
nr 2/2017 (27) lipiec 2017 wydawnictwo bezpłatne      

 sobotę 24 czerwca, w dzień 

imienin Jana – założyciela 

wsi, która pełni funkcję siedziby gminy, 

licznie zebrali się mieszkańcy 6 sołectw, 

aby jak co roku uczestniczyć w Święcie 

Gminy - Janowiankach. Motywem 

przewodnim tegorocznego wydarzenia 

był wianek. 

 

Wydarzenie rozpoczęło się ok. godz. 12-ej 

w Parku „Zielona Dolina” w Janowicach 

Wielkich. Na gromadzącą się społeczność 

gminy czekały liczne atrakcje: stoisko ga-

stronomiczne, wata cukrowa oraz popcorn, 

słodki poczęstunek oraz malowanie twarzy, 

dmuchańce skakańce, ogromny basen z ku-

lami do chodzenia po wodzie wraz z minisa-

lonem piękności, w którym dziewczynki 

mogły sobie zapleść kolorowe warkoczyki 

oraz wykonać naklejki na paznokcie, stoisko 

z zabawkami oraz z odręcznie wyplatanymi 

bransoletkami z muliny, tatuaże z henny,  

punkt, w którym bezpłatnie badano słuch, 

loteria fantowa organizowana przez Stowa-

rzyszenie „Góry Szalonych Możliwości” na 

rzecz „Wędrownego Przeglądu Piosenki Pola-

na”, a także ekspozycja aut marki Skoda i Kia. 

ZABAWĘ CZAS ZACZĄĆ 
Po krótkim przedstawieniu zarysu dnia oraz 

hojnie wspierających gminne wydarzenie 

Partnerów konferansjerzy zaprosili do 

wspólnej zabawy. Część konkursową święta 

rozpoczęli najmłodsi, wykazując się niezwy-

kłą kreatywnością i talentem w konkursie 

plastycznym pn.: ”Portret Wójta z wiankiem 

na głowie”.  Jury oceniające 17 prac miało 

nie lada orzech do zgryzienia. Ostatecznie 

nagrodzono trzy pierwsze miejsca, Skarbnik 

Gminy przyznał jedno wyróżnienie, nato-

miast pozostałych uhonorowano nagrodami 

pocieszenia. Kolejnym konkursem kierowa-

nym typowo do dzieci były „Wiankowe Puz-

zle”. Dziesięciu ochotników miało za zadanie 

ułożyć hasło z wcześniej pociętych elemen-

tów. Zadania nie ułatwiały porywy wiatru, 

lecz ostatecznie wyłoniono zwyciężczynię. 

Następnym punktem programu był spraw-

nościowy konkurs pn.: ”Zręcznościowy wia-

nuszek”. Udział w rywalizacji brały zespoły, 

mające za zadanie pokonanie toru przeszkód 

w jak najkrótszym czasie. Największym 

zainteresowaniem i dopingiem cieszyła się 

ostatnia część wyścigu – pokonanie wyzna-

czonego dystansu przez dwie osoby  

w specjalnie przygotowanych drewnianych 

nartach. O sukcesie decydowała umiejętność 

współpracy i nienaganna koordynacja. 

W międzyczasie w Parku „Zielona Dolina” 

pojawili się strażacy OSP Janowice Wielkie 

wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. 

Swoją obecność podczas święta zaznaczyli 

sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, ku 

uciesze najmłodszych. Oprócz tego, zaprosili 

dzieci do zwiedzania wozu strażackiego,  

 

obejrzenia sprzętu oraz do sportowej rywali-

zacji, organizując tor przeszkód. Zawodni-

ków podzielono na trzy grupy wiekowe.  

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzy-

mali nagrody z rąk strażaka w pełnym 

umundurowaniu. Zwieńczeniem wysiłku 

fizycznego był pokaz armatki wodnej, który 

wszystkim przyniósł przyjemne ochłodzenie. 

Równolegle, w Parku pojawił się policyjny 

radiowóz. Dzielnicowy znany ze służb na 

terenie gminy wraz z przedstawicielem Wy-

działu Prewencji jeleniogórskiej Komendy 

Miejskiej Policji opowiadał o pracy policjan-

ta, a także prezentował sprzęt. Panowie  

w sposób praktyczny podjęli temat kradzie-

ży rowerów znakując dwukołowe pojazdy. 

Niewątpliwie wyczekiwanym momentem 

było pojawienie się wśród zgromadzonych 

Komisarza Lwa – policyjnej maskotki. Ko-

misarz brawurowo zabawiał najmłodszych, 

a także chętnie pozował do zdjęć. W tym 

samym czasie przeprowadzono konkurs  

pn.: ”Wiankowy siłacz/siłaczka”, podczas 

którego zarówno Panie, jak i Panowie wal-

czyli o jak największą liczbę podniesień ob-

ciążenia w czasie 1 min.  

CHARYTATYWNIE I ARTYSTYCZNIE 
Ok. godz. 15-ej, kiedy obiekt „Zielona Doli-

na” coraz liczniej wypełniał się świętującymi 

mieszkańcami oficjalnie powitano wszyst-

kich zgromadzonych i za pomocą pantomi-

my przedstawiono, jakie atrakcje zaplano-

wano na najbliższe godziny. W tym samym 

czasie rozpoczęto także zbiórkę karmy dla 

zwierząt będących pod opieką Fundacji 

Mondo Cane w ramach projektu „Nasi bra-

cia mniejsi” realizowanego przez Fundację 

„Przystanek Dobrych Myśli”, dofinansowa-

nego w ramach programu „Na dobry począ-

tek” przez Fundację BGK. 

Dalsza część dnia wypełniona była kolejny-

mi atrakcjami. Przeprowadzono konkurs 

wiedzy pn.: „Wianek mądrości”, podczas 

którego mieszkańcy udzielając odpowiedzi 

na pytania wygrywali nagrody. Uczniowie 

GZSz im. W. Rutkiewicz pod opieką nauczy-

cieli zaprezentowali grupowy taniec oraz 

inscenizację bajki „Kopciuszek”. Następnie 

pokaz taneczny pn.” Taniec z wiankami” 

przeprowadziła instruktorka zumby Asia 

Zamojska wraz z 8-osobowym zespołem.  

W międzyczasie na boisku do piłki siatkowej  

przy dawnej fabryce rozgrywał się coroczny 

turniej piłki siatkowej. Kiedy siatkarki  

i siatkarze walczyli o sportowe trofea na 

scenie pojawiły się miejscowe zespoły: 

„Rudawianie” i Bolczowianie” zachwycając 

publiczność repertuarem muzycznym. Rów-

nocześnie w gminnym namiocie rozpoczęto 

zbiórkę publiczną pod nazwą: ”Wsparcie 

działalności janowickich klubów sportowych 

UKS Sokoliki i GLKS Rudawy” w wyniku 

której zebrano fantastyczną kwotę - 1375,50 

zł. Na chwilę obecną zbiórka jest już rozliczo- 

 

na, a zebrane fundusze po równo podzielone  

i przekazane siatkarkom i piłkarzom. Tuż 

obok miejsca zbiórki na mieszkańców czekał 

"Wianek nagród" - barwna konstrukcja in-

spirowana kształtem koła fortuny. Każdy 

mógł wziąć udział w zabawie, "zakręcić" 

wiankiem i wygrać ciekawe gadżety. Zainte-

resowanie wiankiem było ogromne - świad-

czyła o tym bez przerwy rosnąca kolejka. Po 

zakończeniu części artystycznej na scenie 

pojawiły się panie A. Świerk oraz K. Pisar-

ska, wręczając młodzieży odznaki turystycz-

ne oraz upominki w nagrodę za aktywny 

udział w projekcie „Nasi bracia mniejsi”. 

Punktem w harmonogramie dnia budzącym 

największe sportowe emocje było przeciąga-

nie liny. Panie i panowie rywalizowali  

w obrębie swoich płci w 3-osobowych zespo-

łach. Starcie finałowe polegało na pojedynku 

kobiet (2 najsilniejsze zespoły) przeciwko 

najlepszej męskiej drużynie. Ku zaskoczeniu 

licznie zgromadzonych kibiców ze starcia  

zwycięsko wyszły Panie!  

SPRAWNI NA MEDAL 
Kolejnymi konkursami kierowanymi do 

pełnoletnich mieszkańców gminy były: 

„Męskie toczenie wianka” oraz „Wiankowy 

Slalom”. Oba polegały na jak najszybszym 

pokonaniu toru przeszkód. Zawodnicy sta-

nęli na wysokości zadnia „walcząc” o każdą 

sekundę przy gromkim aplauzie obserwato-

rów. O zwycięstwie w głównej mierze decy- 

 

dował łut szczęścia – ostatnim elementem 

wyścigu, zarówno dla pań i panów było od-

nalezienie ukrytych monet w pojemniku 

pełnym piasku. 

Jednym z ważniejszych momentów święta 

gminy było rozstrzygnięcie gry terenowej 

pn.: ”Szukanie wianka”, która rozgrywana 

była w połowie czerwca. Cała piątka uczest-

ników z niecierpliwością czekała, aby usły-

szeć werdykt. Reguły gry były bardzo proste 

– zgłoszeni poprzez portal społecznościowy 

Facebook gracze otrzymywali wskazówki 

dotyczące konkretnych miejsc usytuowa-

nych na terenie gminy. Ich zadaniem było 

rozwikłanie zagadki, udanie się do wskaza-

nego miejsca, zrobienie sobie zdjęcia i prze-

słanie go pracownikowi UG celem otrzyma-

nia kolejnej wskazówki. Grę wygrała osoba, 

która najszybciej przesłała rozwiązanie 

ostatniej zagadki. Zapał i gorliwość zawodni-

ków przeszła nasze najśmielsze oczekiwania 

– gra toczyła się z dnia na dzień, a o zwycię-

stwie decydowały minuty. W związku  

z wpływem dwóch maili o tej samej godzinie 

na wskazany adres przyznano dwa pierwsze 

miejsca – p. J. Brzezińskiej oraz K. Szkarad-

kowi. Na drugim miejscu uplasowała się p. 

K. Heromińska, za nią p. M. Michoń, nato-

miast stawkę zamknęła świetlica wiejska 

„Rudawy”.  

SOŁTYSI NA START 
Tuż przed zabawą taneczną miejsce miał 

punkt kulminacyjny części konkursowej 

Janowianek – Wielkie Wiankowe Starcie 

Sołtysów. Udział w nim wzięli gospodarze 6 

sołectw wchodzących w skład gminy. Byli 

oni sprawdzani pod kątem wiedzy ogólnej  

o gminie, koordynacji ruchowej, zdolności 

plastycznych, znajomości przydatnych umie-

jętności, kontaktu z mieszkańcami. Po zsu-

mowaniu punktów zaszczytny tytuł najbar-

dziej wszechstronnego Sołtysa otrzymał p. 

Andrzej Brudziński z Miedzianki. Chwilę po 

godzinie 20-ej na scenie pojawił się miejsco-

wy zespól muzyczny "Forte", który poprowa-

dził zabawę taneczną dla mieszkańców. 

Święto Gminy zakończyło się ok. 1:30 w no-

cy. Mieszkańcom dziękujemy za fantastycz-

ną zabawę! Do zobaczenia za rok! 

 Karolina Rokicka 

► Celebrujący święto gminy mieszkańcy (fot. K. Praczyk) 

► Na  starcie „Wiankowego  

slalomu” (fot. K. Praczyk) 

BARWNE ŚWIĘTO GMINY Z WIANKIEM W TLE  



  2                    

Drodzy Mieszkańcy, 

 

niezmiernie miło mi po raz kolejny 

przywitać Państwa i przekazać ko-

lejną porcję informacji  z funkcjo-

nowania Rady Gminy. 

 

Zawsze starałem się przedstawiać 

wydarzenia po kolei, jednakże tym 

razem z całą pewnością najważniej-

szą rzeczą, jaką zajmowała się Ra-

da Gminy, były konsekwencje wy-

roku, jaki zapadł w Sądzie Apela-

cyjnym, na mocy którego nasza 

Gmina musi zapłacić spółce PWiK 

„Wodnik” 1.438.544 zł + odsetki. 

Niestety w momencie, kiedy już 

zapominaliśmy o spłacie nienależ-

nie pobranej subwencji, mamy ko-

lejne ponad półtora miliona zło-

tych, które zamiast zainwestować 

na terenie Gminy, musimy przeka-

zać innej instytucji.  

Na zwołanej nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy padło wiele pytań  

w stronę Wójta Gminy Janowice 

Wielkie z prośbą  o objaśnienie te-

matu oraz zaistniałej sytuacji.  

Jak już wiemy, najpoważniejszą 

konsekwencją zapadłego wyroku 

będzie brak inwestycji, na którą 

czekaliśmy wiele lat, czyli kanali-

zacji drugiej części Janowic Wiel-

kich. Przez kolejne cztery lata bę-

dziemy w ratach spłacać należność, 

która z cała pewnością będzie po-

ważnym obciążeniem naszego bu-

dżetu.  

W czerwcu, jak zawsze odbyła się 

sesja absolutoryjna, na której Wójt 

Gminy  otrzymał  abso lutor ium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. 

Podejmowaliśmy także wiele spraw 

związanych z codziennym funkcjo-

nowaniem naszej Gminy. 

Na sesjach, co ważne zajmowaliśmy 

się pismami, jakie wpływały do 

Biura Rady Gminy. Pisma, które 

kierowali do nas mieszkańcy, nigdy 

nie pozostały bez odzewu, każde  

z nich zostało odczytane i omówio-

ne na sesji Rady Gminy.  

W międzyczasie odbyłem spotkania  

z mieszkańcami, którzy osobiście 

przekazywali swoje jakże cenne 

uwagi, a także problemy, z jakimi 

borykają się na co dzień.  

Zapewne trzymając ten numer In-

formatora Janowickiego zaczynamy 

już sezon urlopowy, więc chciałbym 

życzyć Państwu w imieniu swoim 

oraz całej Rady Gminy, dużo słońca 

oraz niezapomnianych wspomnień 

wakacyjnych.  

Jak zawsze zapraszam do uczest-

nictwa w sesjach Rady Gminy oraz 

do przedstawiania swoich spraw 

zarówno w formie pisemnej, jak  

i ustnej, osobiście w Biurze Rady 

Gminy. 

                                                             

Paweł Pawłowicz 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 
Z prac   
Rady  

Gminy 

www.facebook.com/gminajanowicewielkie 

Kolejna edycja imprezy z okazji Dnia Dziecka już za nami ! 

 sobotę 27 maja na tere-

nie Parku ‘’Zielona Doli-

na" w Janowicach Wielkich zebra-

li się licznie mieszkańcy całej 

Gminy wraz z swoimi pociechami. 

 

Jak co roku na amatorów wspaniałej 

zabawy czekało mnóstwo bezpłatnych 

atrakcji, takich jak: super zjeżdżalnia, 

tor przeszkód dla maluszków i wspa-

niała dmuchana tarcza z kulami na 

rzepy. Pyszną watę cukrową serwowa-

li Marta i Damian Bolinowscy. O prze-

jażdżki konne zatroszczyli się Domini-

ka i Jan Jabłońscy. Artystycznie wy-

malowane twarze to zasługa Pani Do-

roty Jankowskiej i Magdaleny Nowak. 

Niemałą atrakcją okazało się również 

karmienie i podziwianie małych kózek, 

które przyjechały z Jerzym Jachimow-

skim. Ciasta i napoje, które ze wzglę-

du na słoneczną pogodę cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem, serwo-

wały Pani Jolanta Nowak i Zofia Dul 

wraz z naszym sołtysem Sylwestrem 

Sz k ar ad kie m.  Ew a  Wawr za k  

i Urszula Chochoł zapewniły pełne 

miseczki przekąsek, różnorodne gadże-

ty dla dzieci jak również elegancko 

wypisane dyplomy. Wspaniałe roz-

grywki sportowe poprowadzili Nasi 

strażacy z OSP Janowice Wielkie pod 

przewodnictwem Stanisława Tatarzy-

na. W rolę Małpki z Afryki oraz Króli-

ka wcielili się Marzena Gapińska  

i Miłosz Kamiński.  

Na początek organizatorzy zaskoczyli 

przybyłych konkurencją malowania 

kartonowych zabawek, tj. okazałych 

domków i wspaniałych wozów strażac-

kich. Konkurencja ta cieszyła się ol-

brzymim powodzeniem. Przyznano 

nagrody w 3 kategoriach wiekowych,  

a także wyróżnienia. Pary rodzinne 

mogły wziąć udział w rozgrywkach 

rodzinnych takich jak: ”Rodzinny rzut  

do tarczy” i ”Rodzinne przelewanie  

 

wody”. I tu również ilość osób chętnych 

do zabawy mile zaskoczyła organizato-

rów. Całe rodziny miały wiele frajdy  

z tak ciekawej zabawy. Główną konku-

rencją były ‘’Starcia Świetlicowe 2017”. 

Świetlice Trzcińsko, Janowice Wlk., 

Komarno rozegrały trzy konkurencje. 

W pierwszej dzieci dokonały 

stylizacji swojego kapitana 

przy pomocy bibuły, sznurka  

i spinaczy. W drugiej należało 

na czas zabawnie zgnieść balo-

nik. W trzeciej natomiast, wy-

kazać się nie lada dokładnością 

w przypinaniu brakującej trą-

by słonia z zasłoniętymi ocza-

mi. Jury wyłonione z publicz-

ności jednogłośnie przyznało:  

I miejsce - Świetlicy Trzcińsko, 

II miejsce - Świetlicy Janowice 

Wlk., III miejsce - Świetlicy 

Komarno. Było mnóstwo śmie-

chu i dobrej zabawy. Turniej w bule  

i ping-ponga poprowadził jak co roku 

Pan Zbigniew Chrobak. Nad prawidło-

wością wszystkich przeprowadzanych 

konkurencji czuwały: Oksana Wasi-

lewska, Joanna Drygalska, Marzena 

Gapińska, Paulina Górnicka, Matylda 

Mydłowska. Technicznie wspierali 

nas: Robert Gapiński, Marcin Halota, 

Błażej Stankiewicz. Wspaniałą obsługę 

tarczy na rzepy zapewniła Małgorzata 

Szakaradek. Imprezę poprowadzili: 

Anita Pawłowicz, Paweł Drygalski, 

Paweł Pawłowicz. Wspólną zabawę 

uwieńczył brawurowy pokaz armatki 

wodnej OSP Janowice Wielkie i wspól-

ne pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

Całość imprezy w swym obiektywie 

uwieczniła Krystyna Pisarska. 

Organizatorami byli: Grupa Odnowy 

W s i ,  K o m i t e t  s p o ł e c z -

ny ,,Podfabryczna”‘, Gminna Komisja 

ds. Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, Sołectwo Janowice Wielkie, 

GOPS i OSP Janowice Wielkie, Gmina  

 

Janowice Wielkie.  

Gorące podziękowania za zapewnienie 

wspaniałych nagród dla dzieci: Gmin-

nej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, Sołectwu Janowi-

ce Wlk., w szczególności Paniom które 

zapewniły pyszne wypieki: Pani Zofii 

Wdowiak, Pani Anecie Żurakowskiej, 

Pani Teresie Szkaradek, Pani Małgo-

rzacie Szkaradek, Pani Jolancie No-

wak, Pani Joannie Drygalskiej, Pani 

Zofii Dul, Panu Sewerynowi Świerk, 

Pani  Małgorzacie Oleksy, Pani Marze-

nie Gapińskiej, Pani Małgorzacie Ta-

tarzyn, Pani Karolinie Kina, Zespołowi 

”Rudawianie”’., Dolnośląskiej Izbie 

Rolniczej - Panu Piotrowi Gołębskie-

mu, Panu Rafałowi Dyjur, Panu Miro-

sławowi Kaszkurowi. Firmie ,,Jarbud” 

Panu Jarosławowi Baranowi. Podzię-

kowania także firmie Ro-ko, Rozrusz-

niki i Alternatory za bezpłatny dowóz 

dzieci. Dziękuję również Wójtowi Gmi-

ny Janowice Wielkie, Kamilowi Ko-

walskiemu za pomoc przy organizacji. 

Dziękuję wszystkim za udaną zabawę 

i do zobaczenia za rok! 

 

Lider Grupy Odnowy Wsi  

Anita Pawłowicz 

►Laureaci „Starcia  Świetlicowgo” (fot. K.Pisarska) 

Działania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór 

GD Partnerstwo Ducha Gór 

realizuje Lokalną Strategię 

Rozwoju w ramach Programu 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 - 

działanie LEADER.  

 

Udzielamy wsparcia na działania rea-

lizujące cele Lokalnej Strategii Rozwo-

ju na lata 2014-2020. Wsparcie mogą 

uzyskać osoby lub podmioty mieszka-

jące lub zarejestrowane na obszarze 

gmin partnerskich: Mysłakowice, Pod-

górzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, 

Kowary, Piechowice, Szklarska Porę-

ba. Wniosek w ramach ogłoszonych 

konkursów mogą złożyć osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy i organizacje pozarzą-

dowe. 

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczo-

ści: 

Podejmowanie działalności gospo-

darczej - bezzwrotna premia - 80.000 

zł. - pula wolnych środków 320.000  zł. 

(konkurs II poł. 2017) oraz pula wol-

nych środków 800.000 zł. (konkurs I  

poł. 2018) 

Rozwój firmy - refundacja do 300.000  

 

zł., pula wolnych środków 600.000 zł. 

(konkurs I poł. 2018) 

Wsparcie dla Organizacji Pozarządo-

wych: 

Konkurs otwarty - Inwestycje w in-

frastrukturę turystyczną, rekreacyjną 

i kulturową - refundacja do 300.000 

zł.; pula środków 2 100 000 zł. (II poł. 

2017 r.) 

Granty dla organizacji - Włączenie 

społeczne poprzez realizację Festiwalu 

Ducha Gór - max kwota wsparcia 25 

tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 

300 000 zł. (II poł. 2017 r.) 

Granty dla organizacji - Inicjatywy 

na rzecz tożsamości i zachowania dzie-

dzictwa - max kwota wsparcia 20 tys. 

zł. dla 1 grantu; pula środków 200 000 

zł. (II poł. 2017 r.) 

Granty dla organizacji - Inicjatywy  

na rzecz wzmocnienia kapitału spo-

łeczności i organizacji, w tym edukacja 

w zakresie ochrony środowiska i prze-

ciwdziałania zmianom klimatu - max 

kwota wsparcia 20 tys. zł. dla 1 gran-

tu; pula środków 200 000 zł. (II poł. 

2017 r.) 

 

Granty dla organizacji - Wspólne 

działania promocyjne całego obszaru  

LGD Partnerstwo Ducha Gór pod 

wspólnym szyldem - Kraina Ducha 

Gór - max kwota wsparcia 50 tys. zł. 

dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł. 

(I poł. 2018 r.) 

Granty dla organizacji - Inwestycje 

w infrastrukturę turystyczną, rekrea-

cyjną i kulturową -  max kwota wspar-

cia 42 tys. zł. dla 1 grantu; pula środ-

ków 300 000 zł. (II poł. 2018 r.) 

Zapraszamy na spotkania informacyj-

ne, doradztwo w biurze LGD oraz do 

kontaktu telefonicznego. Więcej szcze-

gółowych informacji znajduje się na 

naszej stronie: www.duchgor.org 

 Anna Gomułka 

http://www.duchgor.org
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Z gabinetu 

 Wójta 

Szanowni Mieszkańcy, 

 

oddając w Wasze ręce kolejny, wakacyjny 

numer naszego Informatora tradycyjnie 

kieruję do Was kilka słów dotyczących pra-

cy wójta i urzędu. 

Czas od ostatniego wydania naszej gazety 

nie należał do najłatwiejszych. Po blisko 

dwuletniej batalii sądowej zapadł kolejny 

niekorzystny dla naszej gminy wyrok  

w walce z firmą Wodnik o ceny ścieków z 

Komarna. Nie wdając się w zawiłe szczegó-

ły procesowe podsumować można, iż kolej-

ny skład sędziowski uznał, że skoro stroną 

podpisanej umowy była Gmina, która  

w zakresie działalności wodno-ściekowej 

jest przedsiębiorstwem, to ściek przez nią 

oddawany jest ściekiem przemysłowym i za 

taki ściek musimy zapłacić, nie zważając na 

fakt, że w Komarnie wytwarzane są wy-

łącznie ścieki bytowe czyli pochodzące  

z gospodarstw domowych.  

W myśl zasady, że o wyrokach sądowych 

się nie dyskutuje i nie widząc dalszych moż-

liwości pozytywnego dla nas rozstrzygnię-

cia, podjąłem rozmowy z jeleniogórską fir-

mą odnośnie rozłożenia 1,7 miliona złotych 

na raty. Zgodnie z porozumieniem będzie-

my je płacić do roku 2020.  

Musieliśmy zrezygnować z kanalizacji dru-

giej części Janowic Wielkich, która i tak 

wzbudzała kontrowersje wśród radnych 

gminnych i co do której podjęto bynajmniej 

nie jednogłośną decyzję odnośnie realizacji.  

Pozostałe plany inwestycyjne, zaplanowane 

wkłady własne na mniejsze przedsięwzię-

cia, fundusze sołeckie, dotacje na sport, 

świetlice, biblioteki, działalność OSP pozo-

stają niezagrożone. Normalna, codzienna 

działalność i funkcjonowanie naszej Gminy 

pozostają niezachwiane. Plusem całej dłu-

giej batalii sądowej są nowe zasady obowią-

zującej obie strony umowy, które nie zawie-

rają tak drastycznych sankcji finansowych 

za zawyżone składy ścieków płynących  

z miejscowości Komarno. 

Miniony czas to związane z reformą oświa-

tową: likwidacja Gimnazjum i przekształce-

nie Gminnego Zespołu Szkół w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Udało się zachować 

zatrudnienie wszystkich naszych nauczy-

cieli, zamówiony został nowy sztandar,  

a szkoła gotowa jest do prowadzenia zajęć 

w nowej formule edukacyjnej.  

W związku z zakończonym rokiem szkol-

nym serdecznie gratuluję naszym uczniom, 

nauczycielom i rodzicom osiągniętych w 

minionym roku sukcesów naukowych  

i sportowych. 

Do użytku, tym razem na Starych Janowi-

cach oddaliśmy kolejny (po Trzcińsku) most 

gminny. Wierzę, iż będzie długo służył nam 

wszystkim, a mieszkańcom dziękuję za 

cierpliwe przeczekanie miesięcznych utrud-

nień związanych z remontem. 

W związku z trwającymi wakacjami życzę 

wszystkim Państwu jak najwięcej spokoju  

i wypoczynku, wspaniałej aury i letniej po-

gody ducha.  Pozostaję z poważaniem 

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Norweska delegacja z wizytą w urzędzie 

 końcem marca gościliśmy  

w Urzędzie  Gminy trzyoso-

bową,  norweską delegację  

z miejscowości Hurdal wraz  

z przedstawicielami z Chrześcijań-

skiego Ośrodka dla Osób Uzależ-

nionych „Nowa Nadzieja”. 

 

Celem spotkania w którym uczestni-

czyli: Burmistrz miasta Hurdal, Runar 

Bålsrud, Zastępca Burmistrza, Gunne 

Morgan Knai, Menedżer Fundacji Ås-

mund Kilde, Pastor Jarosław Wasilew-

ski, Diakon Piotr Tuła oraz władze 

Gminy Janowice Wielkie była dyskusja 

dotycząca wymiany pomysłów i rozwią- 

 

zań praktykowanych w poszczególnych 

gminach. 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją 

multimedialną obrazującą ogólno – 

gospodarczą i turystyczną sytuację 

Gminy Janowice Wielkie. Następnie 

głos zabrał Burmistrz Hurdal, odno-

sząc się do zaprezentowanych danych 

w stosunku do miasta, w którym spra-

wuje władzę. Przedstawił także cieka-

wą wizualizację. W dalszej części spo-

tkania toczyła się dyskusja nad plano-

wanymi przedsięwzięciami, zebrani 

wymieniali się również doświadczenia-

mi i praktykowanymi rozwiązaniami. 

Miłym zwieńczeniem spotkania był 

wspólny wyjazd do Wieży Widokowej  

w Radomierzu. 

 Karolina Rokicka 

 

►Przedstawiciele władz obu gmin (fot. K.R) 

Podsumowanie 8 edycji akcji ”Ratujmy Bóbr” 

a początku kwietnia za-

kończyła się tegoroczna, 

organizowana już od ośmiu lat ak-

cja „Ratujmy Bóbr”. Jej inicjatora-

mi są Państwo Oksana i Jarosław 

Wasilewski z Chrześcijańskiego 

Ośrodka dla Osób Uzależnionych 

„Nowa Nadzieja”. 

 

Udział w tegorocznej akcji udział wzię-

ło 110 osób, w tym: wolontariusze  

z Ośrodka „Nowa Nadzieja”, uczniowie 

z GZSz w Janowicach Wielkich, repre-

zentacja świetlicy wiejskiej „Rudawy”, 

młodzi, janowiccy piłkarze, Młodzieżo-

wa Drużyna Pożarnicza oraz strażacy  

z OSP, mieszkańcy, DZPK,  Towarzy-

stwo Pomocy im. Brata Alberta Koło 

Jeleniogórskie, OSiW OHP Mysłakowi- 

 

ce. Łącznie zebrano 24 200 litrów odpa-

dów. Coroczna akcja ma na celu nie 

tylko zadbanie o porządek wzdłuż rzeki 

Bóbr. Organizatorzy podkreślają, że 

ma ona ogromny wpływ na edukację  

mieszkańców w zakresie środowiska,  

 

czy choćby segregacji odpadów. Akcja 

kształtuje dobre postawy wśród naj-

młodszych, chętnie biorących udział  

w inicjatywie. Cieszy fakt, że z roku na 

rok widoczne jest zainteresowanie ak-

cją coraz większego kręgu osób, stop-

niowa zmiana mentalności ludzi  

w kwestii utrzymywania najbliższego 

otoczenia w czystości, a w końcu spa-

dek liczby nieczystości. 

W ciągu 8 lat trwania inicjatywy usu-

nięto ponad 220 000 litrów odpadów. 

Tegoroczny finał zakończył się w ser-

decznej atmosferze. Nagrodzono orga-

nizatorów i uczestników akcji odzna-

czeniami i drobnymi upominkami. 

  Karolina Rokicka 

►Wolontariusze podczas wspólnego 

pieczenia kiełbasek (fot. Organizator) 

Marzenia  uczniów o własnych szafkach spełniły się 

inęło parę lat od momen-

tu pierwszych rozmów  

o uczniowskich szafkach - wiado-

mo nie wszystko dzieje się natych-

miast, ale podobno prezent długo 

oczekiwany smakuje lepiej. 

 

W dniu 10 kwietnia uczniowie klas IV -  

VI szkoły podstawowej oraz klas gim- 

 

nazjum otrzymali własne szafki. 

Radość większości była ogromna (może 

część uczniów, którzy otrzymali szafki 

dolne kręciła nosem, ale ktoś musi je 

mieć)! Emocje szczególnie tych naj-

młodszych bardzo duże (przecież to  

pierwsza szafka w ich życiu - oczywi-

ście szkolna), wizyta u pani Joli Zieliń-

skiej w administracji, podpis odbioru  

 

klucza i radość, że ma się coś prywat-

nego tylko dla siebie. 

Chciałbym jeszcze raz podziękować 

wszystkim tym, którzy spełnili ucz-

niowskie marzenia, a szczególne po-

dziękowania dla aktorów "Czerwonego 

Kapturka". 

Mirosław Wiśniewski 

►Odnowiony krzyż (fot. K.R) 

Krzyż Osadników ponownie zamontowany 

 kwietniu ponownie zamon-

towany został Krzyż Osadni-

ków w Trzcińsku. Drewniana konstruk-

cja krzyża została wykonana przez za-

kład stolarski z  Maciejowej, natomiast 

renowacją figury Jezusa Ukrzyżowane-

go zajął się p. J. Baraniecki.  

 

Na ogrodzeniu Krzyża umieszczono pamiąt-

kową tablicę, na której widnieje napis: 

„KRZYŻ OSADNIKÓW  

Wzniesiony rękami pierwszych polskich 

osadników tej miejscowości w kwietniu 1946 

r. Jezu jesteś naszą nadzieją, wiarą, życiem, 

daj nam poznać swoje drogi byśmy już nigdy 

nie zbłądzili”. 

Całość prac związana z renowacją krzyża 

została sfinansowana ze środków ofiarowa-

nych przez społeczność Trzcińska. Przy usta-

leniu treści napisu na tablicy, montażu krzy-

ża oraz uporządkowaniu terenu pracowali: 

p. Płatkowski, p. Lesisz, p. Kosno, p. Imiołek,  

 

 

p. Ołówka, państwo Szwajgiel, państwo Ro-

kiccy. W ramce obok przedstawiono krótką 

historię krzyża spisaną przez p. J. Baraniec-

kiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krzyż powstał z inicjatywy pierw-

szych osadników, po zakończeniu II 

Wojny Światowej, tj. w 1946 r. Osadni-

cy –  ludność polska przesiedlona ze 

wschodnich terenów dawnej Rzeczpo-

spolitej, anektowana przez Rosję So-

wiecką 17.09.1939 r. Twórcami krzyża 

byli mieszkańcy Trzcińska – artysta 

rzeźbiarz p. A. Rękasowski i p. J. Ko-

zak przy pomocy ludności. Uroczystość 

poświęcenia krzyża odbyła się w kwiet-

niu 1946 r. Obecne były wówczas wła-

dze lokalne i licznie zgromadzeni 

mieszkańcy. Krzyż w stanie pierwot-

nym z 1946 r. dotrwał do 2016 r.  

W międzyczasie był wielokrotnie kon-

serwowany. W bieżącym roku powstała 

kopia pierwotnego krzyża. Figura Je-

zusa zachowała się w oryginale. Po-

wstałe po kilkudziesięciu latach ubytki 

zostały odtworzone tak, że figura za-

chowała swój dawny wygląd”. 

 Karolina Rokicka / Józef Baraniecki 
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W SKRÓCIE Zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej 
►WYŁONIONO NAZWĘ ULICY W KOMARNIE 

W konsultacjach dotyczących wyłonienia 

nazwy dla działki drogowej nr 436 w Ko-

marnie wzięła udział tylko 1 osoba, która 

zaproponowała, by ulica nosiła nazwę –  

„Leśna”. Rada Gminy pozytywnie zaopi-

niowała propozycję. 

 mkam 

 

►NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIE GMINY 

6 kwietnia w Radomierzu oficjalną dzia-

łalność rozpoczęła firma Thom - Polska 

Sp. z o.o. To drugi, zakład produkcyjny  

w Gminie Janowice Wielkie i zarazem na 

terenie Kamiennogórskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębior-

czości. Thom - Polska zajmuje się obróbką 

elementów metalowych. Obecnie zatrud-

nia ok. 150 osób. Większość stanowią 

mieszkańcy Gminy Janowice Wielkie.  

 K.R 

 

►AKT WANDALIZMU W MNISZKOWIE 

W nocy z 24 na 25 maja ok. godz. 3:57  

w Mniszkowie doszło do kradzieży jednej 

z kamer monitorujących miejscowość. Za-

instalowana była w górnej części miejsco-

wości. Sprawa została zgłoszona na poli-

cję. Gmina uzyska odszkodowanie z polisy 

ubezpieczeniowej. 

 K.R 

 

►NOWY MOST W JANOWICACH WIELKICH 

 Od początku czerwca przejezdny jest no-

wowyremontowany most między  ul. Par-

tyzantów a ul. Leśną w Janowicach Wiel-

kich. Wykonawcą była firma Szewczyk  

z Podgórzyna przy zastosowaniu techno-

logii drewna azobe. Koszt inwestycji wy-

niósł 246 tys. zł. 

 K.R/D.J 

 

►GRÓB JÜRGENA KOWNATZKIEGO 

 Na grobie zmarłego w grudniu 2015 r. 

Jűrgena Kownatzkiego umieszczono pla-

kietę z herbem Janowic Wielkich, których 

był wielkim miłośnikiem. Pozostaje On  

w naszej pamięci jako Honorowy Obywa-

tel Gminy Janowice Wielkie i współzało-

życ ie l  Stowarzyszenia  Po lsko -

Niemieckiego, który zainicjował współ-

pracę gmin Bruchhausen Vilsen i Janowi-

ce Wielkie. Rezultatem tej współpracy 

były m.in. wymiana młodzieży szkolnej 

czy pomoc dla naszych powodzian w 1997 

r. Plakieta na jego nagrobku podkreśla, 

jak ważna była dla niego Ziemia Janowic-

ka, której był wielkim miłośnikiem. 

 mkam 

 
►NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ 

Na nowych właścicieli czekają atrakcyjne 

działki w Janowicach Wielkich i Komar-

nie. Na szczególną uwagę zasługuje budy-

nek mieszkalny w Komarnie nr 58 (dz. nr 

271) wraz z działką o powierzchni 900 m², 

który nie został sprzedany w I Przetargu 

z powodu braku zgłoszeń. Zapraszamy do 

odwiedzania strony internetowej Gminy  

i BIP Urzędu, gdzie znajdują się szczegó-

łowe informacje o planowanych przetar-

gach wraz z opisem oferowanych nieru-

chomości. 

 E.P 

odczas uroczystośości  

z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Strażaka w Jeleniej Gó-

rze (16 maja) uhonorowani zostali 

strażacy ochotnicy z janowickiej 

OSP. Złoty Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa otrzymali Krzysztof 

Kośny i Janusz Dul. Brązowy Me-

dal – Jan Palica i Łukasz Cho-

choł. 

 

Przyznano również odznakę Strażaka 

Wzorowego, którą w tym roku otrzy-

mali Stanisław Tatarzyn i Piotr Go-

łębski.  Medale i odznaka są przyzna- 

 

wane przez Zarząd Główny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Warszawie dla najbardziej zasłużo-

nych strażaków w związku z ich zaan-

gażowaniem w akcje ratunkowe, wie-

dzą o pożarnictwie i doświadczeniem 

w tej dziedzinie. Osoby odznaczone są 

zawsze wielkiej klasy fachowcami  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

a samo ich odznaczenie stanowi po-

wód do dumy dla całej janowickiej 

straży oraz wszystkich przyjaciół na-

szych strażaków. 

Ponadto bardzo ceniony w świecie 

strażackim Medal Honorowy im. Bo- 

 

lesława Chomicza otrzymał Jacek Go-

łębski, prezes janowickiej OSP za roz-

wój i umacnianie kierowanej przez 

siebie jednostki. Także Wójt Kamil 

Kowalski w związku z utrzymywa-

niem bardzo dobrej współpracy Gmi-

ny z janowicką OSP został uhonoro-

wany Srebrnym Medalem za Zasługi 

dla Pożarnictwa. Jest to odznaczenie 

przyznawane dla samorządowców, 

którzy wyróżniają się w swojej aktyw-

ności na rzecz ochrony przeciwpożaro-

wej. 

 Miłosz Kamiński 

Wielki sukces  siatkarek 
w międzynarodowym turnieju 

anowickie siatkarki z Ucz-

niowskiego Klubu Sportowe-

go "Sokoliki" uczestniczyły po raz 

trzeci w międzynarodowym tur-

nieju piłki siatkowej koło Regens-

burga w Bawarii, w Niemczech. 

Turniej odbył się w dniach 16-18 

czerwca na dwóch stadionach pił-

karskich, na których rozstawiono 

64 boiska do piłki siatkowej. 

 

W turnieju uczestniczyło 140 zespo-

łów z Czech, Słowacji, Niemiec, Au-

strii, Włoch oraz dwa z Polski 

(Janowice Wielkie oraz Bielsko Biała). 

Janowicką reprezentację tworzyły  

cztery zespoły: jeden zespół dziewcząt  

z klasy szóstej, dwa zespoły dziewcząt  

 

z klasy piątej oraz reprezentacja gim-

nazjum: klasa pierwsza i druga. Wy-

jazd zakończył się wielkim sukcesem 

klubu. Dziewczęta z klasy szóstej zdo-

były pierwsze miejsce w swojej kate-

gorii, wygrywając wszystkie mecze.  

 

Dziewczęta z klasy piątej zajęły trze-

cie oraz czwarte miejsce. Natomiast 

reprezentacja gimnazjum zdobyła sre-

bro. Trenerem dziewcząt jest p. P. 

Lesiński. 

Warto zaznaczyć, że to nie jedyny 

sukces siatkarek. Dziewczęta przez 

cały rok szkolny uczestniczyły w tur-

niejach z cyklu ”Popularyzacja gry  

w piłkę siatkową na Dolnym Śląsku„ 

nie jednokrotnie stając na najwyż-

szym  stopniu podium. 

Drużynie i trenerowi serdecznie gra-

tulujemy życząc regeneracji sił,  

a w kolejnym roku szkolnym  sukce-

sów. 

 Karolina Rokicka/ P. Lesiński 

►Janowicka kadra ( fot. UKS) 

Edukacja ekologoczna w janowickiej szkole 

 maju w Szkole Pod-

stawowej przy Gmin-

nym Zespole Szkół im. W. Rutkie-

wicz zostały przeprowadzone 

warsztaty dotyczące edukacji 

ekologicznej. Organizatorem spo-

tkania było Karkonoskie Cen-

trum Gospodarki Odpadami  

w ramach umowy, jaką podmiot 

podpisał z Gminą Janowice Wiel-

kie.  

 

Warsztaty przeprowadził przedstawi-

ciel firmy Wameko, a udział w nim  

wzięli uczniowie klas I – III. Spotka 

 

nie rozpoczęło się omówieniem głów- 

nego tematu spotkania – odpadów,  

czym są, ile ich powstaje w gospodar- 

stwie domowym, na czym polega sys-

tem selektywnego zbierania odpadów.  

Po krótkim wykładzie uczestnicy  

 

warsztatów przystąpili do zajęć prak-

tycznych, m.in.: nauki segregacji od-

padów zmieszanych. Dzieci biorące  

udział w warsztatach wykazywały  

zainteresowanie i chętnie uczestniczy-

ły zarówno w dyskusji, jak również  

w części praktycznej. Tego typu akcje  

edukacyjne mają na celu wpojenie 

najmłodszym podstawowych zasad 

dbałości o środowisko. 

 Karolina Rokicka / Katarzyna Pra-

czyk 

 

 

►Spotkanie warsztatowe w GZSz (fot. K. 
Praczyk) 

Nabór piłkarzy - sezon 2017/2018 

lub  GLKS "Rudawy" in-

formuje, iż trwa nabór 

dzieci do kolejnych grup trenin-

gowych. 

 

Od 1 sierpnia w klubie będą utworzo-

ne następujące grupy:  

 

- młodzik - roczniki 2005-2006; 

- orlik - roczniki 2007-2008; 

- żak - roczniki 2009-2010; 

- skrzat - 2011 i młodsi; 

 
Dzieci można zapisywać u Prezesa Klubu, 
p. Sławomira Skalanego (796 168 323).  

Zainteresowanych rodziców wraz  

 

z dziećmi władze klubu zapraszają na  

pierwszy trening, który odbędzie się 

dnia 1.08.2017 r o. godz. 17:00 na boi-

sku w Janowicach Wielkich.  

 Karolina Rokicka/ Sławomir Skala-

ny 

 


