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XXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 
 

        28 października 2021 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym odbyła się XXIII 
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. 
Obecnych na sesji było 14 radnych. Przed 
przedstawieniem sprawozdanie Wójta o pracach Wójta 
i Urzędu Gminy, nastąpiło złożenie gratulacji oraz 
podziękowanie Kierownikowi Samorządowego Ośrodka 
Kultury Panu Waldemarowi Pyrackiemu, pracownikom  
i osobom, które w 2020 roku przebywały na stażu  
w bibliotece za włożoną prace w zmianę biblioteki 
dzięki czemu biblioteka funkcjonująca w strukturze 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu 
Kościelnym otrzymała tytuł „Bibliotheca Bona 2020”.  
W sesji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji  

w Nidzicy, który przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Janowiec Kościelny, 
stwierdzając, że nasza gmina jest gminą bezpieczną. Następnie podjęto 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, 
• przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu 

do zaopiniowania, 
• uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok. 

 

Przed wolnymi wnioskami zostały przedstawione informacje dotyczące: 
• oświadczeń majątkowych za 2020 rok, złożonych przez Wójta, Kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych i pracowników wydających w imieniu Wójta decyzji administracyjnej. 
• oświadczeń majątkowych za 2020 rok, złożonych przez radnych Rady Gminy Janowiec Kościelny. 
• podmiotów, obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz 

prac społecznie użytecznych. 
Agata Szczepkowska      

XXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY -29 LISTOPADA 2021 r. 
   

29 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym odbyła się XXIV 
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. Obecnych na sesji było 15 radnych. W sesji uczestniczył 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jarosław Wydrachowski, który przedstawił sytuacje epizootyczną na terenie 
objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił,  
że głównymi chorobami jakie dotykają zwierzęta to afrykański pomór świń, grypa ptaków, gruźlica, biała gorączka, 
wścieklizna. W Powiecie Nidzickim występowały takie choroby jak afrykański pomór świń oraz grypa ptaków. 
Obecnie w Powiecie Nidzickim nie występuje grypa ptaków, natomiast afrykański pomór świń występuje tylko  
u dzików. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że stan epizootyczny w Powiecie Nidzickim oceniany jest jako 
dobry. Pan Wójt z Panią Przewodniczącą oraz Panem Przewodniczącym pogratulowali Panu Jarosławowi 
Wydrachowskiemu objęcia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy oraz podziękowali  
za przybycie na sesję i przedstawienie sytuacji epizootycznej w Powiecie Nidzickim. 
 

 Następnie podjęto uchwały w sprawach: 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039, 
b) zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
c) stawek podatku od nieruchomości, 
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, 
e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny, 
f) nadania statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym, 
g) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Kościelny, 
h) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, 
i) zmiany Uchwały Nr VII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny. 
 

Agata Szczepkowska  
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XXV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 28 GRUDNIA 2021 r. 

 
     28 grudnia 2021 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu 
Kościelnym odbyła się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Janowiec 
Kościelny. Obecnych na sesji było 14 radnych. Po przyjęciu protokołu 
z obrad poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu informacji Wójta  
o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym, 
Starosta Nidzicki Marcin Paliński podziękował za dotychczasową 
współprace oraz życzył owocnej współpracy w nadchodzącym 2022 
roku. 
 

 Następnie podjęto uchwały w sprawach: 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec 

Kościelny na lata 2021-2039, 
•  zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r., 
•  zwolnień w podatku od nieruchomości, 
• sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIV/195/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny 

z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 1 grudnia 2021 r. poz. 4631, 

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039, 
• uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, 
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 
 

Na zakończenie Wójt Gminy Piotr Rakoczy wraz z Przewodnicząca Rady Gminy Marianną Marianowską 
podziękowali za współpracę w mijającym roku oraz złożyli życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku. 

 

Agata Szczepkowska  
 

 

ROZGRYWKI W GRACH PLANSZOWYCH I MULTIMEDIALNYCH 
 

W Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyły się rozgrywki w grach planszowych  
i multimedialnych. 

Nagrodziliśmy uczestników. Nagrody wręczył Dyrektor Banku Spółdzielczego w Janowcu Kościelnym p. 
Cezary Szewczyk i Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury p. Waldemar Pyracki, ufundowane przez Bank 
Spółdzielczy. 

SOK 

 
 

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

SPOTKANIE AUTORSKIE 
 

8 października 2021r. odbyło się spotkanie autorskie z MARCINEM KOZIOŁ, pisarzem pasjonujących 
książek dla dzieci i młodzieży, autorem lektury szkolnej „Skrzynia Władcy Piorunów” i jej dwóch kontynuacji: 
„Tajemnica przeklętej harfy” oraz „Gwiazda Blachonosego”. 
Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Janowcu Kościelnym. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie z klas IV-V. Było 
ono okazją do rozmowy o książce, ale też angażującą lekcją multimedialną. 
Dzieci poznały niezwykłe przygody czternastoletniej Julki poruszającej się na wózku inwalidzkim, Toma 
obdarzonego zdolnością synestezji i Spajka – labradora asystującego. Podczas lekcji multimedialnej zapoznały 
się z biografią wynalazcy Nikoli Tesli, zwanego “Władcą Piorunów” i przeprowadziły doświadczenie naukowe 
wytwarzania energii elektrycznej. 
Spotkanie zachwyciło nie tylko uczniów ale również nauczycieli. 
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Więcej zdjęć na: https://www.janowiec.com.pl – ZAPRASZAMY ! 
 

SOK 
 

NOC BIBLIOTEK POD HASŁEM “CZYTANIE WZMACNIA” 
 

W sobotę 9 października 2021r. uczestniczyliśmy w VII ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem 
“Czytanie wzmacnia”. O godz. 19.00 rozpoczęła się inauguracja transmitowana online. Ponad 20 osobowa grupa 
dzieci uzbrojona w śpiwory, koce i poduszki spędziła noc w bibliotece. W programie, który przygotowaliśmy 
uczestnicy zostali podzieleni na 2 drużyny, aby wziąć udział w różnego rodzaju grach i zabawach: 
 

• wyścig z książką, 

• tajemnicza skrzynia, 

• rozsypanka literowa, 

• muzyczny fotel, 

• gorące krzesła, 

• biblioteczne zgadywanki, 

• wyścig kapslami po bibliotece, 

• rysunek na brystolu. 
 

Po wyczerpującej rywalizacji udaliśmy się na pieczenie kiełbasek przy ognisku .Najbardziej zagorzali kibice 
piłki nożnej oglądali mecz naszej reprezentacji z San Marino. Dzieci mogły przenieść się w świat wirtualnej 
rzeczywistości za pomocą Gogle Vive. Nie mogło zabraknąć również zabawy przy muzyce. 
Wyczerpani aktywną nocą zrelaksowaliśmy się przy oglądaniu filmu “Operacja. Człowiek w czerni”. Następnego 
dnia po wspólnym śniadaniu, szczęśliwe i zachwycone nocą spędzoną w bibliotece dzieci, wróciły do domów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SOK 
 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 
 
Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich osób 
pełnoletnich. 
PRZYCHODNIA MEDICUS ZANIEWSKI BILSKI SPÓŁKA PARTNERSKA  
w Janowcu Kościelnym  realizuje bezpłatne szczepienia przeciw grypie. 
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły 
skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się 
do Przychodni Medicus w Janowcu Kościelnym. 

Cały czas przyjmujemy również zapisy na szczepienie przeciw COVID-19. 
Wszystkie osoby chętne mogą się zarejestrować na szczepienia za pośrednictwem nr telefonu do poradni (tel. 
732 952 760)  lub mogą przyjść osobiście i pozostawić swoje dane osobowe (wystarczy imię i nazwisko, PESEL, 
telefon do kontaktu) 
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Zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Kościelny oraz gmin sąsiadujących  
do zapisywania się do naszej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wybór Przychodni Lekarza 
Rodzinnego jest dowolny, gdyż nie obowiązuje nas rejonizacja. 
Jeśli chcesz zadeklarować się do naszej poradni POZ możesz to zrobić osobiście przychodząc do poradni 
wypełniając deklarację wyboru lub poprzez złożenie deklaracji wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Internetowego Konta Pacjenta (nie wychodząc z domu!) 
Aby prze-deklarować się do innej przychodni nie trzeba przenosić dokumentacji medycznej. Karta szczepień 
dziecka zostaje przesłana pocztą pomiędzy placówkami. Wystarczy w nowym miejscu wypełnić deklarację 
wyboru Takiej zmiany można dokonać bezpłatnie dwa razy do roku. 
Link do Internetowego Konta pacjenta https://pacjent.gov.pl/ 
 

Przychodnia Medicus Zaniewski Bilski Spółka Partnerska Lekarzy 
13-111 Janowiec Kościelny 149 

tel: 732 952 760 
 

PROFILAKTYKA WZW B I C PRZYCHODNIA MEDICUS W JANOWCU KOŚCIELNYM 
 

Przychodnia Medicus w Janowcu Kościelnym zaprasza wszystkie osoby powyżej 18 roku życia z gminy 
Janowiec Kościelny oraz sąsiadujących gmin na bezpłatne badanie w kierunku zakażenia wirusem zapalenia 
wątroby typu B i C. Zakażenie wirusami HCV i HBV, które wywołują wirusowe zapalenie wątroby, zwiększa 
ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego. Wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C przez wiele lat 
może przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich wykrycie. 
Nierozpoznane i nieleczone prowadzą do uszkodzeń wątroby, takich jak stłuszczenie, marskość, nowotwór. 
W Polsce nawet 78% zakażeń HCV pozostaje nierozpoznanych – czas to zmienić! 
 

Przychodnia Medicus Zaniewski Bilski Spółka Partnerska Lekarzy 
13-111 Janowiec Kościelny 149 

tel: 732 952 760 
 

XIV GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 
 

19.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym odbył się XIV Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Janowcu Kościelnym. 
Według kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: Pani Barbara 
Wrzeszczyńska, Pani Zofia Wielgus, Pani Agnieszka Szemplińska i Pan Tomasz Duchna. 
W kategorii kl. I-IV wyłoniono następujących zwycięzców: 
I miejsce – Barbara Kobus – Szkoła Podstawowa Waśniewo – Grabowo, 
II miejsce – Marysia Kowalewska – Szkoła Podstawowa Janowiec Kościelny, 
III miejsce – Łucja Kozicka – Szkoła Podstawowa Janowiec Kościelny. 
W kategorii kl.V-VIII wyłoniono następujących zwycięzców: 
I miejsce – Weronika Wacikowska, Szkoła Podstawowa Janowiec Kościelny, 
II miejsce – Maksymilian Murzynowski, Szkoła Podstawowa Janowiec Kościelny, 
III miejsce – Dominik Murzynowski, Szkoła Podstawowa Janowiec Kościelny. 
Laureaci I miejsca wezmą udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Nidzicy. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy a zwycięzcom pierwszych miejsc, życzymy powodzenia w dalszym etapie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

https://pacjent.gov.pl/


BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ  2021 

 

6 

WARSZTATY KODOWANIA I PROGRAMOWANIA 
 W ramach współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, 
dnia 26.10.2021 r. odbyły się “Warsztaty kodowania i programowania” 
przeprowadzone przez panią Julitę Margalską. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie kl. 0-1 SP w Waśniewie – Grabowie i uczniowie kl.1 SP w Janowcu 
Kościelnym. 
W pierwszej części zajęć dzieci poznały tajniki kodowania na macie 
edukacyjnej bez użycia komputera. Za pomocą kolorów, liczb i strzałek 
wyznaczały trasę “Bomby”. Przy użyciu kolorowych kubeczków bawiły się  
w określanie koordynatorów, poznając przy tym kodowanie przestrzenne. 

W drugiej części dzieci, wykorzystując aplikację w tabletach, musiały tak zaprogramować roboty Photon,  
aby poruszały się zgodnie z ich poleceniami i wykonywały odpowiednie zadania. 
Powyższe warsztaty miały na celu rozwijanie u dzieci zdolności krytycznego i logicznego myślenia, 
wnioskowania, kształtowania umiejętności odkodowywania informacji i orientacji w przestrzeni. 

SOK 

 

KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
 

   W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Ministra Adama 
Andruszkiewicza, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
z samorządowcami z regionu. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy 
Małecki i Robert Gontarz. Podczas spotkania zostały wręczone gminom czeki  
z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”. 
Gmina Janowiec Kościelny może liczyć na wsparcie w wysokości 100.000 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na: 

• cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych 
poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do 

realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, 
• edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, 
• analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych 

systemów informatycznych.  
W imieniu Wójta Gminy Janowiec Kościelny promesę odebrał informatyk Pan Piotr Szempliński 

Piotr Szempliński  

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Szanowni Państwo 
 

Obchodzone dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości ma dla Polaków szczególne znaczenie. Jest symbolicznym 
aktem pamięci o ludziach, którzy o wolność walczyli. Jest też lekcją patriotyzmu dla wszystkich, szczególnie 
jednak dla młodego pokolenia. 
Wszyscy musimy pamiętać, że tę wartość jaką jest wolność należy pielęgnować, utrzymywać i doceniać. Żyjąc  
w czasie pokoju często o tym zapominamy, nie dopuszczamy nawet myśli, że mogłoby być inaczej. 
Lekcją przypomnienia dla wszystkich był i jest nadal czas pandemii. Niczym jak na wojnie pandemia zabija  
i kaleczy. Z konieczności wprowadzony lockdown i wszelkie obostrzenia z tym związane uświadomiły nam,  
że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Okazało się też, że to nie tylko wojna, okupant, zaborca tej 
wolności pozbawia. 
Przytaczam to, aby uświadomić, że we współczesnym świecie wolność nabrała jeszcze innego znaczenia. To już 
nie tylko wojna postrzegana jako konflikt państw. Wydawałoby się, że nas to nie dotyczy, przynajmniej  
w wymiarze ataku naszej granicy państwa. 
W tym miejscu aż nasuwa się odwołanie do tego co dzieje się na naszej granicy z Białorusią. Wierzę, 
że skutecznie uda się opanować tę sytuację bez rozlewu krwi, bo ciężko jest radować się z wolności gdy patrzy 
się na krzywdę innych bezbronnych ludzi wykorzystywanych przez reżim, reżim z którym mieliśmy do czynienia 
do 1989 roku. 
103 lata wolności to przede wszystkim 103 lata nowej odrodzonej Polski, za którą zginęło tak wielu wspaniałych 
ludzi, naszych dziadów i pradziadów. Oni mieli w sercu Honor, miłość do Boga, Ojczyzny i bliźniego. Wartości 
wypisane niemal na wszystkich sztandarach. To ci nasi przodkowie wyrwali a raczej odebrali zaborcom to co nam 
się należało – wolną Polskę. 
Tą wolnością nie było nam się długo cieszyć, kolejna wojna a po niej 44 lata sowieckiej okupacji. Dopiero po 1989 
roku ponownie sami możemy o siebie decydować, poznawać historię która była zakazana, która z pokolenia  
na pokolenie była szeptem przekazywana. 
Dlatego doceniajmy wolność, cieszmy się każdym dniem i prośmy Boga, aby nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie panował pokój. 
Dziękuję szkołom za budowanie postaw patriotycznych w najmłodszym pokoleniu. To nasze dzieci poprzez 
wycieczki, wolontariat, udział w spektaklach czy konkursach pieśni patriotycznych poznają nieocenzurowaną 
historię Polski. 
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Dziękuję Druhom z OSP za ich wzorową postawę, którzy z hasłem „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” od wielu 
pokoleń pomagają w pielęgnowaniu patriotycznych wartości. 
Dziękuję Wszystkim którzy angażują się w lekcję bogatej ale i bolesnej historii Polski, którzy ją zgłębiają  
i odkrywają a nie zniekształcają. 
W imieniu swoim, samorządu Gminy Janowiec Kościelny i Księdza Dariusza dziękuję Wam wszystkim za udział w 
uroczystej mszy świętej w naszej przepięknej świątyni. Dziękuję, że razem świętowaliśmy, że macie w sercu 
Boga i Ojczyznę – najważniejsze patriotyczne cnoty. 
W tym uroczystym dniu życzę Wszystkim mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny aby kolejne lata wolności 
upływały w zdrowiu i miłości najbliższych. Obyśmy nigdy nie doświadczyli wojny i utraty suwerenności, obyśmy 
byli ludźmi wolnymi i szczęśliwymi. 

Piotr Rakoczy 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny 

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

DZIEWCZĘTA Z SP WAŚNIEWO-GRABOWO ZDOBYŁY TRZY MEDALE. 
 

       W dniu 09 grudnia w Nidzicy odbyły się Wojewódzkie Zawody  
w Wielobojach Sprawnościowych dla dzieci - 2021. Bardzo dobrze spisały się 
dziewczęta z SP Waśniewa-Grabowa, które zdobyły trzy pierwsze miejsca. 
Wielobój składał się z 4 konkurencji: bieg 4x10 metrów, rzut piłką lekarską  
2 kg, 3-skok obunóż i skłony w ciągu 30 sekund. 
Wyniki dziewcząt: 
I miejsce - Alicja Lejk 
II miejsce - Ada Chmielewska 
III miejsce - Amelia Zakrzewska 

Opiekun dziewcząt : Wiesław Kacner 
 

 

„ TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE ” 
Tradycją gminy Janowiec Kościelny jest organizowanie Wigilii Seniora. W tym 
roku wydarzenie to miało jeszcze bardziej urozmaiconą formę. Było to możliwe 
dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej gminie Janowiec Kościelny 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa-Oddział Terenowy w Olsztynie na 
realizację przedsięwzięcia „Tradycje bożonarodzeniowe”. 
Już od godzin przedpołudniowych w dniu 14 grudnia 2021 roku  
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbywały się 
warsztaty. Powstawały niezwykłe prace, tematycznie nawiązujące do Bożego 

Narodzenia. Uczestnicy warsztatów oprócz manualnych zdolności wykazali się także niezwykłą kreatywnością. 
Powstały m.in. aniołki do zawieszenia na choince, stroiki, bombki i słodkie pierniki. Każda ozdoba świąteczna  
z pewnością sprawi radość, tym bardziej, że była to wspólna praca dzieci i seniorów. 
Miłą niespodzianką była też wizyta „aniołków”. W tę rolę wcielili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy 
Czarnego w Waśniewie -Grabowie. Dzieci zaprezentowały naprawdę anielski taniec, co w połączeniu z pięknymi 
strojami wywołało zachwyt i zasłużone gromkie brawa. 
Wieczerza Wigilijna rozpoczęła się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie, a jako gospodarz gminy okolicznościową 
Ewangelię odczytał  Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy. Wspólna modlitwa przed posiłkiem oraz symboliczne 
podzielenie się opłatkiem było częścią tradycji bożonarodzeniowych. Na stole ustawiono wigilijne potrawy, pod 
obrusem sianko, na stole świece- wszystko to jest wyznacznikiem kultywowania tradycji bożonarodzeniowych. 
Uczestnicy z ochotą degustowali potrawy. Każdy zgodzi się chyba ze stwierdzeniem, że na te wigilijne czeka się 
cały rok. Kulinaria stanowią dziedzictwo kulturowe, a bez wątpienia wigilijne potrawy zajmują znacząca rolę. 
Ten wyjątkowy wieczór nie mógł odbyć się bez kolęd. W tej kwestii swój muzyczny talent, oprócz uczestników 
prezentowali wykonawcy Koncertu Piosenek, pastorałek i kolęd: wokal-  Pani Jagoda Wasiłowska, 
akompaniament-Pan Krzysztof Żukowski. 
Gromkie brawa były wyrazem uznania za talent, pasję, umiejętności i aranżację w znanej wszystkim formule-  
a ta jest najpiękniejsza. 

https://janowiec.com.pl/2021/12/13/dziewczeta-z-sp-wasniewa-grabowa-zdobyly-trzy-medale/
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Z dalekiej podróży i z workiem pełnym świątecznych upominków przybył również Mikołaj. Mimo nawału pracy  
w tym okresie zdążył obdarować zebranych prezentami. Zarówno Mikołaj, jak i uczestnicy wykazali się dużą 
dawką humoru. 
Swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Pan Jan 
Nawrocki , który oprócz przekazanych życzeń, podkreślił znaczenie polskiej wsi w kultywowaniu tradycji, 
zapewniając przy tym, iż KOWR wspiera polskie rolnictwo nie tylko poprzez inwestycje,  lecz także poprzez 
współfinansowanie tego typu przedsięwzięć, gdyż to człowiek, mieszkaniec polskiej wsi jest najważniejszy. 
 

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

Zofia Wielgus 
Sekretarz Gminy 

 

     W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Janowiec 
Kościelny złożyła wnioski na obie szkoły. Szkoła Podstawowa w Janowcu 
Kościelnym otrzymała – 60.000,00 zł natomiast w Szkoła Podstawowa  
w Waśniewie – Grabowie – 30.000,00 zł 
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół  a jego celem jest 
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe  
na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu 

i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Karina Rogalska 
 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW  
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021 

Projekt ma na celu zatrudnienie pracownika młodocianego 
nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie 
celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form 
realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. 
Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która 
ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zadaniem realizacji 
projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego 
praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne. Projekt 
skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w 
imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy 
posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników. W ramach tego projektu zostanie zawarta umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz 
pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania 
dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej 
nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego 
egzaminu. 

Dofinansowanie: 41.248,81 zł, Całkowita wartość: 41.248,81 zł 

OD 1 STYCZNIA 2022 R. WYCOFANIE DOTACJI  
NA KOTŁY WĘGLOWE W „CZYSTYM POWIETRZU” 

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy 
tylko do końca bieżącego roku. 

Czytaj więcej : http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/12/10/od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-
czystym-powietrzu/ 

Joanna Idźkowska  

http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/12/10/od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-czystym-powietrzu/
http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/12/10/od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-czystym-powietrzu/


BIULETYN   INFORMACYJNY   GMINY    JANOWIEC   KOŚCIELNY  PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ  2021 

 

9 

„STANDARYZACJA ŚRODOWISKOWEGO  
DOMU SAMOPOMOCY W JANOWCU KOŚCIELNYM” 

 

ZADANIE POD NAZWĄ:  „Standaryzacja Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Janowcu Kościelnym” 
 ZOSTAŁO SFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
z dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. 
Zakres rzeczowy inwestycji: 
-wymiana instalacji elektrycznej, 
-wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
-wymiana stolarki drzwiowej, 
-wymiana glazury i terakoty, 

-wymiana wykładzin podłogowych, 
-instalacja windy. 
W efekcie realizacji inwestycji podwyższy się standard budynku. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.  
Zwiększone zostaną walory  estetyczne budynku i pomieszczeń. Zostanie podwyższony poziom funkcjonalności 
budynku, nastąpią zmiany wizualne całego budynku. 

Kwota dotacji: 716 267,00 zł, Wartość całkowita zadania: 876 971,68 zł 
 

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA DZIECI 
 
      Dnia 29 listopada 2021r. w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. W ten magiczny 
wieczór czekało na dzieci wiele atrakcji, przede wszystkim wróżby 
andrzejkowe: rzucanie monetą, lanie wosku czy przebijanie serc 
szpilką. Nie mogło zabraknąć również wizyty TROLLA POPPY . 
Zajęcia taneczne poprowadziła pani Agnieszka Sidorowicz 
podczas których księżniczki, wróżki, rycerze oraz inne postacie  
z bajek tańczyły przy rytmach muzyki. Dla wszystkich uczestników 
czekał popcorn, prażynki, lizaki i soki, a dla rodziców słodki kącik  
z kawą. 

SOK 
 

 

 

SPEKTAKL “LEKARZ NA TELEFON” 
 
     Dnia 5 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Janowcu 
Kościelnym odbył się spektakl teatralny. Tym razem nasza publiczność 
miała okazję obejrzeć przedstawienie pt. “Lekarz na telefon”  
w wykonaniu aktora Teatru im. Stefana Jaracza. W roli ginekologa  
w tarapatach wystąpił Dawid Dziarkowski. Spektakl był zwariowaną  
i zabawną jednoosobową farsą pełną aktualnych kontekstów, kpiącą  
z wielkomiejskich mód. Bardzo spodobał się publiczności, a występ 
nagrodzony został gromkimi brawami. 

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

 

 

„MIKOŁAJKOWE STROJE SPORTOWE” 
 

    Święty Mikołaj musi mieć wielu pomocników, bo jak inaczej wytłumaczyć, skąd 
wiedział o potrzebach najmłodszych zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”. 
Prosili o nowe stroje i prośba została spełniona. 
Z pewnością Mikołajowi podoba się propagowane już od trzech lat hasło „ Gmina 
Janowiec Kościelny strażnikiem zdrowego stylu życia”. 
Mikołaj wie przecież, że sport to nie tylko rozwój fizyczny i psychiczny, ale także 
najtańsza forma zapobiegania wszelkim negatywnym zjawiskom współczesnego świata, 
w tym uzależnienie od telefonów komórkowych i Internetu. 
W ogromnym worku , który Mikołaj przekazał, znalazły się koszulki z nadrukowanym 
hasłem „Żyję bez nałogów stawiam na sport”, getry, spodenki, bluzy i ochraniacze. 
Pozostaje pytanie skąd Mikołaj zdobywa środki na takie zakupy. Wszystko się wyjaśniło, 
gdyż na dołączonej świątecznej kartce widniał napis: 
„Dziękuję Panie Wójcie. Proszę w moim imieniu pozdrowić zawodników, trenerów oraz 
wszystkich tych, którzy propagują i upowszechniają sport”. 
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Zofia Wielgus 

 

                                                                                                                                                   
 

Bądź ostrożny - Czad – cichy zabójca! 
 
 Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków 
zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.  

Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin. 
 

OSTRZEGAMY!  
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.  
Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. 

 

PRZYPOMINAMY!  
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! 
 

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje 
właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
 

RADZIMY! 
 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
 

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje 
przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. 
 

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: 

• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),  

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, 
powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 
 

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych. 
 

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z: 

• ich nieszczelności,  

• braku konserwacji, w tym czyszczenia,  

• wad konstrukcyjnych,  

• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, 
w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. 
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Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu 
wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa 
się z powrotem do pomieszczenia. 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?  
 

W celu uniknięcia zaczadzenia należy: 

• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych,  
ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,  

• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie  z instrukcją 
producenta,  

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;  
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia 
tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,  

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,  

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację,  

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu 
lub kratki,  

• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone  
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,  

• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy  
i zasięgnąć porady lekarskiej. 

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt 
zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu  
urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie). 
 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?  
 

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: 

• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,  

• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby 
ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom 
ratowniczym,  

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),  

• jak najszybciej podać tlen,  

• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,  

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości 
w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.  

 

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:  
• nie ewakuacji,  

• nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach  
na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; 
jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym 
wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,  

• nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście 
ratowników.  

• nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście 
ratowników.  
 

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:  
 

• dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, 
nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,  

• nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,  

• nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, 
że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,  

• nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,  

• nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić  
do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego 
dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić  
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do ulatniania się gazu i jego wybuchu,  

• przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,  

• przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,  

• przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,  

• wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł 
bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,  

• wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego 
pożaru wydzielają się duże ilości dymu).  

 

Gdy opuszczasz mieszkanie:  
 

• sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,  

• przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory 
wody i gazu,  

• u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.  
 

Gdy powstanie pożar:  
 

• zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112  

• staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - 
dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się 
dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą 
nas poparzyć,  

• jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj 
krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,  

• nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka 
przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ 
prądu do mieszkania,  

• powiadom o zagrożeniu sąsiadów,  

• nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało 
mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.). 

 

Gdy poczujesz gaz:  
 

• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,  

• powiadom sąsiadów,  

• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,  

• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,  

• zamknij zawór gazu w mieszkaniu,  

• otwórz szeroko okno,  

• wyjdź na zewnątrz budynku.  
 

Numer alarmowy - 112 
Straż pożarna - 998 

Pogotowie gazowe - 992 
 

PAMIĘTAJMY!  
 

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych 
bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności. 
 

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Marzeną Ewą Radzymińską dziękują serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnejw Janowcu Kościelnym za 
zorganizowanie świątecznej paczki dla chłopca z terenu naszej gminy. Jednocześnie dziękujemy całemu 
zespołowi Szlachetnej Paczki – rejon Nidzica za zorganizowanie w okresie świątecznym akcji pomocy dla 
naszych klientów i podopiecznych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym miał okazję i przyjemność wytypować rodziny do otrzymania 
wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki. 
Wyrażamy ogromne uznanie i podziękowanie za wsparcie udzielone naszym mieszkańcom. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców, rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym 
potrzebom, a często również marzeniom. 
 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny 
Piotr Rakoczy 
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KOLEJNE PIENIĄDZE DLA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Krzysztof Kuriata w dniu dzisiejszym wręczyli promesy dla 
najlepszych gmin w konkursie “Rosnąca odporność”. 
Do naszego województwa trafiło 31 milionów złotych, a do 
samego powiatu nidzickiego półtora miliona złotych z czego 
pół miliona do gminy Janowiec Kościelny. 
Dziękuję Wszystkim, którzy zapracowali na nasz wspólny 
sukces a szczególnie osobom, które się zaszczepiły, 
personelowi naszego Ośrodka Zdrowia, druhom strażakom  
i Wszystkim tym, którzy wierzą, że wspólne zaangażowanie 
może zakończyć się tylko sukcesem. 

Dziękuję. 
                 Wójt Gminy 

          Piotr Rakoczy 

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
 

Od szeregu lat gmina Janowiec Kościelny, przy współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie organizuje   wyjazdy na badania 
profilaktyczne kobiet tj. mammografię i cytologię. To dobry przykład troski o zdrowie mieszkańców i propagowanie 
hasła „ Gmina Janowiec Kościelny strażnikiem zdrowego stylu życia”. Pod hasłem tym kryje się m.in: 
wykonywanie badań, aktywny tryb życia, zdrowe odżywianie, troska o środowisko, inwestowanie w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną.  
W sobotę 11 grudnia 2021 roku z takich badań w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii działającym w w/w 
placówce medycznej skorzystało 28 kobiet. Wyjazd uatrakcyjniono krótkim pobytem w Sanktuarium Matki Bożej  
w Gietrzwałdzie.  

Zofia Wielgus 
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URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY,  

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


