  
że Franciszek Twardowski przestał być anonimową ofiarą Zbrodni Katyńskiej. Jestem przepełniony dumą z faktu, 
iż od dzisiaj swój żywy pomnik w postaci drzewa, jak i tablicy pamiątkowej Franciszek Twardowski będzie 
posiadał w naszej ‘Małej Ojczyźnie’ – w Janowcu Kościelnym” – powiedział Rafał Pyra, koordynator lokalny 
programu ‘Katyń… ocalić od zapomnienia’. 

Na koniec przedstawiciele Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marka Brzezina, a także Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego odczytali okolicznościowe listy i podziękowania za zorganizowanie 
uroczystości. Swoje podziękowania wygłosił również Wójt Gminy Piotr Rakoczy, który dodatkowo oświadczył, 
że to nie koniec działań związanych z upamiętnieniem Bohaterów na janowieckiej ziemi. 

Dzisiaj przywracając pamięć o zbrodni katyńskiej i ‘bezimiennej’ ofierze tego ludobójstwa, słuchając deklaracji 
Pana Wójta Piotra Rakoczego, z wielką wiarą możemy patrzeć w przyszłość. Pewnym jest, że gmina Janowiec 
Kościelny będzie kontynuowała odkrywanie kart z historii i na pewno przywróci pamięć tych, których intencją 
agresorów naszego kraju mieli ulec zapomnieniu. Jest to słuszna droga, którą ramie w ramię podążać powinni 
wszyscy mający biało-czerwone serca. 

Pod tablicą pamiątkową zaproszeni goście złożyli kwiaty oraz ustawili swoje ‘Światła Pamięci’. Stawiany w tym 
miejscu znicz ma symbolizować pamięć o Aspirancie Franciszku Twardowskim, a także wszystkich ofiarach 
Zbrodni Katyńskiej. Stojąc na straży tejże deklarujemy, że płomień z tych lampionów będzie ciągłym i nigdy nie 
zgaśnie. Podobnie jak pamięć o Aspirancie Franciszku Twardowskim, która od tego dnia w naszych sercach staje 
się wiecznie żywą ! 

Cześć i chwała bohaterom ! Wieczna hańba ich mordercom! 

W uroczystości udział wzięli: członkowie rodziny Aspiranta  Franciszka Twardowskiego, Czesław i Krystyna 
Zembrzuscy, Komendant Powiatowy Policji Nidzica, młodszy inspektor Pan Jarosław Wiśniewski, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nidzica Pan Grzegorz Tarkowski, przedstawiciel Rodziny Katyńskiej z Olsztyna Pan Jan Domański, 
członek Zarządu Powiatu Nidzica Pan Zbigniew Wernik, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie 
wraz ze społecznością uczniowską, ponad 20-osobowa grupa rowerowa Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Nidzicy z opiekunami: z-cą Dyrektora Panem Krzysztofem  Grochowskim, oraz 
nauczycielami Panem Witoldem Zagożdżonem i Panem Krzysztofem Chlewińskim, a także gospodarze tego 
wydarzenia: Wójt Gminy Piotr Rakoczy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym Pani Ewa Ostrowska wraz z społecznością szkolną placówki. 
Nie zabrakło również wielu mieszkańców gminy, którzy swoją obecnością uświetnili tą patriotyczną uroczystość. 
Wartę honorową przy pomniku pełnili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

Organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Piotr Rakoczy, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym – Ewa Ostrowska. 
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Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 

gminny koordynator programu 
„Katyń… Ocalić od zapomnienia” 

Rafał Pyra 
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SZKOŁA PODTAWOWA W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
 

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty! 
WITAJ SZKOŁO !! 
Dyrektor szkoły – Pani Ewa Ostrowska oraz Wójt Gminy Janowiec Kościelny Pan Piotr Rakoczy- zainaugurowali 
nowy rok szkolny 2021/2022. 
Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor wraz  
z Wójtem naszej Gminy przywitali przybyłych gości, uczniów i rodziców oraz nauczycieli i życzyli wszystkim 
powodzenia oraz wielu sukcesów! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

Magdalena Tarwacka  

„LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH VI” 
 

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja  
o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny 
projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół 
podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski 
Wschodniej.  
Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich. 
Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest 
poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w 
zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny 
rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania 
mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w 
swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola 
Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego. 

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry 
planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów 
uczestniczących w zajęciach. 
Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie 
„PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach. 
Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej. 
Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. 
 

NARODOWE CZYTANIE 2021 
 

        7 września 2021 roku spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej aby uczestniczyć w dziesiątej już odsłonie 
Narodowego Czytania. Fragmenty Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, czytali w tym roku: Wójt Gminy 
Janowiec Kościelny- Pan Piotr Rakoczy, Pani Dyrektor szkoły – Ewa Ostrowska oraz nauczyciele – Pani Iwona 
Chmielewska, Pani Agnieszka Auguścik oraz Pani Marianna Zakrzewska. Oprawę przygotowała Pani Krystyna 
Szulczak – opiekun biblioteki, piękną dekorację wykonała - Pani Natalia Motkowska, a zdjęcia są dziełem Pani 
Magdaleny Tarwackiej. Fragmentów dramatu wysłuchali uczniowie klas 7a i  8 b. 
       W swoim corocznym liście z okazji Narodowego Czytania, Prezydent RP napisał: „To wyjątkowy utwór, który 
piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci  
i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i 
sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. 
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Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, 
stając się przedmiotem żywych dyskusji.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystyna Szulczak 

 

„MYJĘ RĘCE, BO WIEM WIĘCEJ” 
 

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego wzięły udział w społecznej 
kampanii edukacyjnej koordynowanej przez pedagoga szkolnego Magdalenę 
Tarwacką „Myję ręce, bo wiem więcej”, która uczy jak poprawnie myć dłonie. 
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk, jako jednej  
z podstawowych metod rozprzestrzeniania chorób. Na dłoniach każdego 
 z nas może znajdować aż 150 różnych gatunków bakterii, możemy przez 
dłonie przenosić także wirusy i pasożyty. Dlatego tak ważnym elementem 
dbania o zdrowie jest właściwa higiena rąk. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Tarwacka 

Z EKOLOGIĄ NA TY - OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY 
 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu 
Kościelnym przystąpili do projektu pt.: Z ekologią na Ty -Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest 
doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, 
doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych 
umiejętności w nowych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk 
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także 
formułowania wniosków i spostrzeżeń. 
Spotkanie z ekologią uczniowie rozpoczęli od opracowania Kodeksu Ekologa. 
 

Natalia Motkowska 
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"MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI" 
 

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki z tej okazji nasze Pierwszaki samodzielnie wykonały 
dekoracje na piku niezbędne do zabawnych zdjęć  swoje prace uwiecznili na ściance, którą przygotowała dla nich 
wychowawczyni p. Judyta Wrzeszczyńska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Magdalena Tarwacka 
 

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA 
 

Dnia 18 września 2021r., uczniowie naszej szkoły udali się na pielgrzymkę do Rostkowa- miejsca 
narodzin Świętego Stanisława Kostki. 

Autokarem pojechaliśmy do Przasnysza miejsca chrztu Naszego Patron. W kościele zwiedziliśmy kaplicę 
upamiętniająca życie Świętego Stanisława. Na placu przed kościołem oczekiwaliśmy na wyjście. W strugach 
deszczu wędrowaliśmy do miejsca narodzin. Uczestniczyliśmy w Eucharystii której przewodniczył J.E. Ksiadz 
Biskup Piotr Libera. Po Mszy udaliśmy się do kościoła. Przemoczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do domu. 
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi, kierowcy Panu Jackowi oraz opiekunom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Magdalena Tarwacka 

 

WYSTAWA KART POCZTOWYCH Z WARMII I MAZUR 

Na korytarzu szkolnym uczniowie mogli oglądać wystawę KART POCZTOWYCH Z WARMII I MAZUR ze zbiorów 
Pana Janusza Dębskiego z Mławy. 
To dzięki Panu Januszowi uczniowie rozpoznawali miejsca, które niegdyś odwiedzili.  Z zaangażowaniem szukali 
widokówki z Janowcem Kościelnym, która znalazła się w zbiorach Pana Janusza . 
Serdecznie dziękujemy. Dyrekcja, Nauczyciele oraz Społeczność Uczniowska. 
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Magdalena Tarwacka 
 

 

„WAKACJE Z BEZPIECZEŃSTWEM W TLE” 
 

Nidziccy policjanci rozstrzygnęli konkurs plastyczny pod hasłem „Wakacje z bezpieczeństwem w tle”. 

Konkurs ogłoszony został pod koniec minionego roku szkolnego wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  

z powiatu nidzickiego.  Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy mł. insp. Jarosław Wiśniewski wręczył nagrody 

autorkom prac. Celem konkursu było propagowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnego wypoczynku. 

Nasza uczennica Julia Sosnowska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor zdjęć KPP Nidzica 

 Magdalena Tarwacka 

"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" 
 

W naszej szkole odbyły się zajęcia na temat Bezpiecznej drogi do szkoły, które poprowadził dzielnicowy asp. szt. 
Janusz Kawka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor zdjęć KPP Nidzica 

 
Magdalena Tarwacka 
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NOWE ADRESY INTERNETOWE TRANSMISJI ONLINE  
SESJI RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie adresy internetowe pod którymi na żywo transmitowane będą oraz 
archiwizowane Sesje Rady Gminy. 
 

Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Janowiec Kościelny dostępna jest na kanale: 
https://transmisjaobrad.info/channels/173/gmina-janowiec-koscielny/live 
 
 

Nagrania z obrad sesji Rady Gminy Janowiec Kościelny dostępne są na kanale: 
https://transmisjaobrad.info/channels/173/gmina-janowiec-koscielny 
 
 

Dostęp do kanałów dostępny jest także z poziomu strony www: 
https://janowiec.com.pl/sesje-rady-gminy/     
oraz BIP:  https://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/10258/Nagrania_z_Obrad_Sesji_Rady_Gminy/ 

 

Piotr Szempliński 
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ACADEMICA – CYFROWA WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA. 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowcu 
Kościelnym dołączyła do bibliotek 
należących do systemu Academica. 
Academica to cyfrowa wypożyczalnia 
międzybiblioteczna książek i czasopism 
naukowych. Na stronie 
www.academica.edu.pl istnieje możliwość 
zintegrowanego, pełnotekstowego 
przeszukiwania artykułów i publikacji 
naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
monografii, podręczników i skryptów oraz 
całych numerów czasopism. 
Oczywiście korzystanie z systemu jest 
darmowe . 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  
z nową ofertą w naszej bibliotece. 
 

SOK 
 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA TWÓJ UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 2021 
 

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 
24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne 
realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym 
kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami  
i standardami organizacji międzynarodowych, takich 
jak UE i ONZ. Spis powszechny to najważniejsze 
badanie i źródło danych, które pozwala 
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak 
żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację 
ludności i mieszkań danego kraju. Udział  
w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest  
to związane ze strategicznym znaczeniem tego 
badania dla funkcjonowania systemów 
informacyjnych państwa, lokalnych samorządów 

oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci 
agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego 
kraju. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W 
przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. 
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W przypadku 
krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają 
bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim. 
Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań można zapoznać 
się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-
powszechne/. 
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już  
w styczniu 2022 r. 
Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli 
udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników statystyki publicznej oraz 
pracowników Gminnych Biur Spisowych. Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych 
społeczności i instytucji oraz innych liderów społeczności lokalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 
6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w 
spisie powszechnym. 
Przypominamy, że oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który 
zakończył się 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również liczne badania, m.in. ankietowe. 
Wykaz oraz harmonogram badań ankietowych wraz z zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest 
na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm. 
Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 
zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Państwa udział w badaniach statystycznych 

http://www.academica.edu.pl/
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prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny i cenny dla statystyki publicznej. 
Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, 
które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna. 
 

źródło: https://spis.gov.pl/dziekujemy_za_udzial/ 

 

                                               UWAGA, UWAGA!! 

ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO 
obsługi Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Janowiec Kościelny 

 

Godziny pracy punktu:  

poniedziałek, wtorek, w godz. 13.00-15.00, 

środa w godz. 12.00-14.00, 

czwartek i piątek w godz. 10.00-12.00. 
 

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Joanną Idźkowską pod nr 
tel. 89 626 20 52; 89 626 25 15 lub pod adresem e-mail: geodezja@janowiec.com.pl.  

Wymagane jest wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania. 

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska 
komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć 
wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie. Punkt pomaga 
także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz 
kompletowaniu wymaganych załączników. 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym: 

• Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, urząd skarbowy, nr telefonu, 
adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.  

• Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię  
i nazwisko, pesel.  

• Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.  

• Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.  

• Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).  

• Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.  

• Numer KW i nr dz. ewidencyjnej, obręb.  

• Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.  

• Powierzchnia budynku/lokalu.  

• Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent 
powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.  

• Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, 
gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp. 

Więcej informacji na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ 
Joanna Idźkowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:geodezja@janowiec.com.pl
http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/


BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  LIPIEC - WRZESIEŃ  2021 

 

26 

 

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: 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 

 

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY,  

TEL. 89 6262002, FAX. 89 6262186 
e-mial: gmina@janowiec.com.pl 


