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  70-lecie Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich  

W  Gminnym Zespole Szkół  

imienia Wandy Rutkiewicz w Ja-

nowicach Wielkich dnia 10 czerw-

ca uroczyście obchodzono 70-lecie 

S z k o ł y  P o d s t a w o w e j .                                   

 

Na akademię przybyli liczni goście: 

byli uczniowie, nauczyciele, dyrekto-

rzy, pracownicy oświaty, władze i 

mieszkańcy gminy oraz dzieci i mło-

dzież szkolna. Podczas uroczystości  

dyrektor szkoły, Mirosław Wiśniewski 

przedstawił rys historyczny, przypo-

mniał momenty przełomowe w dzie-

jach szkoły, m.in.: oddanie do użytku 

poszczególnych części  szkoły : 

„Ludowca”, „Łącznika”, utworzenie 

gimnazjum, nadanie imienia szkole, 

otrzymanie sztandaru, utworzenie 

UKS „Sokoliki” Janowice Wielkie, a 

także otwarcie pracowni przyrodni-

czej. Głównym punktem obchodów był 

program artystyczny przygotowany 

przez uczniów. Miał na celu pokaza-

nie wydarzeń z życia szkoły takich jak 

zabawne sytuacje czy pierwsze ucz-

niowskie dylematy. Całość przeplata-

ły  piosenki w wykonaniu chóru. Pięk-

nym zwieńczeniem występu było od-

śpiewanie przez cały personel szkoły 

oraz uczniów piosenki Skaldów pt. 

”Nie domykajmy drzwi”. Po 

zakończeniu części oficjalnej 

spotkania, goście zostali zapro-

szeni do obejrzenia  przygoto-

wanej wystawy. Została ona 

poświęcona  istnieniu szkoły, 

gdzie zaprezentowano najważ-

niejsze wydarzenia minionych 

70 lat oraz umieszczono różne 

pamiątki: zdjęcia, świadectwa, 

medale, puchary. 

Warto wspomnieć, że kilka dni 

po obchodach 70-lecia  zostało 

zorganizowane uroczyste spotkanie 

pierwszych uczniów z roczników 

1945/46, 1946/47 i 1947/48 z obecnymi 

uczniami klas I-III szkoły podstawo-

wej. Wśród zaproszonych gości byli: p. 

Henryka Golob (obecnie Siepiela), p. 

Bronisława Świergała (obecnie Kru-

ze), p. Ryszarda Krygier (obecnie Ben-

roth), p. Ryszard Czapliński oraz p. 

Karol Skibiński. Podczas spotkania 

starsze pokolenie podzieliło się swoi-

mi wspomnieniami. Dzięki międzypo-

koleniowej integracji najmłodsi dowie-

dzieli się  jak wyglądały realia szkol-

ne kilkadziesiąt lat temu, w jakie za-

bawy bawili się ich poprzednicy, jakie 

lektury czytali. Dawni uczniowie 

przekazali do zbiorów zdjęcia z lat 

szkolnych, zwiedzili wystawę i wpisali 

się do księgi pamiątkowej.  
 GZSz 

W  kwietniu Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne Faktor zor-

ganizowało konferencję pt. „Każdy 

ma swoją Miedziankę” nawiązują-

cą do dziedzictwa kulturowego 

Miedzianki.  

 

Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowa-

rzyszenia, D. Goetz, wyjaśniając oko-

liczności spotkania. Następnie głos 

zabrał Wójt K. Kowalski, który skró-

towo przedstawił historię dawnego 

miasteczka górniczego. Wypowiedź 

podsumował tym, że Miedzianka to 

nasze wspólne dobro, o które powinni-

śmy dbać.  

Następnie głos zabrał T. Stolarczyk, 

współautor książki „Miedzianka – 700 

lat dziejów górniczego miasta.”  

S. Firszt z Muzeum Przyrodniczego w 

Jeleniej Górze rozważania o Mie-

dziance skupił wokół pytania: „Czy 

chcemy odbudować miasto Miedzian-

ka, czy kopalnię Miedzianka”? Jego 

zdaniem odbudowa w pełnym tego 

słowa znaczeniu nie jest możliwa. 

 

Wypowiadali się także: przedstawicie-

le Gildii Przewodników Sudeckich, 

Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej 

Górze oraz właściciele Browaru Mie-

dzianka. J. Szczyżowski, przewodnik 

sudecki, w swojej wypowiedzi nawią-

zywał, że jego korzenie pochodzą z 

Miedzianki, stąd ma do niej szczegól-

ny sentyment. Zapraszał do udziału w 

wycieczce, w przebraniu w stroje od-

dające klimat dawnych czasów. W ten 

sposób zachęcał do poznania historii 

Miedzianki z innej perspektywy. Inte-

resujący punkt widzenia zaprezento-

wał odtwórca głównej roli w przedsta-

wieniu „Miedzianka”, R. Mania. Mó-

wił, iż Miedzianka to symbol, lecz dla 

każdego znaczy co innego. Zaznaczył, 

że aby budować przyszłość należy do-

brze poznać przeszłość.  

Mówcy wspólnie stwierdzali, iż prze-

łomem w idei rewitalizacji Miedzianki 

był reportaż F. Springera pt. 

„Miedzianka Historia znikania”. 

Książka dla wielu osób stała się inspi-

racją. 

 

Zwieńczeniem konferencji była debata 

przeprowadzona w grupach. Dyskusja 

dotyczyła trzech obszarów: historycz-

n o - k u l t u r a l n e g o ,  s p o ł e c z n o -

gospodarczego oraz współpracy i 

współdziałania.  

Konferencję zamknęła Prezes Stowa-

rzyszenia, dziękując gościom oraz za-

chęcając do wspólnego tworzenia po-

mysłów zagospodarowania potencjału 

Miedzianki. Oświadczyła, iż odbudo-

wanie miejscowości w takim kształcie, 

znanym z przeszłości nie jest możliwe, 

ale prace, takie jak wytyczenie ście-

żek spacerowych przypomną to, co 

zostało zapomniane. 

  Karolina Rokicka 

 Miedzianka - dobro, o które powinniśmy dbać 

Dyrekcja GZSz  w Janowicach Wielkich 

serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 

zaangażowali się w organizację obchodów 

70-lecia Szkoły Podstawowej. 

Dokumenty w opracowaniu 
 
Dokumenty w opracowaniu 

 

Radni podjęli uchwałę o przystą-

pieniu Gminy do opracowania 

strategii rozwoju gminy na lata 

2016-2025. 

Dokument powstanie w oparciu o wie-

dzę ekspercką i warsztat przeprowa-

dzony z mieszkańcami. Projekt będzie  

na stronie internetowej gminy. Stra-

tegia będzie opracowaniem przydat-

nym m.in. do wnioskowania o środki 

unijne. Dotychczasowa strategia po-

chodzi z 2003 r. i okres jej obowiązy-

wania już skończył się. 

Ponadto radni zdecydowali o przystą-

pieniu do Lokalnego Programu Rewi-

talizacji z myślą o objęciu nim sołec-

twa Miedzianka, także z zamiarem 

starania się o dofinansowanie róż-

nych projektów. 

Z kolei w przyszłym roku zostanie 

opracowany nowy gminny Program 

Ochrony Środowiska, który będzie 

odwoływał się m.in. do aktualnie spo-

rządzanych dokumentów. 

  Miłosz Kamiński 

Dawne i obecne grono nauczycieli (fot.GZSz) 

Program artystyczny (fot. GZSz) 

Uczestnicy konferencji (fot.UG) 
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Dzień Dobry. 

Czas szybko mija, a więc pora na ko-

lejne małe sprawozdanie z prac Rady 

Gminy w ostatnim okresie. Wydaje 

się, że dopiero co obchodziliśmy Świę-

ta Wielkanocne, a już mamy waka-

cje. Postaram się w pigułce przedsta-

wić najważniejsze wiadomości, jaki-

mi chciałbym się z Państwem podzie-

lić. W poprzednim artykule pisałem o 

tym, iż czekamy na konkretne odpo-

wiedzi z Ministerstwa oraz innych 

instytucji, które dotyczyły tego, w 

jaki sposób mamy jako Rada ustalić 

opłatę za wywóz śmieci. 

Niestety odpowiedzi, jakie nadcho-

dziły, były zupełnie różne i niespójne, 

wobec czego podjęliśmy decyzję, aby 

nadal utrzymać zniżkę dla wszyst-

kich tych, którzy posiadają własny 

kompostownik. Mamy nadzieję, że 

żadna nadrzędna wobec nas instytu-

cja nie unieważni naszych postano-

wień.  

Kolejnym ważnym tematem, jakim 

zajmowała się w ostatnim czasie Ra-

da Gminy, jest przede wszystkim 

sprawa drogi w Trzcińsku. Już nie-

długo zacznie się jej długo oczekiwa-

ny remont. Właściwie na każdej sesji 

rozmawialiśmy o tej drodze: w jaki 

sposób będzie remontowana, w jakiej 

technologii oraz o kosztach, jakie w 

związku z tym ponieść będzie musia-

ła Gmina. Nie do końca zadowalają-

cym jest fakt, iż Starostwo Powiato-

we zmieniło nasz projekt, który wy-

konaliśmy i zamiast trzech warstw 

asfaltu będą kładzione tylko dwie 

warstwy. Atmosfera obrad na sesji, 

która po raz pierwszy odbyła się na 

Wieży Widokowej w Radomierzu z 

udziałem zaproszonego wicestarosty 

Pana Pawła Kwiatkowskiego, była 

nadzwyczaj gorąca. Padało wiele py-

tań ze strony radnych, wiele uwag, o 

których dokładniej możecie Państwo 

przeczytać w protokole z sesji Rady 

Gminy, dostępnym na naszej stronie 

internetowej janowicewielkie.pl - za-

kładka Z prac Rady Gminy. 

Przede wszystkim sprawa rozbiła się 

o wysokość dotacji, jaką Gmina miała 

udzielić Starostwu w związku z par-

tycypacją w kosztach remontu w 

związku z tym, że przetarg, jaki zo-

stał ogłoszony przez Starostwo Po-

wiatowe wykazał, iż powstaną po-

ważne oszczędności i ogólny koszt 

drogi z wartości kosztorysowej ponad 

2,7 mln zł spadł do 1,2 mln złotych. 

Rada Gminy uznała, że wartość dota-

cji, jaką przekażemy do Powiatu rów-

nież analogicznie powinna być mniej-

sza i z kwoty 55 tys. złotych, jaka 

była początkowo podana, zdecydowa-

liśmy się na przekazanie dotacji w 

wysokości 25 tys. złotych. Z pewno-

ścią będziemy pilnie przyglądać się, 

w jaki sposób będzie wykonana droga 

i jej remont, gdyż zdajemy sobie spra-

wę, że jest to chyba najważniejsza z 

inwestycji, jaka będzie prowadzona w 

tym roku na terenie gminy Janowice 

Wielkie. Czas wiosenny to także 

czas, kiedy należy rozpatrzyć wnio-

sek o absolutorium dla Wójta Gminy 

za wykonanie budżetu za rok po-

przedni. Została także przedstawiona 

informacja o stanie mienia komunal-

nego oraz opinie Komisji Rewizyjnej i 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po 

omówieniu wszystkich spraw Rada 

Gminy jednogłośnie udzieliła absolu-

torium Panu Kamilowi Kowalskiemu 

za rok 2015.  

Ostatnia przedwakacyjna sesja, któ-

ra odbyła się z końcem czerwca, doty-

czyła przede wszystkim spraw zwią-

zanych z gospodarką wodno-ściekową 

na terenie gminy Janowice Wielkie. 

Wspólnie zastanawiamy się, w jaki 

sposób rozwiązać problemy, jakie 

właściwie co chwilę powstają na na-

szej sieci powodując koszty z tym 

związane. Kolejna ważna sprawa, 

jaką zajęła się Rada, to nadanie 

nazw ulicom w Komarnie. Dzięki sta-

raniom Radnych z Komarna Pani 

Sylwii Przedwojewskiej, Pani Anny 

Skotarek oraz Pana Jana Popław-

skiego, a także w wyniku przeprowa-

dzonych konsultacji społecznych Ko-

marno będzie miało nazwy dla trzech 

ulic, a dokładnie będą to ulice: Lipo-

wa, Topolowa oraz Spacerowa. 

Ze spraw może nie związanych bez-

pośrednio z Radą Gminy, ale z dzia-

łalnością radnych: miło jest patrzeć, 

jak pięknieje nam z dnia na dzień 

staw przy Zielonej Dolinie. Ostatnio 

został podniesiony poziom wody, 

montowane są barierki wzdłuż linii 

brzegowej, a za niedługo zostanie 

posiana trawa. Wzrastająca ilość 

osób odwiedzających i spędzających 

tam czas świadczy o popularności, 

jaką cieszy się to miejsce. 

Być może już niedługo będziemy mo-

gli się cieszyć także z kolejnej atrak-

cji, jaką będzie "powrót po latach" 

posągu lwa na Starościńskie Skały. 

Wszystko dzięki staraniom i wysiłko-

wi podjętym przez radną Panią Iwo-

nę Niedźwiedzińską. Trzymamy 

kciuki za to, by jak najszybciej udało 

się sprawę szczęśliwie doprowadzić 

do końca. Myślę, że to tyle z najważ-

niejszych spraw i podejmowanych 

tematów, jakie mogę przekazać w 

skrócie. Po raz kolejny serdecznie 

zapraszam mieszkańców na sesje 

Rady Gminy. Będzie bardzo miło 

nam gościć was gościć i dyskutować 

również z wami o naszych proble-

mach. Wakacje już się zaczęły, więc 

nie pozostaje nic innego, jak życzyć 

wszystkim samych pięknych i sło-

necznych dni. Wiele wypoczynku i 

relaksu – tak, by jak najbardziej zre-

generowanym wrócić znów do swoich 

obowiązków. 

Paweł Pawłowicz 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Z prac Rady Gminy 
Rada Gminy w Janowicach Wielkich 

podjęła uchwałę XVII/97/2016 z dnia 9 

czerwca 2016 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz 

stawek tej opłaty na terenie Gminy 

Janowice Wielkie. Nowe opłaty obo-

wiązują od dnia 1 lipca 2016 r. i 

wynoszą: 

 dla nieruchomości zamieszka-

łych: 

 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca 

zamieszkującego daną nierucho-

mość, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selek-

tywny, 

 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca 

zamieszkującego daną nierucho-

mość, jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selek-

tywny, przy jednoczesnym groma-

dzeniu odpadów ulegających biode-

gradacji we własnym kompostowni-

ku i zagospodarowania ich na wła-

snej nieruchomości, 

 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca 

zamieszkującego daną nierucho-

mość, jeżeli odpady komunalne nie 

są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 

Stawki obniża się o 20 % dla osób bę-

dących członkami rodzin wielodziet-

nych zgodnie z  ustawą z dnia 5 grud-

nia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

dla nieruchomości niezamiesz-

kałych: 

 18,00 zł za jeden pojemnik o pojem-

ności 110 litrów / 120 litrów, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i od-

bierane w sposób selektywny, 

 36,00 zł za jeden pojemnik o pojem-

ności 240 litrów, jeżeli odpady ko-

munalne są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny, 

 165,00 zł za jeden pojemnik o po-

jemności 1100 litrów, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, 

 30,00 zł za jeden pojemnik o pojem-

ności 110 litrów / 120 litrów, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i od-

bierane w sposób nieselektywny, 

 60,00 zł za jeden pojemnik o pojem-

ności 240 litrów, jeżeli odpady ko-

munale są zbierane i odbierane w 

sposób nieselektywny, 

 275,00 zł za jeden pojemnik o po-

jemności 1100 litrów, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób nieselektywny. 

Z powodu zmiany stawek właści-

ciele nieruchomości nie mają obo-

wiązku złożenia nowej deklaracji, 

natomiast Urząd Gminy poinformuje 

każdego z nich w formie zawiadomie-

nia, o wysokości opłat, które należy 

uiszczać od miesiąca lipca 2016, w 

terminie do 15-go dnia każdego mie-

siąca. 

Jednocześnie informujemy, że od 1 

lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi składanej przez właściciela 

n ie ruchomośc i .  Każda  nowo -

osiedlająca się osoba, bądź taka, u któ-

rej wystąpiła zmiana powodująca no-

we naliczanie opłaty, powinna złożyć 

deklarację w ciągu 14 dni. Dodatko-

wych informacji można zasięgnąć pod 

numerem tel.: 75 75 15 124 wew. 118.  

 Katarzyna Praczyk 

Zmiana wysokości stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

R ada przyjęła „Plan Gospodar-

ki Niskoemisyjnej dla Gminy Ja-

nowice Wielkie” na lata 2015-2025 

z perspektywą do roku 2030.  

Dokument otworzy możliwość ze-

wnętrznego dofinansowania m.in. na 

remonty. Dzięki uchwaleniu planu z 

wnioskami o dofinansowanie do róż-

nych instytucji będą mogły występo-

wać wszystkie podmioty  i osoby z 

gminy. 

Ideą planu jest przedstawienie dzia-

łań na rzecz redukcji emisji pyłów 

benzoapirenu, PM10, PM2,5, dwu-

tlenku azotu, dwutlenku siarki i CO2. 

Obecnie 84% energii końcowej w gmi-

nie pochodzi z węgla, 15% z biomasy 

drzewnej, a poniżej 1% stanowią pozo-

stałe paliwa i energia odnawialna. 

Spalanie węgla powoduje emisję ben-

zoapirenu, zwłaszcza w przestarza-

łych kotłach, które są dodatkowo niee-

konomiczne. Problemem jest też emi-

sja wynikła z ruchu drogowego.  

Z planu wynika wizja: Gmina Janowi-

ce Wielkie: zielone i czyste płuca Jele-

niej Góry. W tym celu proponuje się 

działania związane z audytami ener-

getycznymi, modernizacją, rozwojem 

ścieżek rowerowych, wymianą kotłów, 

zakupem energooszczędnych pojaz-

dów, działania informacyjne. Celem 

planu jest ograniczenie zużycia ener-

gii w 2020 r. o 3.2%, emisji CO2 o 

2,3%, pyłów o ponad 3%, wzrost pro-

dukcji energii z OŹE o 0,1%. 

Zaradzić problemowi emisji powinna 

modernizacja budynków użyteczności 

publicznej oraz wspólnot i budynków 

jednorodzinnych, oświetlenia, wymia-

na kotłowni, okien, odpowiednie 

utrzymywanie dróg zapobiegające 

wtórnej emisji zanieczyszczeń (np. z 

pryzm), zakup energooszczędnych 

pojazdów (w planie m.in. wymiana 

pojazdu OSP). Do 2025 r. zamierza się 

wydać 3 mln zł - w dużej części na 

bieżącą działalność, zakup pojazdu, 

modernizację obiektów gminnych, a w 

pewnej części na działania podejmo-

wane przez podmioty inne niż gmina.  

 Miłosz Kamiński 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty 
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Z gabinetu Wójta 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

 

wspaniałym jubileuszem kończy się 

rok szkolny i mamy początek wakacji. 

Jesteśmy po Janowiankach i czujemy 

rozpoczynające się lato. Ale jako 

urząd pracujemy cały czas, by dopil-

nować trwających inwestycji. Właśnie 

teraz rozpoczyna się remont 500-

metrowego odcinka ul. Chłopskiej z 

fragmentem muru oporowego. Równo-

legle powiat zaczyna – dzięki dofinan-

sowaniu gminy – długo oczekiwany 

remont drogi prowadzącej przez 

Trzcińsko. My dodatkowo staramy się 

o pieniądze na naprawę drewnianego 

mostu w tej wsi, natomiast sołectwo 

już przygotowuje kierunkowskazy do  

posesji. Dzięki temu wszystkiemu 

Trzcińsko nam pięknieje! Ale dzieje 

się też w innych miejscowościach. 

Opracowujemy plan miejscowy dla 

Komarna i wkrótce wyłożymy jego 

projekt do publicznej wiadomości.  

Plan przyspieszy formalności dla osób 

budujących się w Komarnie. Wszyscy 

dostrzegamy rozwój tej miejscowości, 

czego dowodem jest troska liderów 

wsi o przestrzeń publiczną: nowe na-

zwy ulic, wyposażenie miejsca spo-

tkań plenerowych w prąd czy udział 

procedurze utworzenia nowego przy-

stanku autobusowego na żądanie  

Komarno Osiedle. Wspomogliśmy też 

Polską Spółkę Gazownictwa w dotar-

ciu do mieszkańców zainteresowa-

nych gazem sieciowym. Spółka może 

teraz zaplanować gazyfikację dolnej 

części Komarna. Niestety, jest też 

łyżka dziegciu w beczce miodu. Mamy  

spór sądowy z jeleniogórskim Wodni-

kiem o rodzaj odprowadzonych ście-

ków z Komarna. Najlepszym rozwią-

zaniem tego problemu będzie budowa 

własnej, małej oczyszczalni ścieków i 

odprowadzanie oczyszczonej wody do 

potoku Komar. Jednak nie tylko ka-

nalizacja spędza nam sen z powiek. 

Wzrost zawartości arsenu  w wodzie z 

ujęcia pod Miedzianką zmusił nas do 

poszukiwania środków zaradczych, 

aby sanepid nie zakręcił nam kurka z 

wodą. Pozyskaliśmy środki, które 

jeszcze w tym roku pozwolą zmniej-

szyć zawartość arsenu do granic okre-

ślonych normą dla wody pitnej.  

Zaczyna się sezon turystyczny. Byli-

śmy na targach Tourtec, pisze się  o 

nas w publikacjach starostwa, działa 

punkt informacji w Wieży Widokowej. 

Po akcji „Ratujmy Bóbr” wita tury-

stów posprzątane nabrzeże. Napra-

wiono pozimowe uszkodzenia wielu 

dróg gminnych. Zmienia się kolej - 

stacja w Janowicach Wielkich została 

odświeżona, przy okazji zlikwidowano 

hopkę w drodze koło przejazdu, która 

doskwierała nam od lat.  Nie zatrzymuje 

się u nas niestety Pendolino i nie ma  

 

na to szans. Z pobliskiej Jeleniej Góry 

możemy jednak od niedawna szybko 

dostać się do Warszawy. 

Wypiękniała nam Aleja Jarząba 

Szwedzkiego. Po zabiegach pielęgna-

cyjnych ustawiono tablice, że jest ona 

pomnikiem przyrody. Musimy tam 

jeszcze wyciąć kilka drzew i kilka do-

sadzić. Aleja wyładnieje po zakończe-

niu budowy nowego ośrodka zdrowia. 

Sprzedaliśmy też działki budowlane 

w dolnej jej części i dzięki temu zabu-

dowa ulicy stanie się bardziej zwarta. 

Będzie nowa przychodnia, więc chce-

my sprzedać budynek po obecnym 

ośrodku zdrowia. Pracujemy nad usu-

nięciem azbestu z 12 miejsc w gminie 

– prosimy o zgłoszenia zainteresowa-

nych na następny rok. Zlecamy opra-

cowanie wielu projektów budowla-

nych, jak choćby skwerku na rogu 

Alei Jarząba Szwedzkiego i ul. 1 Maja 

w Janowicach. Zajaśniało też kilka 

nowych lamp i nie jest to wszystko, co 

zrobimy w tym roku, choć potrzeby są 

oczywiście wielokrotnie większe. 

Dzięki aktywności radnych na bieżąco 

poprawiamy estetykę gminy. Dokupu-

jemy wyposażenie np. ostatnio pompy 

na oczyszczalnię, naprawiamy, usu-

wamy awarie, sprzątamy, kosimy, 

montujemy, kopiemy, malujemy, spa-

wamy, konserwujemy... Jest tego spo-

ro i przedstawiam to  na sesjach Rady 

Gminy. Działania pracowników tech-

nicznych są tak samo cenne jak na-

szych urzędników, a często bardziej 

widoczne. Ale nie zapominamy o na-

szych sołtysach, którzy są partnerami 

urzędu w codziennych staraniach o 

dobry stan świetlic, urządzeń na pla-

cach zabaw, porządek we wsiach. Wy-

datkują fundusze sołeckie, o których 

przeznaczeniu mieszkańcy sami – bez 

udziału urzędu - decydują.  

O koncesję alkoholową wystąpiły dwa 

nowe punkty w Radomierzu: sklep 

spożywczy naprzeciw Wieży i Gości-

niec przy drodze krajowej w stronę 

Kaczorowa. Życzę powodzenia na-

szym nowym przedsiębiorcom! W 

Miedziance okrzepł Browar: wprowa-

dza ciągle nowe rodzaje piwa, ściąga-

jąc weekendowych turystów. W 

Mniszkowie z funduszu soleckiego 

sfinansowano ławeczkę, kolejną ka-

merę, ostatnio  witacz i – nazwijmy to 

tak - żegnacz z dowcipnymi napisami, 

które wpadają w oko turystom. 

Takie były wiosenne miesiące w na-

szej małej gminie. Życzę Państwu po-

godnego lata w Janowicach Wielkich i 

przyjemnego wzruszenia, gdy będą 

Państwo wracać w nasze strony z wa-

kacyjnych wojaży. Wiadomo przecież, 

że wszędzie dobrze, ale w domu… Do 

zobaczenia w gminie! 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Święto gminy udane jak co roku  

Mieszkańcy świętują! 
 

 

 

C oroczne święto Gminy Jano-

wice Wielkie nawiązuje do imie-

nia założyciela wsi, która jest 

obecnie siedzibą gminy. W okoli-

cach dnia świętego Jana, odbywa-

ją się Janowianki.  Organizatorzy 

zapewnili liczne atrakcje:  V Bieg 

Janowicki, turnieje sportowe, wy-

stępny artystyczne, konkurs wie-

dzy o gminie, stoiska dla najmłod-

szych i punkty gastronomiczne. 

 

Mieszkańców przybyłych do Parku 

Zielona Dolina przywitała piękna po-

goda. Pierwszym punktem programu 

był V Bieg Janowicki, który okazał się 

nie lada wyzwaniem w związku z tem-

peraturą przekraczającą 30 stopni. 

Mimo to, na starcie pojawiło się 37 

zdeterminowanych zawodników. 

Wszyscy biegacze pokonali dystans 10 

km, za co zostali nagrodzeni pamiąt-

kowymi medalami i drobnymi gadże-

tami. Do walki o jak najlepsze miejsca 

zagrzewał Robert Gudowski, Skarbnik 

Gminy. W organizacji pomagała jano-

wicka OSP. Po zakończeniu sportowej 

rywalizacji, zwycięzców biegu nagro-

dził Wójt w asyście p. Anny Świerk, 

znanej janowickiej biegaczki.  

W dalszej części dnia organizatorzy 

zapewnili kolejne sportowe atrakcje. 

Odbył się turniej piłki siatkowej, ping-

ponga w trzech kategoriach wieko-

wych, poprowadzone przez p. Piotra 

Lesińskiego. Następnie rywalizowano 

w przeciąganiu liny. Konkurs cieszył 

się zainteresowaniem obu płci, a zor-

ganizowało go Sołectwo Janowice 

Wielkie. Zarówno panie, jak i panowie 

wzięli udział w rywalizacji. Miłośnicy 

wydarzeń kulturalnych również zna-

leźli coś dla siebie. Uczniowie GZSz 

przedstawili na scenie bajkę, wprowa-

dzając publiczność w dobry nastrój. 

Następnie wystąpiły zespoły ludowe: 

Bolczowianie i Rudawianie. Poza 

umiejętnościami wokalnymi zaprezen-

towały również talent taneczny. Od 

początku imprezy odbywała się loteria 

fantowa, prowadzona przez panie K. 

Pisarską i H. Pisarską- Rogowską, w 

której można było wygrać różne dro-

biazgi. Dochód z loterii przeznaczono 

na Wędrowny Przegląd Piosenki 

„Polana”. Mieszkańcy                                

 

 

 

 

posiadający zdolności manualne mogli 

wziąć udział we współzawodnictwie 

na najładniejszy wianek, którego roz-

strzygnięcie wiązało się z atrakcyjny-

mi nagrodami.  

Warto zaznaczyć, że konkurs ten jest 

co roku stałym punktem programu 

Janowianek. Dla najmłodszych zorga-

nizowano dmuchane zabawki, stano-

wisko z kulami do chodzenia po wo-

dzie, stoisko z balonami i zabawkami, 

punkt malowania buziek obsługiwany 

przez przedstawicielki Sołectwa Jano-

wice Wielkie. Punkty gastronomiczne 

obsługiwali: Dan - Kat Kamienna Gó-

ra, Stoiska Winiarskie Ardea oraz p. 

Zbigniew Kopczyński. Ponadto pod 

sołeckim namiotem zorganizowało 

pyszny poczęstunek, z którego dochód 

przeznaczono na rehabilitację małego 

Filipka Janasa. Kolejnym - powtarza-

jącym się co roku - punktem imprezy 

było nagrodzenie laureatów konkursu 

na najładniejsze obejście wsi Janowice 

Wielkie. Jak podkreślali przedstawi-

ciele komisji, wybór nie należał do 

łatwych, gdyż każdy ogród wyróżniał 

się nietuzinkowymi rozwią-

zaniami. Główną atrakcją 

gminnego święta był wybór 

Perfekcyjnej Pani i Pana 

Domu. Siedem kobiet i 

siedmiu mężczyzn zmierzy-

ło się w konkurencjach 

zręcznościowych, m.in. po-

legających na  wbiciu jak 

największej liczby gwoździ 

w określonym czasie przez 

panie oraz zacerowaniu 

podartej skarpetki przez 

panów. Rywalizacja była na tyle zacię-

ta, że w kategorii kobiet konieczne 

było przeprowadzenie dogrywki. Po 

podliczeniu punktów zaszczytny tytuł 

Perfekcyjnej Pani Domu otrzymała p. 

Małgorzata Szkaradek, natomiast 

Perfekcyjnym Panem Domu okrzyk-

nięto p. Marcina Skrzeczynę. Część 

rozrywkową wydarzenia zakończył 

konkurs wiedzy o gminie. Konkurują-

ce ze sobą drużyny wykazały się ogro-

mem wiedzy, za co zostały nagrodzo-

ne. Całość imprezy poprowadzili pano-

wie: Artur Szajna oraz Mariusz Ser-

waczak z zespołu Silver Band. Zwień-

czeniem wydarzenia, jak co roku była 

zabawa taneczna przy muzyce granej 

na żywo przez ten właśnie zespół.  

Sponsorami licznych nagród byli: So-

łectwo Wsi Janowice Wielkie, Betform 

Art, Stoiska Winiarskie Ardea, Dan - 

Kat Kamienna Góra. Partnerzy wyda-

rzenia to: Tauron Dystrybucja oraz 

Festiwal Ducha Gór. Organizatorzy 

składają serdeczne podziękowania dla 

wszystkich, którzy poświecili swój 

czas oraz włożyli wiele wysiłku, aby 

uświetnić coroczne święto.  

 Karolina Rokicka 

Janowianki 2016 (fot. UG) 



  4                                www.janowicewielkie.eu 

 Informator Janowicki. Kwartalnik Gminy Janowice Wielkie 
Wydawca: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 
tel. / fax. 75 75 15 124; 75 75 15 185; 75 75 15 285 
Adres redakcji : ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 
tel. / fax. 75 75 15 124; 75 75 15 185; 75 75 15 285,  wew. 108 
promocja@janowicewielkie.eu  
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.  

Redaktor naczelny: Karolina Rokicka 
Druk: Polskapresse  
Odział Poligrafia 
Drukarnia Wrocław 
ul. Kolejowa 7 
55-075 Bielany Wrocławskie 
Nakład: 1500 egzemplarzy 

 
Nazwy ulic w Komarnie 
Rada Gminy zdecydowała o nadaniu 

pierwszych nazw ulic dla trzech dzia-

łek drogowych w Komarnie. Nazwy 

zostały zaproponowane przez miesz-

kańców w konsultacjach społecznych. 

Ulice: Topolowa, Lipowa i Spacerowa 

położone są w okolicach byłego PGR. 

Gmina zabiega w starostwie o zniesie-

nie opłat dla osób wymieniających do-

kumenty komunikacyjne, inne doku-

menty są albo bezpłatne (jak dowody 

osobiste, ewidencja działalności gospo-

darczej), albo mogą być wyprostowane 

przez mieszkańców przy okazji,          

w miarę potrzeb.  

 m.kam 

 

Ulica do zmiany 
Jeszcze w tym roku rozpoczną się pra-

ce nad zmianą nazwy ulicy Karola 

Świerczewskiego w Janowicach Wiel-

kich. To obowiązek gminy wynikający 

z nowej ustawy o zakazie propagowa-

nia komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego. Dotychczasowy patron 

ulicy upamiętnia czy też symbolizuje – 

jak napisano w ustawie – „represyjny, 

autorytarny i niesuwerenny system 

władzy w Polsce w latach 1944-1989”. 

W tej sprawie już w 2011 zwracał się 

do gminy Instytut Pamięci Narodowej 

i przygotowano wtedy projekt uchwa-

ły, lecz nie znalazła on większości w 

Radzie Gminy. Nowa nazwa ulicy zo-

stanie wybrana w konsultacjach z 

udziałem mieszkańców i przyjęta do 

sierpnia 2017 r.  Ponieważ wynika z 

ustawy, mieszkańcy zostaną zwolnieni 

od wszelkich kosztów ujawnienia 

zmiany w rejestrach i dokumentach.    

 m.kam 

 

Tourtec w Jeleniej Górze 
W dniach 6.05-7.05 2016 r. na Placu 

Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły 

się XVIII Międzynarodowe Targi Tu-

rystyczne Tourtec organizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gó-

rze. Wśród około 90 wystawców, 

oprócz przedstawicieli gmin naszego 

regionu pojawili się m.in. goście  z 

Czech oraz  Niemiec. Gmina Janowice 

Wielkie od kilku lat bierze udział w 

targach co nie zmieniło się i w tym 

roku. Promowaliśmy atrakcje tury-

styczne, formy turystyki aktywnej, 

udzielaliśmy licznych informacji i po-

rad, jak spędzić czas w Rudawach Ja-

nowickich. Oprócz tradycyjnych mate-

riałów promocyjnych takich jak ulotki 

i mapy w zanadrzu mieliśmy również 

prezentację multimedialną wyświetla-

ną na telewizorze, która licznie przy-

kuła uwagę turystów. Czas na Placu 

Ratuszowym umilały liczne występy 

muzyczne zespołów, pokazy taneczne 

czy sztuk walki.  red. 

W SKRÓCIE 
K onkurs „Najpiękniejsze Obej-

ście Wsi Janowice Wielkie” nabie-

ra z roku na rok rozpędu.  

Tegoroczna edycja dla Komisji Konkurso-

wej w składzie: Lider Grupy Odnowy Wsi - 

Anita Pawłowicz, Wójt Gminy Janowice 

Wielkie - Kamil Kowalski, Przedstawiciel-

ka Sołectwa Janowice Wielkie - Zofia Dul, 

Członek Grupy Odnowy Wsi - Alicja Kozak, 

okazała się nie lada wyzwaniem. Odwie-

dzane ogrody zaskakiwały m.in.: precyzyj-

nym wykonaniem, pomysłowością, wyko-

rzystaniem materiałów. Wyróżniały się 

wspaniałymi aranżacjami, oryginalnością i 

doskonałą estetyką. Z tegorocznych zgło-

szeń jury wyłoniło po burzliwej dyskusji 

laureatów: I miejsce – Pani Justyna i Mi-

chał Słomińscy, II miejsce – Pani Teresa 

Szkaradek – Roman i Jan Roman, III 

miejsce – Pani Danuta i Jan Zaradzcy.  

Pozostałe zgłoszone obejścia, ogrody 

otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy oraz 

upominki. Konkurs 

realizowany jest 

przez Grupę Odno-

wy Wsi Janowice 

Wielkie przy wspa-

rciu Wójta Gminy 

Janowice Wielkie i 

Sołectwa Janowice 

Wielkie. 

 Anita Pawłowicz 

Najpiękniejsze obejścia 

Mieszkańcom Trzcińska Wojcie-

cha Latały nie trzeba specjalnie 

przedstawiać. Jeśli w oddali sły-

chać motor, to oczywiste – Wojtek 

trenuje. 

Jego przygoda z motocrossem rozpo-

częła się 4 lata temu, podczas prze-

jażdżki motorem brata. Od tego czasu 

sprawy potoczyły się bardzo dyna-

micznie: zakup własnego motoru, 

pierwsze treningi, wstąpienie do Moto 

Klubu Siedlęcin. To właśnie w jego 

barwach Wojtek brał udział w swoich 

pierwszych zawodach. Początki były 

trudne, ale upór, zawziętość, pasja, a 

przed wszystkim ciężka praca sprawi-

ły, że o mieszkańcu naszej gminy na 

torze robiło się coraz głośniej.  

Obecnie Wojtek zmienił klub na Opol-

skie SM Panda Racing, gdzie startuje 

w cyklu Pucharu Śląska i Opolszczy-

zny w Cross Country w klasie Senior 

1. Puchar składa się z sześciu rund. W 

trzech z nich Wojtek stanął na naj-

wyższym stopniu podium. Poza udzia-

łem w Pucharze Śląska i Opolszczy-

zny startuje w innych zawodach typu 

Cross Country. Oto jego najważniej-

sze osiągnięcia: 

 06.09.2015 r. – Red Bull 111 Mega-

watt 2015, – 41 miejsce na 500 

startujących; 

 23.04.2016 r. – Cross Country Ża-

gań – 1 miejsce; 

 24.04.2016 r. – Cross County Żaga 

– 1 miejsce. 

Życzymy dalszych sukcesów! 

 Karolina Rokicka 

Siatkarki UKS Sokoliki Janowice 

Wielkie oraz chłopcy z Kamiennej 

Góry zakwalifikowali się do ogól-

nopolskiego finału Orlik Volley-

mania 2016. 

Znaleźli się wśród 24 najlepszych dru-

żyn w kraju, ostatecznie zajmując 19 

pozycję. Gratulujemy sportowcom i 

trenerom: Piotrowi Lesińskiemu, To-

maszowi Mordarskiemu.  

 red. 

W ostatnią sobotę kwietnia na bo-

isku w Trzcińsku odbył się piknik 

rodzinny zorganizowany przez 

sołectwo. 

Wśród atrakcji cieszących się najwięk-

szym powodzeniem był mecz siatków-

ki, przejażdżki konne prowadzone 

przez pana J. Jabłońskiego, występy 

dzieci z Trzcińska oraz z Janowic 

Wielkich, a także zabawa chustą ani-

macyjną. Najmłodsi uczestnicy zostali 

poczęstowani ciastem i kompotem, 

natomiast na dorosłych czekał bigos. 

Serwowano także frytki przygotowane 

przez organizatorów oraz „smalec sołtyski”, 

cieszący już kolejny raz podniebienia przy-

byłych gości. Nie zabrakło także pieczo-

nych kiełbasek, ziemniaków, waty 

cukrowej oraz popcornu. Przygotowa-

nie potraw było możliwe dzięki hojno-

ści sponsorów. 

Zwieńczeniem imprezy była zabawa 

taneczna przy muzyce do około 2 w 

nocy.  

 red. 

Moto – Torpeda z Trzcińska 

Siatkarska duma gminy 

Piknik rodzinny w Trzcińsku 

N a początku czerwca odbyła 

się kolejna edycja imprezy z oka-

zji Dnia Dziecka. 

 

Organizatorami byli: Komitet Spo-

łeczny "Podfabryczna’’, Gminna Komi-

sja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, GOPS Janowice Wlk., 

Sołectwo Janowice Wlk., OSP Janowi-

ce Wlk., Grupa Odnowy Wsi. Impreza 

odbyła się pod patronatem Wójta 

Gminy Janowice Wielkie. Park Zielo-

na Dolina przywitał wszystkich mnó-

stwem bezpłatnych atrakcji, wśród 

których były: dmuchane zabawki, sto-

isko z watą cukrową, tatuażami i eks-

perymentami, stanowisko z przejażdż-

kami konnymi, a także miejsce z pysz-

nymi domowymi wypiekami. Liczne 

konkursy cieszyły się dużym powodze-

niem. Można było m.in: w konkursie 

rysunkowym namalować swoje ma-

rzenia, zaprezentować umiejętno-

ści w konkursie tańca i mini disco, 

wykazać się sprawnościami w konkur-

sach sportowych, a także zagrać w 

turnieju gry w bule i tenisa stołowego. 

Główną konkurencję rozegrały Świe-

tlice Komarno, Trzcińsko, Janowice 

Wielkie, w ,,Pokazie strojów”. Główną, 

bardzo atrakcyjną nagrodę stanowiła 

maszyna do wyrobu waty cukrowej. 

Zwyciężyła Świetlica Komarno w po-

kazie pt.: „Cztery pory roku”, II miej-

sce przypadło Świetlicy Trzcińsko pre-

zentującej „Stroje Eko", a III miejsce 

zajęła Świetlica Janowice Wielkie w 

pokazie pt.: „Propozycje na wakacje’’. 

Wszystkie prezentacje zachwyciły pu-

bliczność wykonaniem, pomysłowością 

i oryginalnością. Występy nagradzane 

były gromkimi brawami. Całość im-

prezy poprowadzili: A. Pawłowicz, M. 

Drygalski, P. Drygalski, P. Pawło-

wicz. Zabawa zakończyła się wspólnym 

pieczeniem kiełbasek oraz niespodziewa-

nym pokazem armatki wodnej w wykona-

niu OSP Janowice Wielkie.  

Anita Pawłowicz 

Komitet Społeczny Podfabryczna 

Dzień Dziecka  
w Parku Zielona Dolina 

I miejsce (fot. UG) 

Konkurs mini disco ( fot. UG) 

Wojtek w akcji (fot. K.R) 

Zwycięska drużyna (fot. UKS) 

Zabawa z chustą (fot. Sołectwo) 


