
nr 1/2018 (30) marzec 2018 wydawnictwo bezpłatne      

Smerfowice Wielkie na wesoło - Proboszcz, Wójt i Mieszkańcy w jednej bajce

N 
a początku lutego  

w auli Szkoły Podsta-

wowej im. W. Rutkie-

wicz w Janowicach 

Wlk. licznie zgromadzili się miesz-

kańcy gminy, by zgodnie z 5-

letnią tradycją uczestniczyć  

w noworocznym przedstawianiu 

o charakterze dobroczynnym.  

W tym roku janowiccy urzędnicy 

wzięli  na warsztat wszystkim do-

brze znane przygody niebieskich 

stworów z wieczorynki – Smerfy.  

 

Przed drzwiami auli długo stała kolej-

ka mieszkańców pragnących wspomóc 

zbiórkę publiczną pn.”Mieszkańcy 

wspaniałym Seniorom”. Tym samym 

już przed godz. 18:00 wszystkie miej-

sca siedzące zostały zajęte. Nie zraziło 

to pozostałych, którzy ustawiali się  

w każdej wolnej przestrzeni auli, aby 

„dołożyć” cegiełkę w szczytnym celu  

i zobaczyć, co tym razem przygotowali 

dla nich miejscowi samorządowcy.  

Punktualnie o godz. 18:00 Wójt Gmi-

ny, p. Kamil Kowalski rozpoczął spo-

tkanie, witając przybyłych mieszkań-

ców, samorządowców z sąsiednich 

gmin, reprezentantów lokalnych me-

diów oraz inne ważne osobistości. Nie 

przeciągając długo, oddał głos akto-

rom. 

 

Dawno, dawno temu 
Spektakl miał charakter wspomnień, 

które Senior Rodu - Dziadek Smerf 

o p o w i a da ł  s w o i m  w nu k o m -

Smerfikom. Każde kolejne wspomnie-

nie było ilustrowane grą aktorską na 

scenie. Pięknym dopełnieniem całości 

był śpiew uczniów Szkoły Podstawo-

wej. Motywem przewodnim bajki były 

zmagania smerfów z czarodziejem 

Gargamelem, który nie ustannie 

uprzykrzał im życie. Papa Smerf wraz 

ze Smerfem Sknerusem obmyślili 

plan, mający na celu przemianę naj-

większego wroga smerfów w przyja-

ciela. Wystarczyło tylko zebrać milion 

trzysta smerfojagód, sporządzić z nie-

go wywar i podać czarodziejowi do 

wypicia. W intrydze smerfom pomogła 

czarownica Hogata, oczywiście nie 

bezinteresownie… 

 

Smerfowice - Janowice 
Na scenie w bajkowy i żartobliwy spo-

sób zostały przedstawione wydarzenia 

gminne z minionego roku. Tym sa-

mym nie zabrakło smerfetek sprzecza-

jących się podczas konsultacji społecz-

nych o nową nazwę ul. Świerczewskie-

go, rezolutnie tańczących później 

zumbę, Smerfików trenujących przy 

nowowyremontowanych szatniach 

przy boisku do piłki nożnej, Smerfa 

Sknerusa nierozstającego się z lapto-

pem, nieustannie kalkulującego bu-

dżet, Papy Smerfa rozprawiającego 

m.in. o nowych mostach, Babci Smerf 

wspominającej Janowianki. 

Szczególnie ciepło przez widownię 

przywitani zostali Gargamel z Klakie-

rem w swoich dialogach poruszający 

m.in. temat opieki nad kotami wolno 

żyjącymi, muzycznie zapowiedzeni 

przez rapującego Wójta i Skarbnika 

Gminy.  

Na scenie, podobnie jak w zeszłym 

roku, pojawiły się reprezentantki 

Szkoły Podstawowej w kreacjach 

wiedźm, rozmawiające o reformie 

oświaty w szkole, a także o wydarze-

niu, jakim było nadanie „nowo-

starego” sztandaru janowickiej pla-

cówce.  

 

Żyli długo i szczęśliwie 
Jak to w bajkach bywa, historia za-

kończyła się dobrze – Smerfy zebrały 

odpowiednią ilość owoców, Smerf 

Sknerus skalkulował proporcje po-

szczególnych składników mikstury, 

Papa Smerf ją sporządził, a Hogata, 

właścicielka sklepu, skrycie zakocha-

na w Gargamelu podstępnie poczęsto-

wała swego wybranka sokiem. Garga-

mel  zapałał do Hogaty uczuciem, a do 

Smerfów sympatią. Od tej pory życie 

w Smerfowicach Wielkich upływało  

w zgodzie i przyjaźni... 

Punktem kulminacyjnym całości 

przedstawienia było wykonanie pio-

senki finałowej przez wszystkich wy-

stępujących. Bez wątpienia najmil-

szym momentem uroczystości było 

ogłoszenie wyników zbiórki publicz-

nej. W tym roku, na wsparcie działal-

ności Seniorów zrzeszających się przy 

świetlicy wiejskiej „Rudawy” udało się 

zebrać 3440 zł.  

Część oficjalną piątkowego popołudnia 

zakończył gospodarz Szkoły Podsta-

wowej, p. Mirosław Wiśniewski, dzię-

kując i gratulując aktorom oraz prze-

kazując na ręce Wójta piękny tort po-

darowany przez p. Tomasza Warszew-

skiego z Cukierni Merkury. 

● Karolina Rokicka 

Piotr Suska (Dziadek Smerf - Proboszcz 

Parafii pw. Chrystusa Króla w Janowi-

cach Wlk.), Dominik Jakubów (Smerfik-

podinsp. ds. inwestycji), Dominik Włoch 

(Smerf Ważniak - uczeń SP), Katarzyna 

Praczyk (Smerfetka - podinsp. ds. ochrony 

środowiska), Karolina Rokicka (Smerfetka 

- podinsp. ds. promocji), Emilia Parzygnat 

(Smerfetka - podinsp. ds. gospodarki mie-

niem gminy), Wojtek Drygalski (Smerfik - 

uczeń SP), Błażej Stankiewicz (Osiłek - 

pracownik  Urzędu Gminy), Małgorzata 

Gajewicz (Smerfetka - Kierownik GOPS), 

Kamil Kowalski (Papa Smerf - Wójt Gmi-

ny), Robert Gudowski (Sknerus -  Skarb-

nik Gminy), Urszula Chochoł (Hogata - 

pracownik Urzędu Gminy), Asia Zamoj-

ska (Smerfetka - instruktorka Zumby), 

Miłosz Kamiński (Klakier - Sekretarz 

Gminy), Marzena Pikus (Wiedźma 1 -

nauczycielka nauczania zintegrowanego  

i techniki), Joanna Faber (Wiedźma 2 - 

nauczycielka języka polskiego), Anna Sko-

rupińska (Wiedźma 3 - księgowa SP), Kin-

ga Rożko (Babcia Smerf -  insp. ds. finan-

sowo - magazynowo - księgowych). Obsłu-

gą techniczną sprzętu i oświetlenia 

zajęli się: Robert Gapiński i Artur Górnic-
ki. Dekoracja była dziełem panów: Jerze-

go i Jakuba Jakubów, pracowników Urzę-

du Gminy oraz p. Krzysztofa Zawadzkie-

go. Słodki poczęstunek przygotowały 

panie: B. Kruze, H. Swachta, K. Wawrzak, 

Z. Dul, I. Fabiańska, I. Dudziak, J. Wil-

czyńska, B. Boryczko, K. Serwaczak, E. 

Wawrzak, E. Parzygnat, B. Nestorowicz, 

M. Gruszka, E. Szekszteło, J. Jarosz, E. 

Wojtas, M. Markowiak, K. i P. Rożko, K. 

Praczyk, E. Rokicka, J. Kusz, U. Chochoł, 

M. Gajewicz, Cukiernia Merkury T. War-

szewski, A. Brodziak, B. Burzawa oraz 

inni, których nie znamy z imienia i nazwi-

ska, którym serdecznie dziękujemy. Ob-

sługę kawiarenki poprowadziły panie: 

Bogusława Nestorowicz, Elżbieta Wojtas, 

Ewa Wawrzak, Jolanta Wilczyńska, Irena 

Dudziak. Zbiórkę publiczną przeprowa-

dzili i podsumowali: Ewa Wawrzak i Le-
szek Rudziński. Zdjęcia wykonali: p. 

Magdalena Gudowska, p. Krystyna Pisar-

ska i p. Marek Kusz. Przy nagraniu  

i montażu filmu, jak co roku pracowali 

panowie Kornel i Konrad Gajewicz. Nie-
które elementy wyposażenia technicz-

nego użyczyli: Zespół „Bolczowianie” 

oraz MOK w Kowarach. Aulę i szatnie 

przygotowali pracownicy Szkoły Pod-

stawowej. Kostiumy, scenariusz, teksty 

piosenek były wspólnym dziełem pracow-

ników Urzędu Gminy. 

►Bohaterowie janowickiej wieczorynki (fot. M. Kusz) 

►Rapujące smerfy (fot. M. Kusz) W spektaklu wystąpili: Arek Jachimow-

ski, Lidia Ameljan-Kowalska, Martyna 

Brodziak, Zuzia Parzygnat, Maciej Skota-

rek, Zosia Szkaradek, Magda Ignaciuk, 

Otylia Sasiela, Amelia Czerniawska, Rok-

sana Kruze, Oliwia Dziubek (śpiewające 

Smerfiki - uczniowie Szkoły Podstawowej), 

Krzysztof Zawadzki (Gargamel - Sołtys 

Radomierza), Magdalena Owsianik 

(Sasetka - mieszkanka Komarna), Ks. 
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Witam serdecznie, 

 

miło mi po raz kolejny podzielić się  

z Państwem kilkoma informacjami, które 

dotyczą prac Rady Gminy w ostatnim cza-

sie. 

Zacznijmy może od tego, iż pod koniec 

grudnia 2017 r. został uchwalony budżet 

na rok obecny. Zaszło w nim kilka zmian  

w porównaniu z wersją zaproponowaną 

przez pana Wójta, a najważniejszą z nich 

jest ta, iż Rada Gminy postanowiła zabez-

pieczyć środki na wkład własny, który bę-

dzie zapewne potrzebny do realizacji pro-

jektu remontu drogi Janowice Wielkie – 

Radomierz. Do projektu budżetu decyzją 

Radnych została dopisana inwestycja doty-

cząca termomodernizacji budynku szatni 

przy boisku do piłki nożnej. Pozwoli to za-

mknąć temat długo wyczekiwanego remon-

tu tych pomieszczeń. Przypomnę, iż w ubie-

głym roku udało się wyremontować po-

mieszczenia w środku.  

Na sesji grudniowej zajmowaliśmy się tak-

że skargą na działania Wójta Gminy złożo-

ną przez mieszkańca Komarna oraz prze-

dłużyliśmy czas obowiązywania taryf za 

wodę do czerwca 2018 r. 

Styczeń to czas wielu rozmów, ustaleń  

i spotkań , dzięki czemu udało się doprowa-

dzić do spotkania z Radnymi Powiatowymi 

w  Wieży Widokowej w Radomierzu i szcze-

gółowo omówić temat, jaki nam wszystkim 

leży na sercu, czyli wspomniany już remont 

drogi Janowice Wielkie – Radomierz. Na 

spotkaniu zapadła decyzja, iż definitywnie 

remont ten powinien się odbyć z uwzględ-

nieniem chodników, tak by droga po re-

moncie była jak najbezpieczniejsza dla 

wszystkich jej użytkowników. Po spotkaniu 

wraz z Radnymi naszej gminy oraz Radny-

mi z powiatu i przedstawicielem projektan-

ta, udaliśmy się na drogę w okolicach 

cmentarza i omawialiśmy oraz wyjaśniali-

śmy kwestię chodników, w terenie. Wszy-

scy tym razem przychylili się do naszych 

propozycji i zaproponowanych rozwiązań. 

Trzymamy teraz kciuki, by inwestycja  

w tym roku została zrealizowana.  

Kolejną bardzo ważną sprawą, z jaką przy-

szło nam się zmierzyć to problem transpor-

tu, czyli jak każdemu wiadomo, chodzi  

o zawieszone kursy na linii Trzcińsko - Je-

lenia Góra. Została w tym celu zwołana 

komisja z udziałem przewoźnika. Efektem 

tego spotkania był rozpisany przetarg,  

a dzięki temu od połowy marca powrót kur-

sowych busów do Trzcińska.   

 Jak zawsze zapraszam mieszkańców do 

uczestnictwa w sesjach Rady Gminy oraz 

do zwracania się z wszelakimi problemami, 

w których jako Rada moglibyśmy pomóc. 

 Jako iż za pasem już Wielkanoc, chciałbym 

w imieniu swoim oraz Radnych Rady Gmi-

ny złożyć życzenia radosnych Świąt Wiel-

kanocnych oraz mokrego Dyngusa! 

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Paweł Pawłowicz 

                                                                                                 

Janowicki finał WOŚP zakończony ogromnym sukcesem 

O 
d wielu lat w Szkole 

Podstawowej w Janowi-

cach Wielkich organizo-

wane są imprezy w ra-

mach Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Nie inaczej było 

14 stycznia 2018 r., kiedy zbierano 

pieniądze dla "wyrównania szans" 

w leczeniu noworodków. 

 

Razem ze 120 tysiącami wolontariu-

szy w Polsce i na świecie uczniowie 

janowickiej szkoły kwestowali, zachę-

cając mieszkańców gminy do wspiera-

nia „Orkiestry”. 

Włączali się oni bardzo chętnie "do 

wspólnego grania",  wrzucając monety 

i banknoty do puszek. Symboliczne 

serce przyklejane przez kwestujących 

było znakiem wspierania tego szczyt-

nego celu.  

O godzinie 14.00 w auli rozpoczęła się 

zabawa w ramach 26. Finału WOŚP. 

Na scenie "grali" uczniowie, nauczy-

ciele i mieszkańcy gminy, w kawia-

rence z domowymi wypiekami przygo-

towanymi przez rodziców pracowali 

nauczyciele oraz uczniowie z samorzą-

du szkolnego - wszyscy przygotowani 

do działania. 

Zabawa dla młodszych i starszych 

urozmaicona była wieloma atrakcjami 

– konkursami, loterią „kołem fortu-

ny”, aukcjami, licytacjami i mnó-

stwem dobrej muzyki. Niezwykłą ra-

dość wywoływała hojność mieszkań-

ców - za jeden orkiestrowy kubek 

otrzymano 330 zł, a przedmiotów licy-

towanych było więcej i uzyskiwane 

kwoty nie były niższe. 

Około godz. 20:00 uczestnicy zabawy 

wysyłali symboliczne światełko do 

nieba.  

Opiekunowie w asyście uczniów za-

wieźli puszki do sztabu w Jeleniogór-

skim Centrum Kultury, gdzie zostały 

oficjalnie otwarte, a pieniądze przeli-

czone.           

Około godz. 22.30 w telewizji podano, 

że Orkiestra zgromadziła już ponad 

81 milionów...  

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i ucznio-

wie dopiero w poniedziałek, 22 stycz-

nia dowiedzieli się, że wszystkie do-

tychczasowe rekordy zostały pobite! 

Na terenie gminy Janowice Wielkie  

zebrano łącznie 19883,07 zł, 72,28 

Euro, 72 KC, 0,25 USD i 1,01£. 

Radość, że przekroczyliśmy kwotę 20 

tys. zł była ogromna. Pomimo różnych 

przeciwności, kolejny raz udało się 

przekonać wielu, że można bezintere-

sownie dokonać czegoś wielkiego.  

Wierzę, że zachęci to innych, by za rok 

zagrali razem z nami. 

Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego sukcesu, nie wymieniając na-

zwisk, by kogoś nie pominąć, dziękuję 

uczniom kwestującym i pracującym  

w kawiarence, nauczycielom, opieku-

nom samorządu, pracownikom admi-

nistracji i obsługi szkoły, rodzicom 

przygotowującym kanapki dla kwe-

stujących, osobom odpowiedzialnym 

za warsztaty plastyczne oraz warszta-

ty ozdabiania pierników, tym którzy 

dostarczyli ciasta i inne produkty,  

wszystkim którzy podarowali przed-

mioty na licytację oraz mojej rodzinie 

za okazaną pomoc i wyrozumiałość. 

Do zobaczenia za rok na 26. Finale 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy. 

● Mirosław Wiśniewski 

►Wodzirej janowickiego finału (fot. SP) 

Projekt Przyjaźń i warsztaty dziennikarskie 

U 
czniowie klasy IVb Szkoły 

Podstawowej im. W. Rut-

kiewicz w Janowicach 

Wlk. zostali laureatami 

ogólnopolskiego konkursu zespołowe-

go Przyjaźń, prowadzonego w ramach 

kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2017. Zadaniem konkursu było zobra-

zowanie hasła Przyjaźń za pomocą 

zdjęcia, obrazu, tekstu lub dźwięku. 

 

W konkursie zostało przyznanych dziesięć 

równorzędnych nagród głównych. Nagrodą 

były warsztaty dziennikarskie, które prze-

prowadził dziennikarz Andrzej Winiszew-

ski. 

Uczniowie klasy IV b wraz z wychowawczy-

nią p. Joanną Faber, podeszli do konkursu 

bardzo poważnie, zaangażowali nawet swo-

ich rodziców do pomocy. Każdy uczeń przy-

gotował wg swojego pomysłu jedną literkę  

z hasła „Przyjaźń”, następnie wspólnie wy-

konali zdjęcie w formie kolażu. Praca zosta-

ła wyróżniona i mniej więcej w połowie 

stycznia laureaci konkursu odebrali nagro-

dę - w szkolnej sali wzięli udział w warszta-

tach dziennikarskich, poprowadzonych 

przez dziennikarza Polskiego Radia Za-

chód, Andrzeja Winiszewskiego, który 

współpracuje z Radiową Trójką oraz prowa-

dzi Internetowe Radio Gubin. Gość opowia-

dał o pracy w radiu, jak również rozbawiał 

anegdotami z życia dziennikarza. Pokazał, 

jak zrobić dobry reportaż, sondaż oraz jak 

przeprowadzić wywiad. Każdy z uczniów 

mógł nagrać swój głos oraz go odsłuchać, 

opowiadając o swojej klasie, koleżance lub 

ulubionej dyscyplinie sportowej. Końcowym 

etapem spotkania były ćwiczenia na pa-

mięć - wszyscy mieli możliwość sprawdze-

nia swoich sił. Warsztaty przebiegły bardzo 

sympatycznie, z pewnością wskazówki 

przekazane uczniom przez doświadczonego 

radiowca zostaną miło zapamiętane. 

● Joanna Faber 

► Młodzi, zdolni, zaprzyjaźnieni (fot. J. Faber) 

Szatnie  dla piłkarzy wyremontowane 

W  ubiegłym roku Urząd Gminy 

przy współpracy z prezesem 

klubu sportowego GLKS "Rudawy" 

wnioskował o dofinansowanie  

z UMWD w ramach konkursu pn. 

"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" celem 

przeprowadzenia remontu szatni 

przy boisku piłkarskim. Po kilku po-

prawkach wniosek został przyjęty do 

realizacji. 

Klub na remont pomieszczeń otrzymał   

w sumie 60 000 zł. - 30 tys. zł. z budżetu 

Gminy, drugie tyle zostało sfinansowane  

z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Dzięki funduszom wyremontowano 7 po-

mieszczeń w zakresie: wymiany drzwi, 

wymiany instalacji elektrycznej oraz wod-

no-kanalizacyjnej wraz z armaturą łazien-

kową, orynnowania zewnętrznego, wymia-

ny okien, otynkowania i odnowienia ścian, 

wypoziomowania podłóg i ułożenia nowych 

płytek. Obiekt został zagospodarowany 

także na zewnątrz poprzez nasadzenie 

roślinności. Założenia projektu zostały  

w pełni zrealizowane - zakres prac, które 

wykonywali rodzice dzieci będących człon-

kami klubu, pracownicy techniczni Urzędu 

Gminy, a przede wszystkim Sławomir 

Skalany wraz z p. Stanisławem Sawickim 

wykonano terminowo, rzetelnie i zgodnie  

z planem. Obiekt komisyjnie został odebra-

ny. Na stronie internetowej gminy można 

zobaczyć prezentację multimedialną wyko-

naną przez panie A. Szmid oraz M. Glisz-

czyńską  pokazującą kolejne etapy zmian, 

jakie miały miejsce w remontowanym bu-

dynku.  

● K.R 
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Szanowni Państwo, 
 
mija pierwszy kwartał 2018 r., w którym miały miej-
sce zdarzenia szerzej opisane na łamach Informatora 
oraz wiele innych, o których informuję poniżej. 
Podpisaliśmy umowy z biurami planistycznymi na 
wykonanie miejscowych planów zagospodarowania 
dla Mniszkowa i części Radomierza. Po procedurze 
zapytania ofertowego podpisaliśmy umowę z firmą 
„AP Projekt”, która przygotuje projekt budowlany 
nowego przedszkola w Janowicach Wlk. Składamy 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o kolejne 
dofinansowanie remontu szatni i stadionu użytkowa-
nego przez GLKS. Złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie ministerialne dla projektu Otwartej Strefy Ak-
tywności w Komarnie czyli budowy siłowni na 
otwartym powietrzu, która ma być uzupełnieniem 
zaplanowanego na ten rok nowego placu zabaw przy 
komarnieńskim boisku. W oparciu o zgłoszenia 
mieszkańców złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
usuwania i wywózki azbestu z 6 lokalizacji. Przy 
współudziale gminy odbyły się spotkania dotyczące 
Grupowego Programu Dofinansowań do inwestycji 
fotowoltaicznych czyli tzw. paneli słonecznych  
w naszych miejscowościach. W minionym okresie 
uzyskaliśmy też dofinansowanie ministerialne dla 
animatorów sportu opiekujących się naszym 
„Orlikiem”, który w tym roku otwarty jest już od  
1 marca.  Ogłosiliśmy przetarg na budowę skweru 
wraz z toaletą publiczną naprzeciwko sklepu „Dino” 
w ramach funduszy Euroregionu Nysa pozyskanych 
w partnerskim projekcie z Czechami. Czekamy na 
rozstrzygnięcie i - miejmy nadzieję - ofertę mieszczą-
cą się w zakładanych ramach finansowych. W jano-
wickiej szkole podstawowej ruszył projekt dofinanso-
wany ze środków ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 
pod nazwą „Zapewnienie równego dostępu do wyso-
kiej jakości edukacji”: ponad 230 tys. zł przeznaczo-
nych zostanie na wyposażenie nowoczesnej pracowni 
komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych oraz 
wielotematyczne zajęcia pozalekcyjne dla naszych 
uczniów, które potrwają do czerwca 2019 r. Pomimo 
braku środków w budżecie na 2018 r. uchwalonym 
przez Radę Gminy, udało nam się znaleźć pieniądze 
na dofinansowanie i ponowne uruchomienie komuni-
kacji autobusowej z Trzcińska do Jeleniej Góry.  
W tegorocznych zmianach do budżetu zaproponowa-
liśmy Radnym również dofinansowanie zakupu sa-
mochodów dla Państwowej Straży Pożarnej i Policji.  
O ile samochód dla PSP nie wzbudził zastrzeżeń 
Komisji Budżetu, to dofinansowanie auta dla Policji 
spotkało się z bardzo dużymi obiekcjami. Zaproszony 
na Sesję Rady Gminy Komendant Komisariatu  
I w Jeleniej Górze odpowiedział na wszelkie pytania, 
uzasadnił konieczność takiego zakupu i oba auta 
otrzymały przychylność państwa Radnych. Bardzo 
się z takiej decyzji cieszę i wierzę, że te zakupy 
usprawnią pracę obu służb i wpłyną na wzrost bezpie-
czeństwa mieszkańców naszej gminy. Z początkiem 
obecnego roku nabrały tempa prace nad powołaniem 
Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich. 
Gorąco kibicuję, jak zawsze wspieram i cieszę się, że 
współpraca pomiędzy wójtem, pracownikami urzędu 
i naszymi starszymi, lecz wciąż aktywnymi miesz-
kańcami będzie mogła przybrać na sile. Serdecznie 
gratuluję naszym sportowcom, siatkarkom, piłkarzom 
i biegaczom, którzy bez względu na porę roku fanta-
stycznie reprezentują naszą gminę. Brawa dla 
uczniów, laureatów i zwycięzców konkursów pla-
stycznych. Więcej o poszczególnych sukcesach na 
łamach tego wydania lub na naszej stronie interneto-
wej. Dziękuję Wszystkim Państwu za wspólny suk-
ces zbiórek Janowickiego Finału WOŚP i noworocz-
nego przedstawienia dobroczynnego.  
Życzę pogodnej wiosny i radosnych Świąt Wielkiej 
Nocy. 
 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Kamil Kowalski 

 
     

Pomoc bezdomnym zwierzętom 

R ada Gminy jak co roku przyjęła 

program zwalczania bezdomno-

ści zwierząt. Na realizację programu 

przeznaczy się 17 tys. zł, ale prawie 

na pewno kwota będzie zwiększona.  

 

Głównym wydatkiem – prawie 5 tys. zł 

rocznie - jest dyżur weterynarza, dzięki 

któremu po zgłoszeniu do gminnego za-

rządzania kryzysowego (tel. 601 491 237) 

załatwiane są interwencje, w tym najczę-

ściej z udziałem rannych lub chorych 

zwierząt. Ponad 3 tys. zł płaci gmina za 

każdego błąkającego się psa, którego 

umieszczamy w  schronisku w Jeleniej 

Górze. Mieszkańcy nie mogą sami zgła-

szać w schronisku znalezienia psa, zawsze 

potrzebne jest sprawdzenie zgłoszenia 

przez gminę – dzięki temu mamy lepszy 

nadzór nad wydatkowaniem tak dużych 

pieniędzy. Ponadto dużo kosztują akcje 

wyjazdowe weterynarza, związane  

z ujawnieniem rannych psów czy zwierząt 

leśnych potrąconych przez samochód.  

Program zakłada m.in. kastrację i steryli-

zację kotów wolno żyjących oraz – po raz 

pierwszy w gminie, w związku ze zmianą 

ustawy – zwierząt należących do właści-

cieli. W tym roku zapewniono środki na 

ok. 25 zabiegów kastracji albo sterylizacji 

dla kotów wolno żyjących oraz dla ok. 4 

psów i kotów posiadających właścicieli. Ze 

środków programu zostanie zakupiona 

też karma, którą gmina rozda 11 opieku-

nom kotów dzikich, co zapewni ulgę opie-

kunom i możliwość przezimowania zwie-

rzętom. Gmina tradycyjnie pomaga  

w adopcji zwierząt oraz poszukiwaniu 

właścicieli zwierząt zagubionych, np. po-

przez ogłoszenia na stronie internetowej  

i w mediach społecznościowych. 

● M. Kamiński 

Wolontariat dla świetlicy „Rudawy” 

C złonkowie Stowarzyszenia Góry 

Szalonych Możliwości, a jedno-

cześnie Przyjaciele świetlicy wiejskiej 

„Rudawy” - Państwo Styczyńscy  

z Bogatyni na początku 2017 r.  zapro-

ponowali opiekunce świetlicy wzięcie 

udziału w konkursie IV Edycji Wolon-

tariatu PGE, w którym można było 

otrzymać 5 tys. zł na działania związa-

ne ze świetlicą. 

 

Był to doskonały impuls, aby doprowadzić 

do remontu świetlicowych toalet, szybko 

więc został przygotowany wniosek o dofi-

nansowanie remontu. Udało się! Otrzy-

maliśmy dotację w wys. 5 tys. zł, która 

miała być przeznaczona na zakup mate-

riałów, prace mieli zaś wykonać wolonta-

riusze z PGE Bogatynia oraz wspomnia-

nego Stowarzyszenia. W czerwcu rozpo-

częła się realizacja zadania, przystąpiono 

do demontażu wyposażenia pierwszej 

toalety. Okazało się, że pracy jest bardzo 

dużo i na prośbę opiekunki świetlicy do 

działań dołączyli ojcowie dzieci. Remont 

wspierali również pracownicy UG. 

Remont zakończono pod koniec ubiegłego 

roku. Wymieniono tynki, okno, instalację 

elektryczną i wodno-kanalizacyjną, położo-

no kafelki, założono nową armaturę sani-

tarną, wentylację. Działania trwały dość 

długo, bo zawdzięczamy je przede wszyst-

kim wolontariuszom, którzy przyjeżdżali 

lub przychodzili do świetlicy po pracy lub 

w weekendy: pracownikom Kopalni  

i Elektrowni Turów w Bogatyni: U. i P. 

Styczyńskim, M.. i M. Dubowik, B. i A. 

Wołowiczom, ojcom dzieci: A. Łoin, M. 

Słomińskiemu, R. Głowińskiemu, człon-

kom Stowarzyszenia: G. Tomczykowi,  

W. Wojtysiakowi, A. Barsul, K. Pałętce. 

Dziękujemy również Pracownikom UG za 

włączanie się w działania, za transport, 

montaż i pomoc w trudnych sytuacjach. 

● Krystyna Pisarska 

Wybory samorządowe: głosowanie w okręgach i obwodach 

J esienne głosowanie na kandy-

datów do Rady Gminy odbę-

dzie się w 15 jednomandatowych 

okręgach wyborczych. Rada 

G m i n y  u c h w a ł ą  n r 

XXXV/168/2018 zdecydowała  

o podziale gminy na okręgi, któ-

re zapewnią w miarę równą licz-

bę wyborców i spełnią wymogi 

ustawy co do podziału prze-

strzennego.  

 

Do wyliczenia wielkości okręgu stosuje 

się liczbę mieszkańców, która obejmuje 

m.in. dzieci i osoby ubezwłasnowolnio-

ne. Wyborców jest odpowiednio mniej. 

Na najmniejszy okręg (nr 4) przypada 

228 mieszkańców, a na największy (nr 

11) 310 mieszkańców. Liczba wyborców 

jest odpowiednio mniejsza: od 187  

w najmniejszym okręgu (nr 4) do 254 

(w okręgu 15).  Największy okręg o ok. 

12% odbiega od tzw. normy przedstawi-

cielstwa,  a najmniejszy o ok. 18%, co 

świadczy o możliwie równym rozłoże-

niu okręgów przy uwzględnieniu wa-

runków przestrzennych. Najmniejszy 

okręg wypada w Radomierzu, dla któ-

rego zgodnie z zasadami Kodeksu wy-

borczego muszą przypadać 2 mandaty, 

a największy okręg pod względem licz-

by mieszkańców (nr 11) ma dużo mniej-

szą liczbę wyborców, gdyż obejmuje 

DPS,  w którym część pensjonariuszy 

pozostaje ubezwłasnowolniona. 

Głosowanie w jesiennych wyborach 

będzie odbywać się także na Wójta, do 

Rady Powiatu i Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. Głos będzie można od-

dać w 4 lokalach wyborczych w gminie 

– tak jak dotychczas. 

● M. Kamiński 

W  związku z bardzo częstymi zapy-

taniami mieszkańców  na temat 

sytuacji własnościowej dróg publicznych, 

a co za tym idzie odpowiedzialności za ich 

stan, ponawiamy informację o drogach 

powiatowych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie. Są to: 

➢ Główna droga przez Komarno - od gra-

nic Maciejowej, koło kościoła, pętli au-

tobusowej aż do końca drogi asfaltowej  

w tzw. Komarnie górnym. 

➢ Droga od kościoła w Komarnie do krzy-

żówki z drogą krajową nr 3 w Rado-

mierzu. 

➢ Droga w tzw. dolnym Radomierzu od 

parkingu przy drodze krajowej nr 3, 

przez miejscowość do drogi powiatowej 

w kierunku Janowic Wlk. 

➢ Droga od skrzyżowania z drogą krajo-

wą nr 3 w Radomierzu przez Janowice 

Wlk. (ul. Rudawska, most betonowy na 

Bobrze, ul. 1-go Maja), przez Trzcińsko, 

aż do przełęczy karpnickiej i dalej do 

Karpnik. 

➢ Droga przez całe Trzcińsko, od pierw-

szej krzyżówki, przez most na Bobrze, 

koło kościoła, koło krzyżówki w stronę 

PKP, zboczami Tunelowej Góry aż do 

Wojanowa i dalej. 

➢ Droga od przejazdu PKP  w Janowi-

cach Wlk. w górę do Miedzianki i dalej, 

jako dwie drogi do Ciechanowic i Mar-

ciszowa. 

➢ Droga od przejazdu PKP aż na samą 

górę Mniszkowa. 

Ponadto przez teren sołectwa Radomierz 

przebiega droga krajowa nr 3. Pozostałe 

drogi i ulice w naszych sołectwach są dro-

gami gminnymi lub prywatnymi drogami 

wewnętrznymi.  

● K.R 

OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE:  
 
Okręg 1: Sołectwo Komarno: od nr 1 

do nr 30 D, ul. Lipowa, Okręg 2: Sołec-
two Komarno: od nr 31 do nr 85A, ul. 

Spacerowa, ul. Topolowa, Okręg 3: So-
łectwo Komarno: od nr 86A do nr 190, 

Okręg 4: Sołectwo Radomierz: od nr 1 
do nr 51, od nr 53 do nr 55, nr 58, od nr 

60 do nr 60A, nr 65, Okręg 5: Sołectwo 
Radomierz: od nr 52 do nr 52 A, od nr 

56 do nr 57, od nr 59 do nr 59C, od nr 61 
do nr 64, od nr 66 do nr 112, Okręg 6: 

Sołectwo Trzcińsko: od nr 1 do nr 41, 
od nr 50 do nr 64, Okręg 7: Sołectwo 

Trzcińsko: od nr 42 do nr 48 A, od nr 65 
do nr 108, Okręg 8: Sołectwo Janowice 

Wielkie: ul. Jana Kochanowskiego, ul. 
Kolejowa, ul. Jana Matejki, ul. Mikołaja 

Reja, ul. Sportowa, ul. Wojska Polskiego, 
Okręg 9: Sołectwo Miedzianka, Sołec-
two Mniszków, Sołectwo Janowice 
Wielkie: ul. Parkowa, ul. Rudawska od 
nr 1 do nr 7, Okręg 10: Sołectwo Jano-

wice Wielkie: ul. Leśna, ul. Partyzantów, 
ul. Rudawska od nr 10 do nr 17, ul. Su-

decka, ul. Widok, Okręg 11: Sołectwo 
Janowice Wielkie: ul. Chłopska, ul. 

Nadbrzeżna, ul. Polna, ul. Spacerowa, 
Okręg 12: Sołectwo Janowice Wielkie: 
ul. 1-go Maja od nr 26 do nr 46, ul. Ro-

botnicza, Okręg 13: Sołectwo Janowice 
Wielkie: ul. Demokratów: nr 1, od nr 6 

do nr 7, nr 11, nr 14, nr 16, nr 18,  nr 20, 
od nr 23 do nr 24 A, nr 31, nr 35, od nr 

38 do nr 40, ul. Kopernika, ul. Krótka, ul. 
Zamkowa, Okręg 14: Sołectwo Janowi-

ce Wielkie: ul. Demokratów: od nr 2 do 
nr 5, od nr 8 do nr 10, od nr 12 do nr 13, 

nr 15, nr 17, nr 19, od nr 21 do nr 22, nr 
25 do nr 30, nr 32, ul. Pionierska, Okręg 

15: Sołectwo Janowice Wielkie: ul. 1-
go Maja: od nr 1 do nr 25. 

Drogi powiatowe w Gminie  
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W SKRÓCIE 
„Ratowaliśmy Bóbr” po raz kolejny 
W marcu miała miejsce IX edycja akcji 

„Ratujmy Bóbr” organizowana przez 

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uza-

leżnionych "Nowa Nadzieja". Inicjaty-

wa ma na celu usunięcie odpadów  

z koryta i brzegów rzeki Bóbr. Na 

przełomie ostatnich 8 lat "ratowania 

Bobru" udało się usunąć ponad 

225.000 m3 odpadów ( tyle co 7 tirów). 

We wspólne sprzątanie oprócz miesz-

kańców Ośrodka "Nowa Nadzieja" rok-

rocznie angażuje się janowicka Szkoła 

Podstawowa, świetlica wiejska 

"Rudawy", Ochotnicza Straż Pożarna, 

mieszkańcy, a także władze samorzą-

dowe          ●K.R 

Ruszył nabór wniosków  
W połowie lutego Urząd Gminy wysto-

sował wniosek do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki  o dofinansowanie dotyczą-

cy utworzenia otwartej strefy aktyw-

ności (siłowni zewnętrznej) w Komar-

nie. Obiekt miałby powstać na  działce 

nr 353 - nieopodal  boiska, placu za-

baw i planowanej, nowej świetlicy 

wiejskiej. Wyniki naboru wniosków 

znane będą w połowie maja.      ●K.R     
Nowy przewoźnik w Trzcińsku 
Gmina podpisała z wyłonioną w postępowa-

niu ofertowym firmą Serwis Samochodowy 

Spółka z o.o. (dotychczasowy przewoźnik na 

linii Janowice Wielkie – Jelenia Góra), umo-

wę o dofinansowanie przewozów zbioro-

wych  na trasie Trzcińsko – Jelenia Góra 

przez Janowice Wielkie. Umowa została 

zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2018 

r. i ma charakter pilotażowy. W przypadku 

braku rentowności realizowanych przewo-

zów wykonawca usługi może po tym termi-

nie wprowadzić zmiany w ilości i rozkładzie 

kursów lub odstąpić od dalszej kontynuacji 

opisanych przewozów. Informacja w zakre-

sie rozkładu jazdy, przystanków, cen bile-

tów i miejsc, gdzie można je nabyć zamiesz-

czona jest na stronie internetowej Gminy 

Janowice Wielkie.                    ●U.G 

Plany miejscowe 

Od 30 stycznia obowiązuje nowy plan 

miejscowy Komarna, dzięki któremu 

przyspieszy się realizacja nowych bu-

dów w tej miejscowości. Do opracowa-

nia zlecono plan dla Mniszkowa oraz 

części Radomierza - okolic szpitala. 

Gotowe plany spodziewane są na ko-

niec roku.                       ●mkam 

Sprzedaż nieruchomości dalej z bonifikatą  
Na podstawie uchwały Rady Gminy 

przedłużono do końca 2019 r. obowią-

zywanie bonifikaty przy wykupie 

mieszkań od gminy. Mieszkania  

w budynkach wielorodzinnych można 

kupić za 1%, a w budynkach jednoro-

dzinnych za 50%. Aktualnie trwa wy-

kup 3 mieszkań przez dotychczaso-

wych lokatorów.                        ●mkam 
  

Medal "Korona Polskich Półmaratonów" własnością Janowiczanina 

P an Stanisław Świerk odebrał 

medal Korony Polskich Pół-

maratonów, za udział w biegach 

na dystansie 21 km.  

 

Aby otrzymać medal, należało wystar-

tować w minimum pięciu (spośród 

dziesięciu zaplanowanych) biegach na 

ww. dystansie. 

Pan Stanisław startował w Warsza-

wie, Grodzisku Wielkopolskim, Wro-

cławiu, Wałbrzychu i Krakowie.  

To wyjątkowe odznaczenie  zajmuje 

honorowe miejsce w bogatej kolekcji 

medali i pucharów zdobytych w róż-

nych imprezach biegowych.  

 

Ponadto warto wspomnieć o ciekawej 

imprezie sportowej zorganizowanej 

przez Stowarzyszenie Pro-Run Wro-

cław, w której wystartowało małżeń-

stwo pp. Świerk. Około 700 osób poko-

nało trasę 10 kilometrów w przebra-

niach karnawałowych. 

Udział w biegu był dla zawodników 

świetną okazją do dobrej zabawy i do 

sprawdzenia swojej zimowej kondycji. 

W zawodach nie chodziło o wynik, lecz 

o umiejętność biegu w niestandardo-

wym stroju - imprezie biegowej towa-

rzyszył konkurs na najlepsze karna-

wałowe przebranie. Zawodnicy biegali 

po asfa lcie,  kostce brukowej  

i ścieżkach szutrowych. Państwo Kry-

styna i Stanisław Świerk, stając na 

starcie wspomnianego biegu, rozpo-

częli tym samym sezon biegowy 

2018/2019. 

●T.M 

► Wymarzone trofeum (fot. S. Świerk) 

 Janowickie siatkarki wciąż najlepsze 

L uty był miesiącem wielu siatkar-

skich rozgrywek. W walce o tytuł 

Mistrza Powiatu Jeleniogórskiego 

udział wzięły reprezentantki oddzia-

łów gimnazjalnych, klas piątych, a tak-

że szóstych janowickiej szkoły. Dla 

wszystkich trzech grup zmagania za-

kończyły się wielkim sukcesem. 

 

Jako pierwsze o tytuł Mistrza Powiatu po-

walczyły najstarsze dziewczęta w składzie: 

Oliwia Urynowicz, Mariola Markowiak, 

Maryla Jońca, Amelia Koncewicz, Iga Wa-

ligóra, Zuzanna Trafas,  Nikola Wawrzak.  

Na własnym boisku pokonały 9 zespołów, 

zdobywając wymarzony tytuł i złote meda-

le. Niedługo potem, ponownie będąc gospo-

darzem zawodów pokonały w półfinale 

Strefy Jeleniogórskiej reprezentantki po-

wiatów: kamiennogórskiego i lubańskiego. 

W finale ww. Strefy zajęły 2 miejsce, ulega-

jąc jedynie drużynie z Lubania i plasując 

się w klasyfikacji generalnej na 5. miejscu  

w Województwie Dolnośląskim. 

Kolejno w Mistrzostwach Powiatu 

udział wzięły uczennice klas szóstych. 

W hali sportowej SP w Karpaczu 

zmierzyły się z 8 drużynami. Wszyst-

kie mecze eliminacyjne zakończyły się 

dla nich wygraną. W finale zmierzyły 

się z gospodyniami turnieju, również 

zwyciężając, tym samym uzyskując  

prawo udziału w finale strefy jelenio-

górskiej. Złoty skład to:  Natalia Ja-

ros,  Wiktoria Rekieć, Aleksandra Za-

hnd,  Julia Jędrzejak, Wiktoria Kłu-

sek  oraz  Maja Włodarczyk.  

Kilka dni później, w tym samym miej-

scu odbyły się  Mistrzostwa Powiatu 

w kategorii klas piątych. Udział  

w nich wzięło 7 zespołów. Janowi-

czanki w składzie:  Emilia Kowalska,  

Martyna Brodziak, Amelia Budzi-

sławska, Zofia Przetacznik zwyciężyły 

wszystkie mecze grupowe, w półfinale 

wygrały 2:0  z drużyną z Kostrzycy,  

a w finale z tym samym wynikiem 

pokonały uczennice z Karpacza. Nie-

mniej jednak zwycięstwo najmłod-

szych janowiczanek smakuje odrobinę 

gorzko - mimo, iż  jako Mistrz Powia-

tu mają prawo zagrać na Mistrzo-

stwach Strefy Jeleniogórskiej udział 

w zawodach uniemożliwia przepis 

zawarty w regulaminie Szkolnego 

Związku Sportowego. Określa on mi-

nimalną liczbę zawodniczek (sześć), co 

z automatu dyskwalifikuje uczennice 

SP z Janowic Wlk.  

Trener siatkarek już w ubiegłym roku 

odwoływał się w kwestii ww. przepi-

su, niestety bez odzewu. 

●Piotr Lesiński/K.R 

► Szóstoklasistki (fot. P. Lesiński) 

► Piąte w województwie (fot. P. Lesiński) 

Życzymy Wam, Drodzy Mieszkańcy, 
aby te Święta Wielkanocne 

wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,  
pogodę ducha, spokój, ciepło,  

a także nadzieję.  
 By był to czas zasłużonego odpoczynku  

oraz serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół.  

WESOŁEGO ALLELUJA! 

Przewodniczący Rady Gminy Janowice Wielkie 
Paweł Pawłowicz  

Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Kamil Kowalski 


