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Gmina Janowice Wielkie 
będzie miała swoje logo. 
Rada Gminy przyjęła na ostatniej 
sesji uchwałę 
w sprawie ogłoszenia konkursu na 
opracowanie elementu identyfikacji 
wizualnej. Termin składania prac 
mija 31 sierpnia.

Konkurs skierowany jest zarówno do osób 
fizycznych jak i prawnych. Mogą w nim brać 
udział również osoby niepełnoletnie.  Prace po-
winny być wykonane w formie elektronicznej 
w formacie Corel lub Adobe Photoshop i prze-
słane dodatkowo w formie papierowej. Można je 
dostarczać osobiście do Urzędu Gminy w Janowi-
cach Wielkich lub przesłać pocztą. Wyboru lau-
reata dokona Komisja Konkursowa w składzie: 

Konkurs na logo 
Kamil Kowalski – Przewodniczący Komisji oraz 
Członkowie Komisji: Magdalena Godawa, Nata-
lia Poniatowska -Wasiak, Alicja Kozak, Marian 
Bochynek, Paweł Pawłowicz, Michał Poleszko. 
Oceniając nadesłane propozycje Komisja weź-
mie pod uwagę oryginalność i  oddanie charakte-
ru gminy Janowice Wielkie, wywoływanie pozy-
tywnych skojarzeń z gminą, łatwość rozpoznania 
i zapamiętania, łatwa skalowalność i czytelność 
w rożnych skalach, możliwość funkcjonowania 
w wersji czarno białej i barwnej. Wyniki konkur-
su pojawią się na stronie internetowej gminy do 
30 września b.r. Zwycięzca otrzyma nagrodę pie-
niężną w wysokości 1000 zł brutto, a jego pro-
jekt, po zatwierdzeniu przez Radę Gminy, stanie 
się oficjalnym logo naszej gminy, wykorzysty-
wanym w działaniach promocyjnych. Regulamin 
konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć 
na stronie www.janowicewielkie.eu lub pobrać w 
Urzędzie Gminy, pok. 13.         (ak)

Zmiany dla przedsiębiorców
Wójt Gminy Janowice Wielkie  informuje, że 

w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2011 r. Cen-
tralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) konieczne jest zaktualizowanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 
przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z sys-
tematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 
2007.

Duża liczba przedsiębiorców z naszego terenu po-
siada niezaktualizowany wpis do ewidencji działalno-
ści gospodarczej a prawo nakłada na przedsiębiorców 
obowiązek dokonania uzupełnień do dnia 31 grudnia 
2011 r.

W związku z powyższym konieczne jest złożenie 
wniosku EDG-1 o zmianie wpisu do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej odnośnie przedmiotu wykony-
wanej działalności. W przypadku zakończenia wyko-
nywania działalności przedsiębiorca jest zobowiązany 
złożyć zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywanej 
działalności.

W CEIDG udostępnianie będą dane wszystkich 
przedsiębiorców – osób fizycznych zarejestrowanych 
w ewidencjach gminnych. W przypadku niezaktuali-
zowania bądź niezłożenia informacji o zaprzestaniu 
wykonywanej działalności dane wszystkich „aktyw-
nych” przedsiębiorców zostaną przekazane do CE-
IDG w dotychczasowej treści i będą dostępne w ogól-
nopolskiej ewidencji.

Wszelkich informacji dot. aktualizacji wpisu, wy-
kreślenia wpisu z ewidencji działalności jak również 
informacji na temat CEIDG można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Janowice Wielkie, pok. 3,  parter, w godz. 
od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. 75 7515145.      (red)

Gminny Zespół Szkół w Janowicach 
Wielkich odniósł  niebywały 
sukces w Ogólnopolskim 
Interdyscyplinarnym Konkursie 
Krajoznawczym „Mała Ojczyzna”. 
Przez ponad rok uczniowie 
i nauczyciele przygotowywali 
materiały o wsiach naszej gminy, 
zamieszczane następnie na stronie 
internetowej konkursu.

Po zwycięstwie w etapie wojewódzkim z nie-
cierpliwością oczekiwano wyników na szczeblu 
ogólnopolskim. Jury po przeanalizowaniu po-
nad 900 stron polskich wsi postanowiło przyznać 
1. miejsce  Janowicom Wielkim. Nagrodą za zwy-

Filmowy Mniszków
Jak informuje Jerzy Krajewski, właściciel 

dworku w Mniszkowie (zwanego także Domem 
Gwarków), niedawno odwiedziła go ekipa filmowa 
z reżyserem Adrianem Pankiem, który zachwycił się 
zabytkowym obiektem. W rezultacie wizyty filmow-
ców nakręcono w mniszkowskim dworku sceny do 
filmu pt. „Daas”. Jest to kostiumowa opowieść roz-
grywająca się w realiach XVIII wieku, przedstawia 
historię życia postaci autentycznej - awanturnika 
Jakuba Franka (granego przez Olgierda Łukaszewi-
cza), który porzucił tradycyjne wyznanie mojżeszo-
we i ogłosił się Mesjaszem. W filmie wystąpili także: 
Andrzej Chyra, Jan Nowicki, Danuta Stenka, Maciej 
Stuhr i inni. Film jest już obecny na festiwalach. 
Wkrótce będzie można zobaczyć go w kinach. (mk)

Jesteśmy najlepsi

Wkrótce nasza gmina będzie miała 
nie tylko herb, ale i własne logo

cięstwo jest laptop, rzutnik multimedialny oraz 
mapy. Wyniki konkursu oraz wszystkie prezentacje 
znajdują się na stronie http://www.wsiepolskie.pl. 
Wpisując w wyszukiwarkę „Janowice Wielkie” 
można zobaczyć nie tylko zwycięską stronę, ale 

również witryny pozostałych wsi należących do 
naszej gminy. Ich redaktorami byli uczniowie: 
Alicja Wiśniewska, Patrycja Skorupińska, Klaudia 
Kapuścińska, Dawid Smektała, Mateusz Smektała, 
Filip Pławiak, Przemek Rożko  oraz opiekunowie: 
Mariola Smektała, Marzena Pikus, Joanna Faber, 
Ewa Bartosiewicz, Teresa Łyczana, Renata Lesiń-
ska, Anna Wnuk, Bogdan Kutryba. Mimo, iż był 
to konkurs dla gimnazjalistów w poszukiwania in-
formacji zaangażowało się  wielu uczniów szkoły 
podstawowej. Ich nazwiska również można znaleźć 
w artykułach opisujących nasze „Małe Ojczyzny”.

Konkurs odbywał się pod honorowym patrona-
tem: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
stra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Pa-
tronem medialnym była Polska Agencja Prasowa 
PAP.            (red)

Wyniki konkursu oraz wszystkie prezentacje 
znajdują się na stronie www.wsiepolskie.pl

Wyniki piłkarzy
Zakończył się już sezon 2010/2011 rozgrywek 

piłkarskich, w których brały udział drużyny repre-
zentujące GLKS „Rudawy”. Największy sukces 
odnieśli Juniorzy zajmując w Klasie Terenowej 1. 
miejsce i awansując do Klasy Okręgowej. Niestety, 
ze względu na ograniczone środki finansowe i ka-
drowe władze klubu zdecydowały o pozostawieniu 
zespołu na obecnym szczeblu. W Klasie B na 4. 
miejscu uplasowali się janowiccy Seniorzy. Tramp-
karze zajęli w swojej klasie 6. miejsce, a nieistnie-
jąca już w tym momencie drużyna Młodzików za-
kończyła swój ostatni sezon na miejscu 9. (ak)

Uwagi do planu
Wójt Gminy Janowice Wielkie zawiadamia 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Janowice Wielkie, Komar-
no i Radomierz w Gminie Janowice Wielkie wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 12 lipca 2011 roku do 3 sierpnia 2011 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wiel-
kich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie w 
godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, pokój nr 
6 (parter).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
tach planami miejscowymi oraz prognozami od-
działywania na środowisko odbędzie się w dniu 25 
lipca 2011 roku, w sali konferencyjnej OSP Jano-
wice Wielkie, ul. Kolejowa 2a (budynek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS) 58-520 Jano-
wice Wielkie, o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Janowice Wielkie z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 
2011 roku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają roz-
patrzeniu przez Wójta Gminy Janowice Wielkie, 
złożone po upływie terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, pok. 6 
lub pod nr tel. 757515124 wew. 116        (red)
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W dniach 22-23 lipca na łące znajdującej się w 
połowie drogi między Radomierzem a Janowicami 
(koło tablicy Nadleśnictwa „Śnieżka”) odbędzie 
się Wędrowny Przegląd Piosenki “Polana”. Inicja-
torami jest grupa młodzieży ze świetlicy wiejskiej 
„Rudawy”- miłośników turystyki górskiej oraz 
piosenek turystycznych i poetyckich. Na przepro-
wadzenie tegorocznej imprezy, którą  młodzież or-
ganizuje wspólnie z Fundacją Przystanek Dobrych 
Myśli oraz Gminą Janowice Wielkie,  udało się 
pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji BZ WBK. Inny-
mi darczyńcami są m.in. Grupa Tauron Energia-
Pro, Dr Schneider, Związek Gmin Karkonoskich, 

Urodziny 
Stowarzyszenia

W tym roku minie osiemnaście lat działalno-
ści Stowarzyszenia Polsko-Niemiecko-Duńskiego 
„Rudawy”. Wszystko zaczęło się od wizyty pań-
stwa Kownackich – polskiego małżeństwa miesz-
kającego w Niemczech. Szukając gminy chcącej 
nawiązać partnerską współpracę ze stroną niemiec-
ką trafili do władz Janowic Wielkich.  Na początku 
działalność grupy miała charakter nieformalny, je-
sienią 1993 roku stowarzyszenie otrzymało wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez kilkanaście 
lat  współpracowało również z władzami i miesz-
kańcami Duńskiego Rosenholm, jednak  kilka lat 
temu  wskutek reformy administracyjnej duńską 
gminę zlikwidowano . 

Organizacja zrzesza aktualnie 47 członków, 
w skład Zarządu wchodzą: Andrzej Dudziak – pre-
zes, Antoni Kulczycki – v-ce prezes, Kinga Rożko 
– sekretarz, Maria Urbaniak – skarbnik, Bogdan Ka-
miński, Ryszard Klimsiak – członkowie.  

Działalność najstarszej w naszej gminie orga-
nizacji opiera się obecnie głównie na inicjowaniu 
wydarzeń kulturalnych i integracyjnych oraz orga-
nizowaniu wymiany młodzieży z partnerską gmina 
niemiecką Bruchhausen- Vilsen.  Na początku wrze-
śnia  do Niemiec  po raz trzeci już pojadą  członko-
wie Drużyny Młodzieżowej  OSP w Janowicach 
Wielkich. W ramach pięciodniowej wizyty młodzi 
strażacy będą wspólnie ćwiczyć z niemieckimi ko-
legami, zdobywać wiedzę i doświadczenie. Wyjazd 
dofinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. Współpraca ze strażakami 
trwa już od kilku lat, zaowocowała m.in. przekaza-
niem stronie polskiej wozu strażackiego.        (ak)

Scena Oratorium w Pałacyku Trzcińsko to ko-
lejny  punkt na kulturalnej mapie naszej gminy. Jej 
pomysłodawcą był Mirosław Samsel – absolwent 
Krakowskiej Szkoły Teatralnej, aktor  mający na 
swoim koncie kilkadziesiąt ról na deskach scen 
w całej Polsce. Z powodu nałogu alkoholowego 
znalazł się w ośrodku dla osób uzależnionych 
w Janowicach Wielkich. Po zakończeniu terapii 
postanowił pozostać na naszym  terenie i tutaj od-
tworzyć swoją działalność teatralną. 

Inauguracja Sceny Oratorium odbyła się 
w czerwcu b.r. Licznie zgromadzona publicz-
ność obejrzała wyreżyserowany i zagramy przez 
M. Samsela monodram „Czułem się dobrze tylko 
w górnych sytuacjach”, oparty na tekście opowia-
dania „Upadek” Alberta Camusa. To porusza-
jące studium popadania w alkoholizm poprzez 
doświadczenia aktora było jeszcze bardziej re-
alistyczne i przemawiające do odbiorcy. 2 lipca 
odbyła się premiera „Tryptyku Rzymskiego” 
Spektakl w oparciu o tekst Jana Pawła II wpro-
wadził widzów w osobiste widzenie historii przez 
naszego wielkiego Rodaka. To jednak nie koniec 
planów teatralnych Oratorium. W październiku, 
na otwarcie nowego sezonu teatralnego, planowa-

Projekt dla 
bezrobotnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Janowicach Wielkich po raz trzeci przystąpił  
do realizacji projektu  pn. „Program aktywizacji 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
,,Pomóżmy sobie – razem łatwiej w gminie 
Janowice Wielkie” Projekt skierowany jest 
do 4 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, długotrwale bezrobotnych ,o niskich 
kwalifikacjach zawodowych , korzystających 
z pomocy społecznej . Wsparciem zostaną objęte 
osoby niepracujące, będące w wieku aktywności 
zawodowej, mające pewne ograniczenia,  
o obniżonym poczuciu własnej wartości 
i ograniczonych umiejętnościach społecznych, 
które utrudniają dostęp do rynku pracy. Część osób 
które są długotrwale bezrobotne odczuwają lęk, 
niechęć przed dokonywaniem zmian co stanowi 
barierę w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy, 
umożliwiających poprawę sytuacji życiowej. 
Dzięki kursom, szkoleniom zawodowym, 
treningom i zajęciom z socjologami i psychologami 
zdobędą wiedzę i umiejętności dające im większe 
szanse na znalezienie zatrudnienia. Realizacja 
projektu rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do 30 
listopada 2011 r. Koszt  wynosi: 55 200,00 zł. z 
czego kwota dofinansowania wynosi  49 404.00 
zł co  stanowi  89,5%  całkowitych  wydatków 
projektu,  natomiast  kwota: 5 796,00 zł jest 
wkładem własnym i stanowi 10,5% całkowitej 
wartości projektu. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 
„Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 
„Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji”, 
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”.         (red)

Władysław Głoskowski 
ma 73 lata, moc energii 
i optymizmu. Dzięki swojej 
determinacji i pomocy  
przyjaciół jako pierwszy 
janowiczanin wystąpił na 
scenie warszawskiej Sali 
Kongresowej.

Na pomysł wyjazdu na eliminacje do mu-
zycznego programu wpadła p. Krystyna Pisar-
ska – pracownik świetlicy wiejskiej „Rudawy”.  
Okazja trafiła się, gdy do Wrocławia zawitały 
eliminacje do popularnego programu „Szansa 
na sukces”. 3 października  nasz senior  zapre-
zentował liczący sobie kilkadziesiąt lat utwór 
„Śledź’, zauroczył komisję i kilka tygodni póź-
niej jechał  do warszawskiego studia Telewizji 
Polskiej na naganie odcinka „Szansy” poświę-
conego twórczości grupy Ira. Choć nie został 

Wyśpiewał swoją szansę

Scena w Pałacyku

laureatem, otrzymał od twórców programu 
zaproszenie do udziału w Koncercie Galowym 
w maju b.r. (4 czerwca koncert retransmito-
wany był przez Telewizję Polską).  Na scenie 
zaprezentował piosenkę „Wiara” z repertuaru 
Iry oraz swoje doskonałe poczucie humoru. 
Prowadzącemu koncert Wojciechowi  Manno-
wi  podarował pamiątkowy  kubek ze zdjęciem 
Zamku Bolczów. 

Na co dzień Władysław Głoskowski jest 
szczęśliwym emerytem. Śpiew towarzyszy mu 
odkąd pamięta. Jak mówi, nawet gdy przez 33 
lata  pracował w swojej janowickiej  cukierni, 
cały czas coś nucił. Obecnie jest członkiem ze-
społu śpiewaczego „Różanka”.

 W wolnych chwilach udziela się jako 
wolontariusz w świetlicy wiejskiej „Ruda-
wy”  przygotowując  słodkie poczęstunki dla 
świetlicowych gości. Interesuje się szeroko 
pojętą kulturą. Był jednym z bohaterów „Ży-
wej książki” – akcji przeprowadzonej kilka 
miesięcy temu w Książnicy Karkonoskiej.  Jest 
zapalonym Internautą  i miłośnikiem Rudaw 
Janowickich.            (ak)

Śpiew od lat jest pasją 
Władysława Głoskowskiego

sklep „Megasport”, radni naszej gminy, firma 
„Anka”, „Pegaz”, Piekarnia „Miroś”, Piekarnia 
AK Szpecht, FHU „Julia”, Wydawnictwa „Plan” 
i „Ad-Rem”, „Plakatowanie  Miasta” oraz osoby 
prywatne. Lista nie jest jeszcze zamknięta. Pa-
tronat nad imprezą objęli Wójt Gminy Janowice 
Wielkie, „Nowiny Jeleniogórskie”, „Kraina Ła-
godności”, „Schronisko”, posłowie na Sejm RP, 
TTG Poland oraz Stowarzyszenie Polskich Me-
diów.

Przegląd „Polana” jest  kontynuacją ubiegło-
rocznej inicjatywy, która odbyła się w czerwcu 
w ruinach  Zamku Bolczów. Aby zdobyć więcej 
umiejętności i doświadczeń organizatorskich, w 
ub. roku młodzież pracowała jako wolontariusze 

przy organizacji podobnych imprez. 
Inicjatywa będzie odbywał się co roku w innej 

wsi naszej gminy, co przyczyni się do promocji 
pięknych zakątków, a także rozszerzy ofertę kul-
turalną regionu jeleniogórskiego. 

Przegląd rozpocznie utworem „Polanka” le-
gendarny lider zespołu „Bez Jacka” – Zbyszek 
Stefański, którego młodzież uważa za honorowego 
patrona imprezy. Wśród wykonawców zobaczy-
my także laureatów ogólnopolskich przeglądów 
piosenki studenckiej, turystycznej, poetyckiej, 
znanych i cenionych w tych kręgach muzycznych. 
Przewidziany jest też konkurs na piosenkę. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-
nie: www.przegladpolanajanowicewielkie.eu    (kp)

ny jest kolejna sztuka – „Miłość i żałość”, opar-
ta na powieści Fiodora Dostojewskiego „Idiota”. 
Więcej informacji na temat twórcy Sceny oraz 

działalności Oratorium znaleźć można na stronie 
Pałacyku Trzcińsko www.dwor-nad-bobrem.pl 
w zakładce „Scena Oratorium”.        (red)

Mirosław Samsel – aktor i twórca Sceny Oratorium

Przegląd na „Polanie”
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Z gabinetu wójta
Szanowni Pań-

stwo, oddajemy dzi-
siaj w Państwa ręce 
drugi numer Infor-
matora Janowickie-
go. Mam nadzieję, że 
pozwoli on Państwu 
zapoznać się lepiej 
z najważniejszymi 
wydarzeniami w na-
szej gminie.

Wszystkie so-
łectwa mają nowo 

wybranych Sołtysów i Rady Sołeckie. Sylwetki 
wybranych ponownie, jak i debiutujących na tym 
stanowisku przedstawione zostały na czwartej stro-
nie informatora. Przed  nimi czteroletnia kadencja 
i masa pracy dla dobra sołectw. Wierzę, że uda nam 
się wspólnie z Radnymi Rady Gminy, pracownikami 
Urzędu Gminy, oraz wszystkimi mieszkańcami chcą-
cymi angażować się w życie publiczne, jak najlepiej 
wydatkować środki z Funduszy Sołeckich. Wybra-
nym Sołtysom i Radnym Sołeckim raz jeszcze ser-
decznie gratuluję i życzę wielu sukcesów. A wszyst-
kich Państwa gorąco zachęcam do uczestnictwa w 
zebraniach sołeckich i  decydowania o działaniach 
podejmowanych w Waszych miejscowościach.

Zakończył się rok szkolny 2010/2011. Rok nie-
łatwy finansowo, ale obfity w starty naszej młodzieży 
w rozmaitych zawodach i konkursach. Jesteśmy jed-
ną z najlepszych szkół w powiecie i województwie 
jeśli chodzi o współzawodnictwo sportowe, zarówno 
w dyscyplinach grupowych (siatkówka) jak i indy-
widualnych (lekka atletyka, szachy). Moje wielkie 
gratulacje dla młodzieży i nauczycieli.

Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Polsce 
w konkursie „Mała Ojczyzna”, czwarte miejsce 
w województwie w konkursie „Moja okolica pięk-
nieje dzięki RPO”, uczniowie zajmowali szereg 
czołowych miejsc w konkursach matematycznych, 
przyrodniczych i krajoznawczych. Wszystkim 
uczestnikom oraz przygotowującym ich do startów 
nauczycielom serdecznie gratuluję. 

Trwają prace związane z inwestycjami w Rado-
mierzu i Komarnie. Mieszkańcy Komarna otrzymali 
do wypełnienia oświadczenia dotyczące podłączania 
się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ma miej-
sce wiele nieścisłości dotyczących osób które chcą 
się podłączać i przyłączy umieszczonych w projek-
tach bądź ich braku w dokumentacji technicznej. 
Sytuacja taka budzi wiele zapytań i wątpliwości. 
W oparciu o zebrane oświadczenia oraz telefony 
i wizyty mieszkańców Komarna, na najbliższej „ra-
dzie budowy” będziemy próbowali wraz z inspekto-
rem nadzoru i przedstawicielami wykonawcy szukać 
rozwiązań zmierzających do podłączenia możliwie 
największej liczby posesji nieujętych w projekcie.

Nadal nierozwiązanym pozostaje problem zwro-
tu subwencji oświatowej czyli tzw. „długu szkoły”. 
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pi-
smo z propozycją rozłożenia całości kwoty na  48 
rat, odpowiedziało, że zgadzają się jedynie na 24 raty 
miesięczne. Skutkowałoby to dodatkowymi obcią-
żeniami rzędu miliona złotych w skali roku przez 
najbliższe dwa lata, na co budżetu Gminy nie stać. 
Złożyliśmy odwołanie do decyzji Ministerstwa po-
nownie uzasadniając nasze wyliczenia.

Gdy Piszę do Państwa te słowa za oknami pada 
rzęsisty deszcz i ciężko jest uwierzyć, że właśnie roz-
począł się sezon wakacyjny. Gorąco wierzę, że lato 
jednak do nas zawita i że każdy będzie miał szansę 
odpocząć od zgiełku codzienności w miłej, rodzinnej 
atmosferze czego na najbliższe tygodnie serdecznie 
wszystkim Państwu życzę.

Z poważaniem 
Kamil Kowalski, 

Wójt Gminy Janowice Wielkie

Na brak atrakcji nie mogli 
narzekać Ci, którzy pojawili się na 
imprezie „Janowianki” – Święcie 
Gminy Janowice Wielkie, które 
18 czerwca, odbyło się na terenie 
Pałacyku Trzcińsko. 

Po uroczystym przemarszu Korowodu Świę-
tojańskiego, oficjalnego otwarcia festynu doko-
nał Wójt Gminy Janowice Wielkie, pan Kamil 
Kowalski. Później rozpoczęły się występy sce-
niczne dzieci z Zespołu Szkół w Janowicach 
Wielkich, zespołów śpiewaczych „Rudawianie” 
i „Różanka”. Młodzież z Kościoła Zielonoświąt-
kowego przygotowała i przeprowadziła zawody 
sportowe dla dzieci. W niezwykle widowisko-
wy sposób zaprezentowali się  strażacy z OSP 
w Janowicach Wielkich. Na kilkanaście sekund 
zapłonął na terenie imprezy samochód. Strażacy 
w brawurowy sposób ugasili pożar, a następnie 
dali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Po stra-
żakach na scenę wkroczyli wojowie z wczesno-
średniowiecznej grupy „Wotan Hird”. Prowadzo-
ne przez nich walki były niezwykle realistyczne. 
Członkinie grupy poprowadziły natomiast po-
chód z wiankami, które następnie puszczone 
zostały do wód Bobru. Święto stało się również 
okazją do wręczenia  odznaczeń dla janowickich 
strażaków. Odznakę za wysługę lat otrzymali: 
Łukasz Wdowiak, Krzysztof Zięba, Janusz Dul. 
Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: Kamil 

Udane Święto Gminy

Grejtowicz, Piotr Śmiech, Łukasz Wdowiak. 
Ok. godz. 21 rozpoczęła się zabawa taneczna, po 
mistrzowsku prowadzona przez zespół „Forte” 
w składzie: Andrzej Dudziak, Tomasz Mydłow-
ski, Grzegorz Świergała. W przerwie uczestnicy 
zabawy mogli obejrzeć pokaz powojennych zdjęć 
Janowic Wielkich i Miedzianki, przygotowany 
przez Fundację Przystanek Dobrych Myśli. 

Organizatorami festynu byli: Gmina Jano-
wice Wielkie, Sołectwo Janowice Wielkie, OSP 
Janowice Wielkie, Stowarzyszenie Polsko-Nie-

miecko-Duńskie „Rudawy”, Kościół Zielono-
świątkowy Zbór Janowice Wielkie, Pałacyk 
Trzcińsko.

Sponsorami byli: Grupa Turon EnergiaPro 
i Kościół Zielonoświątkowy Zbór Janowice Wiel-
kie. Za pomoc w realizacji imprezy organizatorzy 
serdecznie dziękują: radnemu Jackowi Gołęb-
skiemu, radnemu Andrzejowi Ussowi, Maciejowi 
Modzelewskiemu, firmie Betform Art, Starostwu 
Powiatowemu w Jeleniej Górze, Nadleśnictwu 
„Śnieżka” w Kowarach.                                (red)

Podczas Święta Gminy nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych mieszkańców

„Focus na gminę Janowice Wielkie” – to 
tytuł konkursu fotograficznego, którego organi-
zatorem jest Wójt Gminy Janowice Wielkie. Do 
31 sierpnia można przesyłać na adres Urzędu 
Gminy,  lub przynosić osobiście własnoręcznie 
wykonane zdjęcia . Prace musza być dostarczone 
w wersji elektronicznej na płycie CD. Tematy-
ka jest dowolna, powinna być jednak związana 
z terenem naszej gminy. Na laureatów czekają 
nagrody: vouchery na posiłki, ufundowane przez  
restauracje:  „Przycup w Dolnie” w Radomierzu  
i „Pallazzo” w Pałacyku Trzcińsko oraz  książka 
Wojciecha Cejrowskiego „Gringo wśród dzikich 
plemion” z podpisem autora, ufundowana przez 
księgarnię internetową rmbooks.pl.  Szczegóły 
dotyczące konkursu znaleźć można w regula-
minie zamieszczonym na stronie internetowej 
www.janowicewielkie.eu lub w Urzędzie Gminy 
w Janowicach Wielkich, pok. 13 u  p. Alicji Ko-
zak, tel. 757515124 wew.108.           (ak)

Nagrody za fotografie
Rowerowe zawody
Po raz kolejny  przez teren naszej gminy przebie-
gać będzie trasa Bike Maratonu organizowanego 
przez firmę Grabek Promotion Sp. z. o.o.  Impreza 
odbędzie się 23 lipca (sobota). Zawodnicy wystar-
tują o godz. 11 z Placu Ratuszowego w Jeleniej 
Górze, a następnie ul. Sudecką, przez Łomnicę, 
Krogulec, Karpniki, Strużnicę dotrą do Mnisz-
kowa, by następnie leśnymi duktami przy Zamku 
Bolczów, Skalnych Bramach Starościńskich Ska-
łach i Sokoliku skierować się do Trzcińska. Meta 
zlokalizowana zostanie na terenie Lotniska Aero-
klubu Jeleniogórskiego. Maraton rozegrany będzie 
na trzech różnych dystansach liczących 25 km, 
55 km i 90 km długości. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są przez stronę internetową www.bikemaraton.
com a  w dniach 22- 23 lipca na jeleniogórskim 
lotnisku (w miejscu mety)                    (ak)

Pomoc dla uczniów
Rada Gminy przyjęła uchwałę dotycząca pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 
Po zmianie rodzice uczniów będą składać wnioski 
do GOPS do 15 września. Do pomocy kwalifikują 
się uczniowie, w których rodzinach poziom docho-
du na osobę nie przekracza 351 zł.                   (red)

Wsparcie dla Parafii
Dotację w kwocie 5 tys. zł otrzymała z Fundu-

szu Sołeckiego Parafia Rzymskokatolicka z Jele-
niej Góry- Maciejowej, w której znajduje się także 
Komarno. Aktualnie proboszcz zbiera środki na 
remont poewangelickiego zabytkowego kościoła 
z XVIII w. i planuje poszczególne etapy prac sto-
sownie do zebranych kwot.         (red)

Doradzą Ośrodkowi Zdrowia
Powołana została Rada Społeczna Gminne-

go Ośrodka Zdrowia w Janowicach Wielkich. 
W jej składzie znaleźli się: Wójt Gminy Janowi-
ce Wielkie, przedstawiciel wojewody Mirosław 
Graf,  pani Izabela Madeksza oraz radni: An-
drzej Uss, Dariusz Podkański i Romuald Łaski. 

Rada Społeczna jest organem opiniodaw-
czo-doradczym kierownika ośrodka zdrowia. 
Rady społeczne działają we wszystkich pu-
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, ich 
członkowie nie uzyskują z tytułu funkcji żad-
nych uposażeń. Rada będzie opiniować kontrakt 
z NFZ, zbywanie środków trwałych, nabywanie 
wyposażenia oraz projekty regulaminów we-
wnętrznych. (red)

Fotografowanie zakątków gminy to nie tylko 
przyjemność, ale również szansa na nagrody

Na wakacje do Zakopanego
W tym roku dzieci z naszej gminy część wa-

kacji będą miały okazję spędzić w Tatrach. Gmin-
ny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich zorga-
nizował dla 25-osobowej grupy swoich uczniów 
kolonie w tym pięknym zakątku Polski.  Wyjazd 
zaplanowany jest na 16 lipca, powrót na 27 lipca. 
Opiekunami i głównymi inspiratorkami są Panie 
Marzena Pikus i Joanna Faber. 

W programie znalazły się m.in. wędrówka na 
Morskie Oko, do Doliny Pięciu Stawów, wjazd 
na Gubałówkę, poznanie tradycji góralskiej, spo-
tkanie z przedstawicielem TOPR i wiele innych 
atrakcji. Celem nadrzędnym jest realizacja progra-
mu „Profilaktyka antyalkoholowa” a dokładniej 
realizacja zagadnień związanych z dostarczeniem 
uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoho-
lu i jego oddziaływania na organizm człowieka, 
uświadomienie młodym ludziom, że alkohol jest 
środkiem uzależniającym i jego nadużywanie pro-
wadzi do nałogu.         (red)
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Czytelniku, 

przeczytałeś? 

przekaż innym!

Sołtysi inkasentami
Rada Gminy ustaliła, że inkasentami podatków 

i opłat lokalnych będą sołtysi poszczególnych 
wsi. Dostarczają oni do podatników decyzje 
podatkowe, przyjmują też wpłaty na podatek 
rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, 
opłatę targową i od posiadania psa.       (red)

Działania z Duchem
W okresie wakacyjnym Lokalna Grupa Dzia-

łania Stowarzyszenie „Partnerstwo Ducha Gór”  
planuje zorganizować jednodniową imprezę pro-
mocyjną obszaru swojego działania. Zapraszamy 
do współpracy wszystkie osoby, które mają pomy-
sły na różnego rodzaju atrakcje podczas powyższe-
go wydarzenia. Pomysły można zgłaszać poprzez 
kontakt telefoniczny 75 644 21 65 lub mailowy pod 
adresem sekretariat@duchgor.org. Stowarzyszenie 
zaprasza również lokalnych producentów zaintere-
sowanych współpracą  w zakresie sprzedaży i pro-
mocji swoich produktów w Skarbcu Ducha Gór – 
Galerii Produktu Lokalnego.              (red)

Prace na Orliku
Na zlecenie Gminy wykonana została konser-

wacja nawierzchni janowickiego Orlika. Odświe-
żono sztuczną trawę na boisku do piłki nożnej oraz 
płytę tartanową na boisku do koszykówki i siatków-
ki. Przy wykorzystaniu maszyn wyzbierano materiał 
naniesiony na butach użytkowników, dosypano gu-
mowe „wiórki”, przeczesano sztuczną trawę. Była to 
pierwsza konserwacja nawierzchni od uruchomienia 
Orlika w czerwcu 2009 r. Pozwoli zachować urzą-
dzenia w dobrym stanie, zapewni bezpieczeństwo 
użytkownikom i da im satysfakcję z korzystania z 
kompleksu sportowego.         (red)

Przetarg na śmieci
Przez najbliższe dwa lata śmieci z obiektów 

administrowanych przez Gminę wywozić bę-
dzie SIMEKO Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Firma 
złożyła najkorzystniejszą ofertę w zorganizowa-
nym w czerwcu b.r. przetargu, proponując cenę 
81,80 zł za metr odpadów i 270,00 zł za ustabili-
zowane odpady z oczyszczalni ścieków.    (red)

Zofia Dul, 
Sołtys Wsi Janowice Wielkie

W Janowicach mieszka od 1975 r. Funkcję Soł-
tysa piastuje nieprzerwanie od 8 lat. Obecna ka-
dencja jest jej trzecią, choć w działania społeczne 

angażowała się jeszcze zanim została Sołtysem. 
Jej mąż jest strażakiem, pomagała więc OSP 
w Janowicach Wielkich, pracowała w Gminnej 
Spółdzielni, gdzie zajmowała się także organiza-
cją spotkań dla pracowników, była również Prze-
wodniczącą Rady Rodziców. W swoich działa-
niach skupia się głownie na organizacji imprez 
integracyjnych dla mieszkańców. Bliska jej jest 
tematyka sportowa.  Od dwóch lat jest współor-
ganizatorem Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta Sołtysa i Pastora, organizowanego na boisku 
Orlik. Dzięki pieniądzom z Funduszu Sołeckiego 
doprowadziła do wykonania ogrodzenia i ławek 
przy boisku sportowym. W obecnej kadencji 
chciałaby kontynuować kwestie zagospodarowa-
nia terenu kompleksu sportowego (postawienie 
sceny), organizacji spotkań dla mieszkańców i 
utrzymanie zespołów śpiewaczych „Rudawia-
nie” i „Różanka”.

Skład Rady Sołeckiej: Wiesława Schmitz,  Helena Stankiewicz, Kalina Pisarska, 
Marek Przetacznik, Jolanta Nowak

Roman Madeksza, 
Sołtys Wsi Komarno

Funkcję Sołtysa piastuje drugą kadencję z rzędu. 
W Komarnie mieszka od ponad 20 lat. Podkreśla, 
że miejscowość zauroczyła go od samego począt-

ku. Z racji tego, ze jest rolnikiem, wieś i proble-
my jej mieszkańców są mu szczególnie bliskie. 
Priorytetowym tematem jest dla niego inwestycja 
budowy  wodociągu i kanalizacji. Wyzwaniem – 
budowa nowej świetlicy. Póki co, cieszy się z 
faktu, iż udało się utrzymać funkcjonującą w po-
mieszczeniach po dawnym przedszkolu świetli-
cę wiejską.  Ważne są dla niego również środki 
udostępniane wsi w ramach Funduszu Sołeckie-
go. Dzięki nim udało się w ubiegłym roku zago-
spodarować teren boiska sportowego: wykonać 
piłkochwyty i ławki oraz zakupić kosze na śmie-
ci. W tym roku plany obejmują m.in. wymianę 
okien w świetlicy wiejskiej  i wykonanie tablicy 
informacyjnej z mapą miejscowości. Sołtys ma-
rzy również o tym, by w Komarnie znów zaczęły 
działać: Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza 
Straż Pożarna. Rozpoczął także próby odtworze-
nia punktu widokowego koło leśniczówki.

Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Salkiewicz  Sylwia Przedwojewska,  Renata Sudomirska,  
Grażyna Sobierajska,  Dominik Sufleta-Iglik

kierunku: Architektura Wnętrz. Do zachodniej 
części Polski przybył „za chlebem”. Obecnie 
pracuje na stanowisku doradcy handlowego 
w firmie Tubądzin. Od trzech lat wraz z żoną są 
mieszkańcami Mniszkowa. Jak podkreśla, urze-
kły ich krajobrazy, które tu zobaczyli.  Został 
wychowany w tradycyjnym katolickim domu 
dzięki czemu, jak mówi, w pełni docenia hi-
storię, szanuje  stare obyczaje i tradycje.  Jest 
osobą młodą, energiczną otwartą na pomysły 
i innowacje. Ma pogodne usposobienie stąd 
zazwyczaj na jego twarzy gości uśmiech. Żyje 
bieżącą chwilą i uwielbia zmiany. Funkcję soł-
tysa sprawuje po raz pierwszy. W swoich dzia-
łaniach zamierza skupić się na kontynuowaniu 
inicjatyw rozpoczętych przez swoją poprzed-
niczkę, związanych głownie z zagospodarowy-
waniem tzw. centrum wsi zarówno w Mniszko-
wie jak i w Miedziance. 

Jacek Hryniewicki, 
Sołtys Wsi Miedzianka i Mniszków

Jest napływowym Dolnoślązakiem. Urodził się 
na Podlasiu. Jest absolwentem Politechniki Bia-
łostockiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki 

Skład Rady Sołeckiej: Natalia Poniatowska-Wasiak, Angelika Bury, Katarzyna Koncewicz, 
Halina Krajewska, Marek Kusz 

Damian Krzyżak, 
Sołtys Wsi Radomierz

W Radomierzu mieszka od urodzenia.  Pracuje jako 
sprzedawca w firmie Müller. Czas wolny spędza 
głownie ze swoją siedmioletnią córeczką. Funkcję 

społeczną sprawuje po raz pierwszy. Chce  wspo-
móc miejscowych radnych, którzy od lat zaanga-
żowani są w działania społeczne.  Na   spotkaniu 
z członkami Rady Sołeckiej zrodziły się pierwsze 
plany m.in. wykonania nowej  siatki ogrodzeniowej 
terenu wokół byłej szkoły i konserwacji altany, któ-
ra znajduje się na tym terenie.  Był jednym z ini-
cjatorów akcji wykaszania poboczy we wsi, która 
obyła się przy udziale pracowników urzędu gminy. 
Podkreśla potrzebą kontynuowania inicjatyw słu-
żących poprawie estetyki miejscowości. W przy-
szłym roku planuje organizację Festynu Rodzinne-
go – imprezy, która w ubiegłych latach była sporym 
wydarzeniem w życiu wsi oraz zaangażowanie się 
w zagospodarowanie terenu wokół remontowanej 
obecnie wieży.  Ważne jest dla niego również wy-
konanie boiska do piłki nożnej oraz niewielkiego 
boiska tartanowego przy byłej szkole, a z więk-
szych inwestycji – budowa kanalizacji.

Skład Rady Sołeckiej: Edyta Czaja, Bartosz Ziomek, Michał Liebersbach, Wojciech 
Roziel, Katarzyna Liebersbach

Wojciech Młodziński, 
Sołtys Wsi Trzcińsko

Jest rodowitym mieszkańcem Trzcińska. Urodził 
się 54 lata temu. W przeszłości był już członkiem 
Rady Sołeckiej, jego mama przez 16 lat pełniła 

funkcje Sołtysa wsi. Pracuje jako elektromon-
ter w firmie Instalatorstwo Elektronergetyczne. 
Jest hodowcą gołębi dekoracyjnych, w wolnych 
chwilach zajmuje się również wędkarstwem.  
Najważniejszą sprawą jest dla niego dokończe-
nie przygotowania boiska sportowego i funk-
cjonowanie klubu. Swoją kadencję rozpoczął od 
spotkania z Radą Sołecką, na którym ustalony 
został plan działań społecznych we wsi. Znala-
zły się wśród nich: wykonanie i montaż ławek 
na trasach spacerowych, tablic przy drogach 
dojazdowych (tzw. „witaczy”), wyznaczenie 
miejsca do grillowania i jego zagospodarowanie, 
zakup iglaków i zagospodarowanie klombu przy 
sklepie w tzw. centrum wsi. Sołtys i członkowie 
Rady Sołeckiej chcą również zaangażować się w 
organizację imprez integracyjnych dla mieszkań-
ców czy zagospodarowywanie czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży. 

Skład  Rady Sołeckiej: Izabela Fabiańska, Helena Szczepańska, Wiesław Sitek, Jowita 
Nieroba,  Hanna Pisarska-Rogowska


