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Upalne Janowianki za nami 

W 
 połowie czerwca w Parku 

„Zielona Dolina” odbyła się dzie-

wiąta edycja Święta Gminy Jano-

wice Wielkie pod nazwą Janowianki. Wzięli  

w nim udział mieszkańcy, wystawcy, partne-

rzy wydarzenia oraz samorządowcy. 

 

Zabawa zaczęła się ok. godz. 14. Na przybyłych 

czekały liczne atrakcje, o czym na bieżąco informo-

wał prowadzący imprezę Dominik Jakubów. Dzieci 

bezpłatnie mogły skorzystać z zabawy na dmu-

chańcach i eurobungee, wziąć udział w grach i ani-

macjach z Królem Julianem, uczestniczyć w do-

świadczeniu z suchym lodem, zrobić zdjęcia w foto-

budce oraz z Komisarzem Lwem – Maskotką Ko-

mendy Miejskiej Policji, poprzez zabawę zgłębić 

tajniki ekologii z Nadleśnictwem „Śnieżka”, posilić 

się pyszną watą cukrową i popcornem, które serwo-

wał Damian Bolinowski. 

To oczywiście nie wszystkie atrakcje. W sołeckim 

namiocie można było spróbować przepysznych wy-

pieków gospodyń z Janowic Wielkich, w namiocie 

gminnym zakręcić wiankiem nagród i wygrać 

atrakcyjne vouchery i gadżety: m.in. dwudniowy 

pobyt w hotelu, zabiegi kosmetyczne, złotą biżute-

rię. Rokrocznie podczas Janowianek organizatorzy 

przeprowadzają zbiórkę publiczną, z której dochód 

przeznaczany jest na wybrany cel społeczny. Nie 

inaczej było w tym roku. Zgromadzoną kwotę 2191 

zł przekazano Zarządowi OSP Janowice Wielkie  

w celu zakupienia radia mobilnego do samochodu 

Star. Jak co roku Stowarzyszenie Góry Szalonych 

Możliwości z Krystyną Pisarską na czele przygoto-

wało loterię fantową, z której dochód zostanie prze-

znaczony na organizację lipcowego Przeglądu Pio-

senki „Polana”. Dania z grilla i chłodne napoje ser-

wowała niezawodna restauracja Tramp. Po raz 

drugi w Parku „Zielona Dolina” gościli Robert Sa-

dowski i Marta Sikorska-Kochańska, dzięki którym 

uczestnicy zabawy mogli zaopatrzyć swój barek  

w pyszne bułgarskie wina, ale także dokonać degu-

stacji na miejscu. Tuż obok ustawiło się stoisko  

z ręcznie wykonywanymi bransoletkami oraz stra-

ganik z zabawkami.  

Motocykle, wozy i inne pojazdy 
Dużą atrakcją okazał się przyjazd przedstawicieli 

grupy Motocyklowe Karkonosze, która zafundowa-

ła dzieciom i młodzieży nieodpłatne przejażdżki.  

W trakcie Janowianek nie zabrakło obecności służb 

mundurowych: policjantów z Komendy Miejskiej 

Policji w Jeleniej Górze, którzy znakowali rowery 

oraz prezentowali sprzęt, strażaków-nurków z Ko-

mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jeleniej Górze, którzy zapewnili przejażdżki pon-

tonem, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-

nowicach Wielkich, którzy przeprowadzili ćwicze-

nia z ratownictwa medycznego oraz krótki wykład 

o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym. Zaintere-

sowaniem cieszyły się atrakcje dodatkowe – gasze-

nie domku oraz zabawa zręcznościowa przy użyciu 

sprzętu hydraulicznego. Największą radość jednak 

sprawiła dzieciom kurtyna wodna, która dała uko-

jenie podczas upału. Dziecięcym skokom i biegom 

nie było końca.  

Artystycznie i sportowo 
Tradycyjnie, podczas Janowianek odbyły się: wy-

stęp artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Janowicach Wielkich przygo-

towanych przez Ilonę Hykalik, 

turniej piłki siatkowej, zawody 

w przeciąganiu liny oraz tor 

przeszkód poprowadzone przez 

Piotra Lesińskiego.  

Nieodłącznym elementem świę-

ta gminy Janowice Wielkie jest 

konkurs na najładniejszy wia-

nek. W tym roku można było 

wystartować w dwóch katego-

riach: jako osoba prywatna, 

bądź ugrupowanie. W tej dru-

giej kategorii bezkonkurencyj-

na okazała się świetlica wiej-

ska w Komarnie z pięknym 

dużym wiankiem, która jako 

jedyna podjęła wyzwanie. Jury 

postanowiło szczególnie wyróż-

nić podopiecznych Grażyny So-

bierajskiej przekazując im 

wszystkie przygotowane nagrody. W kategorii osób 

prywatnych wybór trzech najlepszych wianków był 

niezwykle trudny. Były wianki z kwiatów sztucz-

nych, żywych, polnych, a nawet jadalny wianek! 

Ostatecznie wiankowe starcie zwyciężyła p. Dzió-

bek z Komarna. 

Zwieńczeniem Janowianek była zabawa taneczna  

z zespołem Silver Efi Band, do godziny 2:30.  

O oprawę medialną imprezy zadbała telewizja Stri-

meo oraz portale: jelonka.com oraz portalik24.pl. 

● Karolina Rokicka 

PARTNERZY WYDARZENIA: 

Betform-Art, Hotel Gołębiewski Karpacz, Korali-

kowo Beata M., Termy Cieplickie, Jelenia Plast, 

DepilConcept w Wałbrzychu, Huta Szkła Kryszta-

łowego Julia, Pryzmat Jelenia Góra, Kornel Gaje-

wicz, Stonoga Bawialnia, PKP Polskie Linie Kole-

jowe, YES Adrian Brzozowski, Akademia Happy 

Kids, Centrum Nauki W&W, Restauracja Przycup 

w Dolinie, Papugarnia Karpacz, Dr. Schneider 

Automotive Polska Sp. z o.o., Park Miniatur Za-

bytków Dolnego Śląska, Pałacowa Bawialnia, Sty-

lizacja Paznokci Patrycja Butyńska, Salon Kosme-

tyczny Karolina Kina, Smażalnia Ryb "U Andrusz-

ka", Nadleśnictwo "Śnieżka", Lasy Państwowe, 

Thom Polska, Biuro Podróży "Trendy Travel", Ate-

lier Igła&Nitka, Browar Miedzianka, Ambasada 

Urody Iwona Łapińska, Park Bajek, Time Gates - 

Bramy Czasu, Robert Sadowski, Falconart Meble 

Na Wymiar Marcin Ciastko, Jar - Bud Jarosław 

Baran, Oriflame, Trendy Hair Fashion Jelenia 

Góra, Apteka "Nadzieja" w Janowicach Wielkich, 

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Ja-

nowicach Wielkich, Sołectwo Janowice Wielkie, 

Restauracja Tramp, Komenda Miejska Państwo-

wej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Janowicach Wielkich, Komenda 

Miejska Policji w Jeleniej Górze, Motocyklowe 

Karkonosze, Asia Zamojska, Krzysztof Zawadzki. ►Konkurs przeciągania liny (fot. M. Kusz) 

► Janowiankowi artyści (fot. M. Kusz) 

► Chętnych do kręcenia wiankiem nagród nie brakowało (fot. M. Kusz) 
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Dzień Dziecka " Cztery żywioły" za nami 
 

 

Z prac  

Rady Gminy 
 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Lato przywitało nas upałami - za na-

mi już połowa roku 2019. Czas zatem 

na krótkie podsumowanie prac Rady 

Gminy w tym okresie. Odbyło się pięć 

sesji Rady Gminy, na których przyjęli-

śmy 25 uchwał. Wszystkim radnym  

i przedstawicielom władz gminy dzię-

kuję za konstruktywną i rzeczową 

pracę na komisjach oraz na sesjach. 

Jedna z ważniejszych uchwał dotyczy 

dopłat na wymianę starych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne. Rok 2019 

jest pilotażowy dla tych dopłat i w za-

leżności od zainteresowania ze strony 

mieszkańców będziemy kontynuowali 

ten program w następnych latach. 

Zachęcam do skorzystania z dofinan-

sowania i do wspólnej troski o czystość 

powietrza w naszej Gminie. 

Trwają przygotowywania projektu 

nowego przedszkola przy ul. Wojska 

Polskiego w Janowicach Wielkich, 

abyśmy mogli jesienią wystąpić o dofi-

nansowanie ze środków zewnętrznych 

na jego budowę. Cieszą prace remon-

towe wykonywane na drodze powiato-

wej z Radomierza do Janowic Wiel-

kich. Proszę jednak wszystkich Pań-

stwa o cierpliwość i wyrozumiałość  

w związku z trudnościami w korzysta-

niu z drogi w czasie remontu, który 

zakończy się we wrześniu. 

Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. 

Wszystkim uczniom składam gratula-

cje za osiągnięte wyniki w nauce i spo-

rcie. Absolwentom Szkoły Podstawo-

wej im. W. Rutkiewicz, w tym ostat-

niemu rocznikowi gimnazjalistów, ży-

czę sukcesów w wybranych przez Was 

szkołach średnich. 

W czerwcu odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursów na dyrektorów przedszkola 

i szkoły w Janowicach Wielkich,  

w których brałem udział. Pani J. Za-

wadzkiej i Panu M. Wiśniewskiemu 

gratuluję wygranej w konkursach oraz 

życzę wielu sukcesów na niwie zawo-

dowej oraz prywatnej. 

Rok 2019 jest również początkiem no-

wej kadencji pracy Sołtysów. Wszyst-

kim sołtysom minionej kadencji skła-

dam podziękowania za ogrom włożo-

nej pracy i zaangażowania w realizo-

wanie planów w poszczególnych sołec-

twach, a nowym Sołtysom życzę suk-

cesów, wytrwałości, wielu ciekawych 

pomysłów, które zaowocują dla nas 

wszystkich. 

Drodzy Państwo, życzę wszystkim 

Państwu przede wszystkim bezpiecz-

nych i spokojnych wakacji oraz odpo-

czynku. Zapraszam do spotkań na mo-

im comiesięcznym dyżurze dla Pań-

stwa w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 7.30 – 8.30. 

 

Krzysztof Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy  

W 
 d n i u  0 8 . 0 6 . 2 0 1 9  

r. w Parku „Zielona Doli-

na” w Janowicach Wiel-

kich odbył się festyn z okazji Dnia 

Dziecka pn. „Cztery Żywioły”. 

 

Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły 

się o godzinie 7.00, kiedy pracownicy Urzę-

du Gminy w Janowicach Wielkich w skła-

dzie: Robert Gapiński, Jarosław Czerwik, 

Jan Palica, Jerzy Jachimowski, Grzegorz 

Dranka rozpoczęli rozkładanie stołów, ła-

wek, namiotów, sprzętu grającego i wyko-

nywanie ostatnich prac porządkowych.  

O godzinie 8.00 rano w miejscu festynu 

zjawili się organizatorzy, współorganizato-

rzy i wolontariusze którzy zajęli się dekoro-

waniem sceny, namiotów i całego terenu 

Parku „Zielona Dolina” oraz przygotowy-

waniem poczęstunku. 

O godzinie 11.00 rozpoczęto imprezę. Pro-

wadzącymi wydarzenie byli Kinga Seń-

kowska i Bartosz Dul, którzy przywitali 

przybyłych gości, poinformowali o lokaliza-

cjach poszczególnych atrakcji i ogłosili zapi-

sy do turnieju siatkówki i ping ponga, które 

przyjmował  i prowadził  Piotr Lesiński. 

Następnie przedstawiono program festynu, 

który obejmował: przejażdżki konne, malo-

wanie twarzy, zawody w Darta, pokaz ba-

niek mydlanych i przejście przez labirynt, 

dmuchane zjeżdżalnie, pokaz sprzętu oraz 

konkurencje, które zapewniała OSP Jano-

wice Wielkie, animacje i fotobudkę, loterię 

fantową, festiwal kolorów, poczęstunek  

w postaci ciast, napojów, gotowanej kuku-

rydzy, waty cukrowej i lodów. Niestety,  

z powodu warunków atmosferycznych nie 

odbył się lot balonem.  

Kolejną niespodzianką były zabawy z ani-

matorem. Dzieci przywitała maskotka - 

pies Marschall, z którym można było pozo-

wać do zdjęć. Następnie przeprowadzono 

zabawy: z kolorową chustą i  sprawnościo-

we. Później rozpoczęto konkurs tańca, pod-

czas którego jury wybierało 20 najlepiej 

tańczących dzieci.   

O godzinie 13.30 rozpoczęto rozdawanie 

nagród za udział w konkursach, którego 

dokonał przedstawiciel firmy Platinum Eye 

w stroju dinozaura.  

Kolejno, na teren Parku przy głośnym 

aplauzie dzieci, wjechali strażacy, którzy 

zorganizowali zawody m.in. gaszenie poża-

rów na specjalnie przygotowanej planszy, 

umożliwili dzieciom obejrzenie wozów stra-

żackich również od środka, a także ku 

ogromnej uciesze najmłodszych uczestni-

ków użyli węża strażackiego polewając 

wodą wszystkich uczestników imprezy.  

O godzinie 14:00 organizatorzy zaprosili na 

gorący posiłek w postaci pieczonych kiełba-

sek. 

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria 

fantowa. W trakcie jej trwania  dzieci mo-

gły poczęstować się pysznymi lodami. 

Widowiskową i finalną atrakcją był festi-

wal kolorów, gdzie wszyscy w rytm muzyki 

rzucali się kolorowymi pudrami. Transport 

dzieci zapewniła Gmina Janowice Wielkie. 

Nad całością pozytywnego zamieszania 

czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

Na zakończenie prowadzący podziękowali 

uczestnikom zabawy, wszystkim osobom 

zaangażowanym w organizację imprezy 

oraz Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

Kamilowi Kowalskiemu, za wsparcie i pa-

tronat nad wydarzeniem. 

Organizatorami imprezy byli: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich, Gminna Komisja ds. Rozwiazy-

wania Problemów Alkoholowych w Jano-

wicach Wielkich, Gmina Janowice Wielkie. 

 

●Małgorzata Gajewicz 

►Festiwal kolorów (fot. K. Gajewicz) 

JANOWICKIE ŚWIĘTO PIŁKI NOŻNEJ 

Z 
 końcem czerwca na boisku 

piłkarskim w Janowicach 

Wielkich odbył się Turniej im. 

Henryka Musiała. Pomysłodawcą ini-

cjatywy był Prezes GLKS-u „Rudawy” 

Sławomir Skalany. 

 

Celami imprezy były: promowanie aktyw-

nego sposobu spędzania czasu wolnego 

poprzez grę w piłkę nożną, integracja mło-

dych piłkarzy oraz upamiętnienie Henryka 

Musiała, legendy janowickiej piłki, długo-

letniego prezesa klubu GLKS, działacza 

OZPN Jelenia Góra. 

Organizatorzy przygotowali 5 boisk zgod-

nie z wytycznymi PZPN dla poszczegól-

nych grup wiekowych. W turnieju udział 

wzięły łącznie 24 zespoły (240 dzieci) - 5 

drużyn w grupie „skrzat”, 12 drużyn w gru-

pie „żak”, 7 drużyn w grupie „orlik”, 24 tre-

nerów, 3 osoby z zabezpieczenia medyczne-

go, 5 sędziów, w tym 4 związkowych i jeden 

przygodny. Zespoły reprezentowały 3 po-

wiaty: jeleniogórski, lubański i kamienno-

górski. Najmłodszy uczestnik zawodów 
miał 4 lata, najstarszy 11 lat, wystąpiła jed-
na drużyna kobieca, ale i nie brakowało 
pojedynczych dziewczynek w drużynach. 

„Skrzaty” i „orliki” grały systemem każdy  

z każdym, natomiast „żaki” rywalizowały  

w systemie 2 grup składających się z 6 ze-

społów. Po rywalizacji grupowej odbyła się 

faza pucharowa i o miejsca. Każda drużyna 

otrzymała pamiątkowy puchar, a każdy 

piłkarz zestaw startowy i medal. Niewąt-

pliwie jednak najwięcej radości dzieciom 

sprawiły puchary przechodnie. 

Turniej uatrakcyjniły: występ Pawła Skó-

ry, Mistrza Świata, Europy i Polski we Fre-

estyle’u, bezpłatny bufet z owocami, napo-

jami, ciastami, ścianka celności, konkurs 

fantowy, pokaz armatki wodnej. 

W organizację turnieju zaangażowany był 

głównie zarząd  GLKS-u „Rudawy” na cze-

le z Prezesem, rodzice dzieci będących 

członkami klubu, pracownicy Urzędu Gmi-

ny w Janowicach Wielkich oraz wielu spo-

łeczników – przyjaciół klub.  

„Chciałbym podziękować przede wszystkim 

rodzinie pana Henryka, za to, że zgodziła 

się , aby turniej nosił taką nazwę. Dziękuję 

za zaufanie pani Grażynko, Ewo, Alicjo, 

Rafale, Wojtku. Dziękuję partnerom i spon-

sorom wydarzenia: Urzędowi Gminy  

w Janowicach Wielkich na czele z Wójtem 

p. Kamilem Kowalskim, Starostwu Powia-

towemu w Jeleniej Górze na czele ze Staro-

stą p. Krzysztofem Wiśniewskim, Radnemu 

Powiatowemu p. Sławomirowi Celtowi, 

Stowarzyszeniu Razem Dla Regionu, Po-

wiatowemu Zrzeszeniu LZS w Jeleniej Gó-

rze, Firmom: Dr. Schneider Automotive 

Polska Sp. z o.o., Jelenia Plast, Thom Pol-

ska, P.H.U Mariusz Krupiński, T&P Re-

monty Tomasz Wagowski, Z-B sp. z o.o. 

Zdzisław Sobczak, PTHU JACMAR Ma-

riusz Jezierski, F&A Sebastian Siekierski, 

Mega Development Ryszard Betliński, TF 

Budownictwo Filip Tadajewski, Auto Sel-

ling, DanLer, Restauracji Astoria, Restau-

racji Bistro Stacja, Piekarni Liebersbach, 

Ogrodnictwu ANKA, Karkonoskim Tajem-

nicom w Karpaczu, Parkowi Bajek w Kar-

paczu, Pizzeri Verona w Janowicach Wiel-

kich. 

Podziękowania kieruję także do rodziców 

dzieci należących do klubu, którzy poświę-

cali swoje popołudnia na przygotowania do 

turnieju. Wasza praca i zaangażowanie 

pozwoliła osiągnąć rewelacyjny efekt.  

Dziękuję za sprawne prowadzenie stoisk 

gastronomicznych i konkursu fantowego. 

Dziękuję paniom: Kindze, Grażynie, Rena-

cie, Elżbiecie, Karolinie, Ani oraz rodzicom 

za upieczenie ciast. Dziękuję za owoce do 

naszego stoiska, przy którym dzieci mogły 

posilać się do woli. Dziękuję fotografom: 

Monice i  Jarkowi za uwiecznienie niezapo-

mnianych chwil w migawkach. Dziękuję  

Marcinowi za nagranie filmu przy użyciu 

drona. 

Dziękuję trenerom za prowadzenie drużyn 

oraz panu Mateuszowi, który opracowywał 

minutowy harmonogram rozgrywek i czu-

wał nad jego prawidłowym przebiegiem. 

Dziękuję starszym wychowankom janowic-

kiego klubu, że w tym dniu byli z nami, co 

nie wątpliwie przyśpieszyło prace i kontrolę 

nad rozgrywkami na każdym boisku. Wiel-

kie podziękowania dla moich kolegów  

z OSP w Janowicach Wielkich za pomoc 

przy parkingu, zabezpieczenie medyczne 

przy współpracy z panią Dorotą, a jak się 

okazało kolejny raz fajną i trafną atrakcję 

na koniec turnieju, jaką był prysznic z ar-

matki wodnej. 

A na koniec dziękuję  wszystkim drużynom, 

które skorzystały z naszego zaproszenia  

i przyjechały na  turniej.” - podsumował S. 

Skalany. 

●Karolina Rokicka 

►Uczestnicy Turnieju (fot. J. Jankowski) 
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

 

mimo urlopów, które na zmianę biorą 

nasi pracownicy, wakacje to dla Urzędu 

czas pracy.  

Tak jak na sąsiedniej stronie informuje 

Przewodniczący Rady Gminy, pracujemy 

nad projektem budowy przedszkola - to 

naprawdę sporo dokumentacji - i progra-

mem dopłat do wymiany starych pieców, 

mając na uwadze ograniczenie smogu.  

Już niebawem z udziałem finansowym 

Urzędu Marszałkowskiego i Gminy za-

cznie się remont remizy OSP w Janowi-

cach Wielkich. 

Sprzedają się nieruchomości, m.in. stary 

browar w Miedziance, w związku z czym 

pojawiła się szansa na otworzenie stylo-

wej gastronomii.  

Przedłużyliśmy dopłatę do linii autobu-

sowej na odcinku Trzcińsko - Janowice 

Wielkie, choć niepokoi nas ciągle zmniej-

szająca się liczba pasażerów, która już 

teraz powoduje wątpliwości co do dalsze-

go utrzymywania tej linii.  

Nasi pracownicy techniczni, poza bieżą-

cą pracą m.in. przy koszeniu traw przy-

drożnych, poszerzyli plac postojowy pod 

Skopcem w Komarnie, bo ten najwyższy 

szczyt Gór Kaczawskich przyciąga coraz 

większe rzesze turystów i staje się waż-

ną atrakcją turystyczną Gminy.  

Przy udziale pieniędzy z naszego budże-

tu - ok. 455 tys. zł - Starostwo remontuje 

drogę wjazdową do Janowic Wielkich od 

strony Radomierza. To bardzo długo wy-

czekiwana inwestycja, która powinna 

dać sporo satysfakcji wszystkim kierow-

com i także pieszym, bo pojawią się od-

cinki z chodnikiem. Nowa, wygodna dro-

ga przy okazji poprawi wizerunek Gmi-

ny w oczach turystów. 

W czasie lata - tak jak i o każdej porze - 

zapraszam dzieci i młodzież do naszych 

świetlic wiejskich i na janowickiego Or-

lika. Pamiętajmy też o książce na letni 

wyjazd, którą wybierzemy w jednej  

z naszych bibliotek.  

Podczas wakacji odbędzie się Wędrowny 

Przegląd Piosenki „Polana”, a tradycyj-

nie zaraz po wakacjach Turniej o Puchar 

Wójta, Pastora i Sołtysa.  

Na koniec wakacji czeka nas jeszcze 

Miedzianka Fest – znana w całym kraju 

impreza dla miłośników dobrej książki 

reporterskiej i twórczych spotkań z au-

torami.  

O wszystkim, co dzieje się w Gminie mo-

gą Państwo przeczytać na naszej regu-

larnie aktualizowanej stronie interneto-

wej oraz na naszym Facebooku. 

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Sołtysi i Rady Sołeckie na kolejną kadencję 

N 
a przełomie maja  

i czerwca odbyły się ze-

brania wiejskie w sołec-

twach Gminy Janowice Wielkie, 

podczas których wybierano no-

wych Sołtysów i Rady Sołeckie 

na kolejną, czteroletnią kaden-

cję. 

 

W Radomierzu nowym Sołtysem zo-

stała Sylwia Przywara, natomiast  

w Radzie Sołeckiej będą pracować: 

Joanna Żukowska, Edyta Czaja, Zu-

zanna Kaczmarek, Krzysztof Za-

wadzki oraz Jarosław Baran. 

W Trzcińsku funkcję Sołtysa pełnić 

będzie Dariusz Miśta, a w Radzie 

Sołeckiej znaleźli się:  Eliza Lesisz, 

Hanna Pisarska - Rogowska, Anetta 

Światkowska i Mariusz Latała. 

W Janowicach Wielkich swoją pracę 

w roli Sołtysa kontynuował będzie 

Tomasz Fijałkowski, natomiast do 

Rady Sołeckiej weszli: Monika Proko-

pow, Krystyna Pisarska, Ewa Golis,  

Łukasz Reszka, Sławomir Skalany. 

W Miedziance w dalszym ciągu go-

spodarzem sołectwa będzie Andrzej 

Brudziński, a pomagać mu będą  

w ramach Rady Sołeckiej: Mariola 

Pławiak, Zbigniew Pławiak, Gracjan 

Szeferowicz.  

Sołtysem Komarna została Edyta 

Michoń, a do Rady Sołeckiej wybra-

no: Kingę Milancej, Grażynę Sobie-

rajska, Karolinę Heromińską, Annę 

Skotarek oraz  Eugeniusza Mączkę.  

W Mniszkowie ze względu na  brak 

wymaganej liczby uczestników zebra-

nia wiejskiego nie wybrano nowych 

władz sołeckich. Zebranie w tej wsi 

zakończyło się podsumowaniem mija-

jącej kadencji przez byłą już panią 

Sołtys. 

Nowowybranym Sołtysom i Radom 

Sołeckim życzymy powodzenia i sa-

tysfakcji ze sprawowanych funkcji. 

 

●Karolina Rokicka 

► Sołtysi minionej i obecnej kadencji  

sołectwa Radomierz (fot. K. Kowalski) 

 Nowi Dyrektorzy Szkoły i Przedszkola 

W 
ójt zatwierdził wyni-

ki konkursów na Dy-

rektorów Szkoły  

i Przedszkola. 

 

Nominacje zostały wręczone wyłonio-

nym kandydatom: Mirosławowi Wi-

śniewskiemu i Joannie Zawadzkiej, 

którzy obejmą nowe funkcje na kolej-

ne 5 lat począwszy od 1 września. 

Konkursy były przeprowadzone  

w związku z zakończeniem kadencji 

dotychczasowych dyrektorów w obec-

ności: przedstawicieli Wójta, Kurato-

rium Oświaty, Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej i związków zawodo-

wych. Dyrektor Szkoły będzie konty-

nuował swoją funkcję, natomiast  

w Przedszkolu nie kandydowała 

obecna pani dyrektor, dlatego dojdzie 

do zmiany kierownictwa. 

●mkam  

►Kadra dyrektorska (fot. K. Rokicka) 

Będą dopłaty do wymiany pieców 

R 
ada Gminy w dniu 27 

czerwca przyjęła uchwa-

łę w sprawie programu 

dopłat do wymiany nieekologicz-

nych pieców i kotłów.  

 

Uchwała Nr VIII/40/2019 w sprawie 

udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Janowice Wielkie  

w związku z wymianą kotłów lub pie-

ców w lokalach mieszkalnych na in-

stalacje przyjazne środowisku aktu-

alnie czeka na uprawomocnienie albo 

ewentualne uwagi organów nadzoru. 

Niezwłocznie po jej wejściu w życie, 

jeżeli nie będzie uwag organów nad-

zoru, zostanie ogłoszony nabór wnio-

sków dla mieszkańców. Odbędzie to 

nie wcześniej niż 12 sierpnia br.,  

a czas dla wnioskodawców na składa-

nie wniosków wyznaczony zostanie 

na 30 dni. Urząd Gminy będzie po-

magał wnioskodawcom w wypełnia-

niu formularzy. W ramach programu 

mieszkańcy mogą uzyskać dofinanso-

wanie w kwocie 5 tys. zł (domy jedno-

rodzinne), 3 tys. zł (mieszkania  

w domach wielorodzinnych) albo 2 

tys. zł (do każdego mieszkania, jeśli 

działa wspólna kotłownia dla wielu 

mieszkań w budynku).  

Uchwała określa wzór wniosku,  

w którym znajduje się spis wymaga-

nych załączników. Zakłada się, że 

wnioskodawca ma przeprowadzić 

wymianę pieców na bardziej ekolo-

giczne, sfotografować likwidowane 

źródło ciepła, zezłomować piec lub 

kocioł, opłacić faktury w związku  

z wymianą na nowe urządzenie, uzy-

skać opinie techniczne o prawidło-

wym wykonaniu zadania i dopiero 

wtedy ubiegać się o dopłatę Gminy. 

Uchwała przewiduje pierwszeństwo 

m.in. dla wnioskodawców, którzy nie 

mogą uzyskać dofinansowania z pro-

gramu rządowego „Czyste powie-

trze”.  

Do końca roku na zadanie Gminy 

przeznaczy 50 tys. zł, a program bę-

dzie miał charakter wieloletni. 

 

●Miłosz Kamiński 

Sukces janowickich siatkarek w Niemczech 

J 
anowickie siatkarki z Ucz-

niowskiego Klubu Sportowego 

"Sokoliki" uczestniczyły po raz 

piąty w międzynarodowym turnieju 

piłki siatkowej koło Regensburga  

w Bawarii, w Niemczech.  

Turniej odbył się w dniach 21-23 czerwca 

na dwóch stadionach piłkarskich, gdzie 

rozstawiono 60 boisk do piłki siatkowej. 

W turnieju uczestniczyło ponad 180 ze-

społów: z Czech, Słowacji, Niemiec, Au-

strii, Szwajcarii oraz dwa zespoły z Polski 

(Janowice Wielkie, Bielsko-Biała).  

Zawody rozgrywano w różnych katego-

riach wiekowych. Ze względu na nietypo-

wy termin turnieju, zakończenie roku 

szkolnego i wczesne wakacje, janowicki 

klub Sokoliki reprezentowała drużyna 

złożona z uczennic klasy ósmej, trzeciej 

gimnazjum oraz pierwsza klasa szkoły 

średniej (roczniki 2002-2004).  

Wyjazd zakończył się sukcesem janowic-

kiego klubu: dziewczęta zdobyły pierwsze 

miejsce w swojej kategorii, nie przegry-

wając żadnego pojedynku. 

Janowickie złotka zagrały w składzie: 

Urynowicz Oliwia, Markowiak Mariola, 

Nowak Julia, Dąbrowska Emilia, Dą-

browska Honorata, Wawrzak Nikola oraz 

Kanak Gabriela, a ich trenerem był Piotr 

Lesiński. 

Udział siatkarek w poprzedzającej turniej 

wycieczce sportowej  do Boszkowa pozwo-

lił im na tyle zregenerować siły po udzia-

le w wielu współzawodnictwach szkol-

nych, aby osiągnąć kolejny, spektakular-

ny sukces. 

● P. Lesiński / K.R 

►Janowickie złotka (fot. P. Lesiński) 
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Program 500+ 
Od 1 lipca program Rodzina 500+ 

obejmie wszystkie dzieci do 18. roku 

życia bez względu na dochód rodziny. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na 

nowych zasadach można w lipcu 

składać online, a od 1 sierpnia  

w formie papierowej do GOPS w Ja-

nowicach Wielkich. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 

500+ na nowych zasadach, rodzic 

dziecka, na które obecnie nie pobiera 

tego świadczenia, musi złożyć wnio-

sek do 30 września. Oznacza to, że 

tylko złożenie wniosku do końca 

września gwarantuje, że świadczenie 

zostanie wypłacone z wyrównaniem 

od lipca. 

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 

30 września, świadczenie będzie 

przysługiwać od miesiąca złożenia 

wniosku. 

Rodzice, którzy mają obecnie przy-

znane świadczenie wychowawcze tyl-

ko na drugie i kolejne dzieci, do 

30.września  składają wniosek  

o ustalenie prawa do świadczenia na 

wszystkie dzieci.  

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 

prawo do świadczenia również na 

pierwsze dziecko (na które obecnie 

nie pobierają 500+), natomiast od 1 

października na pozostałe dzieci (na 

które świadczenia są już przyznane 

do 30 września 2019 r.). Rodzice mu-

szą pamiętać, aby złożyć wniosek do 

30 września, jeśli chcą otrzymać 

świadczenie wychowawcze na pierw-

sze dziecko z wyrównaniem od lipca. 

Od 1 lipca prawo do świadczenia wy-

chowawczego nie będzie już uzależ-

nione od ustalenia alimentów od dru-

giego rodzica w przypadku wniosków 

składanych przez rodziców samotnie 

wychowujących dziecko.  

Obecnie świadczenie wychowawcze 

przysługuje, co do zasady, od miesią-

ca złożenia wniosku. Brak złożenia 

wniosku w miesiącu, w którym dziec-

ko się urodziło, oznaczało brak prawa 

do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 

lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od 

urodzenia dziecka na złożenie wnio-

sku i świadczenie 500+ otrzymają  

z wyrównaniem od dnia narodzin 

dziecka (dotyczy to  dzieci urodzo-

nych po 30 czerwca 2019 r.). 

●Małgorzata Gajewicz 

Informacja o terminie składania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 

G 
minny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Janowicach Wiel-

kich informuje o terminach 

składania wniosków dotyczących 

świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego,  świad-

czeń "Dobry start” i stypendiów szkol-

nych. 

Od 1 lipca wszystkie wnioski (oprócz dot. 

stypendiów szkolnych) można złożyć tylko 

w wersji elektronicznej przez stronę Mini-

sterstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl 

Od 1 sierpnia wszystkie wnioski  składa 

się również w wersji papierowej: 

•wnioski o ustalenie prawa do pobierania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

w terminie od 1 sierpnia; 

•wnioski o ustalenie prawa do pobierania 

stypendium szkolnego na rok szkolny 

2019/2020 w terminie do 13 września; 

•wnioski o ustalenie prawa do pobierania 

świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 

2019/2020 w terminie od 1 sierpnia; 

•wnioski o ustalenie prawa do pobierania 

świadczeń Dobry Start, w terminie od 1 

sierpnia do 30 listopada. 

 

 W SKRÓCIE 
Będzie remont elewacji budynku OSP 
Urząd Gminy we współpracy  z Ochotniczą 

Strażą Pożarną złożył wniosek  

o dofinansowanie wykonania  elewacji re-

mizy OSP w ramach konkursu „Odnowa  

Dolnośląskiej Wsi”. Udało się uzyskać na 

ten cel dotację w kwocie 29 994 zł. Drugie 

tyle samorząd pokryje ze środków wła-

snych.                                                           ●K.R 

Powstanie izba pamięci w Trzcińsku 
Dzięki dofinansowaniu, jakie gmina we 

współpracy z OSP pozyskała w ramach 

konkursu grantowego ogłoszonego przez 

LGD Partnerstwo Ducha Gór  w Trzcińsku  

odremontowane  zostaną dwie kamienne 

piwniczki. Projekt „Ocalić od zapomnienia - 

Trzcińsko, moja mała Ojczyzna” opiewający 

na kwotę 20 tys. zł zakłada uporządkowa-

nie terenu, remont piwnic, wykonanie ta-

blic informacyjnych, posadowanie w pobliżu 

ławeczek, stojaka na rowery, barier chodni-

kowych i nasadzenia roślinności. Realizacja 

projektu nastąpi w 2020 r.                     ●K.R                                                                            

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności 
1 lipca 2019 r. weszła w życie zmiana  usta-

wy o ewidencji ludności nakładająca na 

organy gmin  obowiązek udostępniania 

danych z rejestru PESEL. Jest to rejestr 

ogólnokrajowy, w którym gromadzone są 

dane wszystkich obywateli. Aby uzyskać 

dostęp do danych konkretnej osoby będzie 

można złożyć wniosek w dowolnym urzę-

dzie gminy na terenie całego kraju. Podmio-

tom publicznym dane udostępniane będą  

w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań. Z kolei podmiotom pry-

watnym dane będą mogły być udostępnione 

po uprzednim wykazaniu interesu prawne-

go, bądź interesu faktycznego i za zgodą 

osoby poszukiwanej.                     ●E.W/Z.K  

Spotkanie na Polanie 
 W dniach 26-27 lipca odbędzie się IX edycja 

Wędrownego Przeglądu Piosenki „Polana” 

organizowana przez Stowarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości. Tegoroczne muzyko-

wanie będzie miało miejsce przy schronisku  

„Szwajcarka”.                                             ●K.R                                   

Święto reportażu w Miedziance 
W dniach 23-25 sierpnia  do Miedzianki 

przyjedzie elita polskiego i zagranicznego 

reportażu w ramach 3 edycji 

„MiedziankaFest”. Program wydarzenia już 

wkrótce na stronie UG.                            ●K.R                                   

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki 
Od 26 czerwca 2019 r. przez kolejny rok 

obowiązywać będą nowe stawki opłat za 

wodę i ścieki, zatwierdzone przez państwo-

wy organ - Wody Polskie. Stawki ustalono 

na podstawie rzeczywistych kosztów obsłu-

gi sieci i amortyzacji, z uwzględnieniem 

inflacji i wzrostu nakładów. Nowe ceny 

brutto za 1 m sześcienny  z uwzględnieniem 

dopłat są następujące:  

➢woda z wodociągu janowickiego: 4,01 zł 

➢woda z wodociągu komarnieńskiego: 5,46 

zł  

➢ ścieki do sieci janowickiej: 9,14 zł  

➢ścieki do sieci komarnieńskiej: 9,41 

zł.  

Stawka abonamentu pozostała bez 

zmian: 5,40 zł brutto.                  ●red.              

Wandal skazany 

S 
ąd Rejonowy w Jeleniej 

Górze skazał młodego wan-

dala, który 22 września 

ubiegłego roku podczas nocnej 

imprezy wraz ze znajomymi  

w Parku Zielona Dolina w Jano-

wicach Wielkich pod okiem ka-

mer monitoringu zdemolował 

mienie Gminy Janowice Wielkie.  

Zniszczeniu uległo 5 latarni parko-

wych, które zostały skopane, wyrwa-

ne i utopione w stawie. 

Gmina informowała o sprawie na 

swojej stronie internetowej, pokazu-

jąc kadry z nagrania aktu wandali-

zmu w celu poszukiwania sprawcy. 

Po jego odnalezieniu poprosiła spraw-

cę o honorowe załatwienie sprawy: 

odkupienie latarni wskazanego mode-

lu, ale sprawca po parokrotnym prze-

suwaniu terminu przestał w ogóle 

interesować się sprawą.  

Gmina bez wahania oddała sprawę 

na Policję i 29 kwietnia zapadł wyrok, 

aktualnie już uprawomocniony. Wan-

dal odpowiadał z art. 288 par. 1 Ko-

deksu karnego, zgodnie z którym „kto 

cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub 

czyni niezdatną do użytku, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 mie-

sięcy do lat 5”. Za „rażące lekceważe-

nie porządku prawnego” Sąd wymie-

rzył karę ograniczenia wolności pole-

gająca na odbyciu 240 godzin nieod-

płatnej, dozorowanej pracy, którą wy-

kona w ciągu 8 miesięcy dla Urzędu 

Gminy. Ponadto został zobowiązany 

do odszkodowania w wysokości 1415 

zł oraz zapłaty kosztów sądowych  

w kwocie 250 zł. Jeśli sprawca nie 

zastosuje się do wyroku, podjęte zo-

staną dalsze kroki w celu wyegzekwo-

wania wyroku – bo obowiązkiem 

Gminy jest troska o wspólne mienie. 

A przestępstwo nie popłaca! 

 

●Miłosz Kamiński 

Z pierwszą pomocą za pan brat 

W 
 maju młodzież jano-

wickiej szkoły pod 

opieką Marzeny Pi-

kus przeprowadziła szkolenie dla 

mieszkańców z zakresu udziela-

nia pierwszej pomocy.  

Do szkolenia wykorzystany został 

nowy, profesjonalny sprzęt zakupiony 

dzięki funduszom zebranym podczas 

zbiórki publicznej przeprowadzonej  

w trakcie marcowego przedstawienia 

dobroczynnego pn. "TV Janowice". 

Uczestnicy szkolenia pod okiem mło-

dzieży mogli potrenować praktycznie 

umiejętności udzielania pomocy m.in: 

osobom nieprzytomnym, z krwawie-

niami, zadławieniami. Z punktu wi-

dzenia organizatorów, jak również 

uczestników działanie było bardzo 

potrzebne. Zdolność pomocy drugie-

mu człowiekowi, właściwe opatrzenie 

jego urazów i dolegliwości, pierwsza 

pomoc przedmedyczna są kluczowymi 

kwestiami w ratowaniu życia. Wiedza 

na ten temat powinna być powszech-

na. Młodzież prowadząca szkolenie 

spisała się na medal! Mieszkańcy po-

darowali im profesjonalny sprzęt,  

a oni "odpłacili" się z nawiązką - nau-

czyli, jak uratować życie! 

●Karolina Rokicka. 

►Ekipa szkoleniowa ( fot. K. Kowalski) 


