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Sukces dobroczynnego przedstawienia 

Z 
akończenie tegorocznego karnawału 

janowiczanie uczcili uczestnicząc  

w dobroczynnym przedstawieniu pt. 

„TV Janowice”, w którym wystąpili 

pracownicy Urzędu Gminy i GOPS, radni, soł-

tysi, mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele 

oraz wójt p. Kamil Kowalski. 

 

Mieszkańcy już po raz szósty tłumnie zebrali się  

w Auli Szkoły Podstawowej w Janowicach Wiel-

kich, aby obejrzeć aktorskie popisy ludzi bezpośred-

nio związanych z samorządem i wesprzeć zbiórkę 

publiczną. Środki finansowe zebrane podczas ubie-

głych edycji przedstawień (blisko 20 tys. zł.) zostały 

przeznaczone m.in.: na zakup wyposażenia dla 

przedszkola i szkoły, leczenie i rehabilitację młode- 

-go mieszkańca gminy, wsparcie działalności senio-

rów działających przy świetlicy wiejskiej „Rudawy”.  

Na szczytny cel 
W tym roku całkowity dochód ze sprzedaży biletów 

zostanie przeznaczony na zakup sprzętu szkolenio-

wego oraz sfinansowanie kursów z zakresu pierw-

szej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej.  

W wyniku zbiórki publicznej zarejestrowanej  

w dniu 19.02.2019 r. pod nr 2019/828/KS zgroma-

dziliśmy piękną kwotę w wysokości 4 072,50 zł. 

Warto wspomnieć, że to jeden z najlepszych wyni-

ków w historii przedstawień dobroczynnych. Zgro-

madzona kwota została przekazana Szkole Podsta-

wowej im. W. Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

w dniu 4 marca 2019 r, a jej rozliczenie nastąpi na 

podstawie faktur zakupu i zostanie upublicznione 

na portalu zbiorki.gov.pl przy danych zbiórki pod 

nazwą pn. „Mieszkańcy dzieciom i młodzieży” oraz 

na stronie internetowej gminy. 

Pierwsze wystawiane przedstawienia miały kon-

wencję jasełek. W kolejnych latach przybraliśmy 

bajkowe kreacje z Czerwonego Kapturka i Smer-

fów. W tym roku postawiliśmy na telewizyjną ra-

mówkę – wcieliliśmy się w znane i lubiane postacie 

ze szklanego ekranu. 

TV Janowice 
W telewizyjny klimat widzów wprowadziły dzieci 

śpiewające czołówkę ze znanego serialu, a całą 

sztukę rozpoczęło nagranie Krzysztofa Ściemca 

(Kamil Kowalski) witającego zgromadzonych gości. 

W przeglądanym przez narratorów – Halinę i Fer-

dynanda Kiepskich (Kinga Seńkowska, Bartek 

Dul) programie telewizyjnym nie zabrakło Mango 

Telezakupów, w których wystąpił strażak OSP 

(Dawid Oleksy) z zapałem opowiadający prowadzą-

cej (Emilia Parzygnat) o defibrylatorze, programu 

śniadaniowego poprowadzonego przez Dorotę Well-

man i Marcina Prokopa (Karolina Rokicka, Robert 

Gudowski) goszczących trzy królowe (Jolanta Su-

dak, Agata Brodziak, Magdalena Owsianik), pro-

gnozy pogody w której m.in. o trzech strefach cza-

sowych w gminie mówił Wójt, Kamil Kowalski, pro-

gramu kulinarnego Markłowicza (Marek Kusz)  

o gotowaniu w Rudawach Janowickich, serialu po-

kazującego w krzywym zwierciadle pracę urzędni-

ka (Krzysztof Zawadzki) i przeciwności czekające 

na petenta (Andrzej Dudziak). Specjalne wydaje 

Panoramy poprowadził Sekretarz Gminy, Miłosz 

Kamiński, który wraz z korespondentką terenową 

(Małgorzatą Gajewicz) poruszył problem suszy oraz 

wysłuchał kierowcy (Agata Kliszewska) mówiącego 

o stanie szosy radomierskiej. 

Miłym przerywnikiem od poważnych programów 

był odcinek bajki o Kopciuszku, w którym wystąpili 

uczniowie (Jakub Janas, Natalia Jaros, Lidia Ame-

ljan – Kowalska, Nadia Wdowiak, Zuzanna Parzy-

gnat, Martyna Brodziak, Weronika Parzygnat, Ju-

lia Jędrzejak, Julia Rabicka, Honorata Dąbrowska, 

Julia Nowak) i nauczyciele (Joanna Faber, Marze-

na Pikus). W programie telewizyjnym nie zabrakło 

redaktor Jaworowicz (Dalia Śmiech) i gości 

(Mariola Smektała, Anna Skorupińska, Marzena 

Pluto, Izabela Genera), rozmawiających o proble-

mach okołooświatowych. Przedstawienie zakończy-

ło się programem Mam talent, w którym wystąpiło 

dwoje uczestników (Magdalena Owsianik i Krzysz-

tof Zawadzki) oraz duet Kamomir i Gudomir 

(Kamil Kowalski, Robert Gudowski) śpiewający 

piosenkę finałową pod znaną melodię. 

Słodkie zakończenie 
Celami spektaklu było ukazanie janowickiej rze-

czywistości z dystansem i przymrużeniem oka oraz 

zagwarantowanie mieszkańcom dobrej zabawy. Po 

raz kolejny mieszkańcy pięknie się odwdzięczyli 

hojnie zapełniając zbiórkowe puszki. 

Miłymi chwilami dla występujących w czynie spo-

łecznym aktorów były słowa uznania pani Poseł 

Zofii Czernow, podziękowania uczniów i Dyrektora 

szkoły oraz liczne brawa i salwy śmiechu roz-

brzmiewające w auli. 

Wydarzenie tradycyjnie zakończył słodki poczęstu-

nek. 

●Karolina Rokicka 

Osoby zaangażowanie w organizację  

przedstawienia: 

Obsługa techniczna: Robert Gapiński, Artur 

Górnicki; scenariusz: Miłosz Kamiński, Emilia 

Parzygnat, Karolina Rokicka, Dalia Śmiech, Ma-

rzena Pikus, Joanna Faber; dekoracja: Błażej 

Stankiewicz, Krystian Kosmowski, Emilia Parzy-

gnat, Karolina Rokicka, Małgorzata Gajewicz, Ka-

mil Kowalski; przygotowanie auli i szatni: pra-

cownicy Szkoły Podstawowej; obsługa kawiaren-

ki: Bogusława Nestorowicz, Ewa Wawrzak; zbiór-

ka publiczna: Ewa Wawrzak, Leszek Rudziński; 

montaż filmów i nagranie: Dalia Śmiech, Kon-

rad Gajewicz, Kornel Gajewicz; zdjęcia: Julia 

Kusz; teksty piosenek: Kamil Kowalski, Miłosz 

Kamiński; plakat: Karolina Rokicka; wsparcie 

muzyczno-techniczne: Dominik Jakubów; cia-

sta: Marta Knychas, Ewa Wawrzak, Bogusława 

Nestorowicz, Elżbieta Wojtas, Elżbieta Szekszteło, 

Maria Markowiak, Kinga Rożko, Julia Kusz, Ju-

styna Jarosz, Irena Zawadzka, Ewa Bartosiewicz, 

Joanna Zawadzka, Dorota Herda - Sumera, Maria 

Nowakowska, Jolanta Drygalska, Ilona Hykalik, 

Anna Kowalska, Renata Gurgacz, Anna Skorupiń-

ska, Stanisława Miłek, Małorzata Gruszka, Aneta 

Suchoparska. 

►Gwiazdy janowickiej ramówki (fot. J. Kusz) 
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Korzystne zmiany dla „dużych rodzin” 

Z 
 początkiem stycznia we-

szła w życie istotna zmia-

na w ustawie o Karcie 

Dużej Rodziny. 

 

Od 01.01.2019 r. o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny mogą ubiegać się rów-

nież rodzice i małżonkowie rodziców, 

którzy mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci, bez względu na 

wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. 

Ponadto, na wszystkich formularzach 

załączników do wniosku KDR (ZKDR-

01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że 

wypełnianie danych wnioskodawcy 

nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. 

oświadczenie o planowanym terminie 

ukończenia nauki) jest składany rów-

nocześnie z wnioskiem. 

Wyżej wspomniane formularze są do-

stępne w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Rodzinnej. 

Wnioski można pobierać oraz składać 

w GOPS w Janowicach Wielkich  

w godzinach 8:00 - 15:00.  

● Małgorzata Gajewicz 

 

 

Dyżury  
Przewodniczącego 

Rady Gminy  
w Janowicach  

Wielkich 
 

P 
rzewodniczący Rady 

Gminy p. Krzysztof Za-

wadzki informuje, że 

przyjmuje mieszkańców 

w sprawie skarg i wniosków  

w pierwszy poniedziałek miesią-

ca w godzinach 7:30-8:30 w biurze 

Rady Gminy (UG, pokój nr 3). 

Przewodniczący zachęca jednocześnie 

do udziału w posiedzeniach Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich.  

Ogłoszenia zawierające datę, miejsce 

oraz porządek obrad wywieszane są 

na tablicach ogłoszeń oraz udostęp-

niane w zakładce „Aktualności” na 

stronie internetowej gminy.  

Na ww. stronie istnieje również za-

kładka „e-sesja”, dzięki której można 

śledzić posiedzenia Rady na żywo, 

natomiast korzystając z Biuletynu 

Informacji Publicznej można zapo-

znać  się z protokołami z sesji oraz 

podjętymi przez Radę Gminy uchwa-

łami. 

Działanie Punktu Konsultacyjnego 

G 
OPS informuje, że osoby 

uzależnione i współuza-

leżnione od alkoholu, 

narkomanii oraz prze-

mocy w rodzinie, a także osoby 

potrzebujące pomocy mogą sko-

rzystać z pomocy w Punkcie Kon-

sultacyjnym. 

 

Punkt Konsultacyjny czynny jest: 

➢ w każdą środę w godz.16:00-18:00  

w budynku GOPS w Janowicach Wlk.; 

➢ w każdą środę w godz. 14:50-15:50  

w budynku Biblioteki w Komarnie; 

➢ w każdą ostatnią środę miesiąca  

w godz. 18:10-19:10 w budynku Bi-

blioteki w Trzcińsku. 

Godziny pracy Punktu Konsultacyjne-

go są dostosowane do potrzeb klien-

tów, ale należy dokonać  wcześniejszej 

rejestracji telefonicznej pod numerem 

tel.:  667 755 111. 

W Punkcie Konsultacyjnym pomoc 

znajdą osoby: doznające przemocy w 

rodzinie lub stosujące przemoc wobec 

członków rodziny; z rodzin dotknię-

tych przemocą lub alkoholizmem; uza-

leżnione; współuzależnione; będące w 

kryzysie. 

Oferta Punktu jest interdyscyplinar-

na, a zadaniem pracującej tam osoby 

jest zdiagnozowanie problemów całej 

rodziny i zaplanowanie pomocy dla 

wszystkich jej członków (dorosłych  

i dzieci). 

Do zadań Punktu  należy: 

• prowadzenie działalności informa-

cyjnej i edukacyjnej w zakresie profi-

laktyki rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie; 

• udzielanie osobom i rodzinom kon-

sultacji oraz porad terapeutycznych, 

socjalnych i profilaktycznych w spra-

wach uzależnień i przemocy; 

• wspomaganie osób pijących ryzy-

kownie i szkodliwie w podjęciu decyzji  

w sprawie zmiany szkodliwego wzoru 

picia; 

• motywowanie osób współuzależnio-

nych do ewentualnego podjęcia psy-

choterapii w zakładach lecznictwa 

odwykowego; 

• udzielanie wsparcia osobom po za-

kończonej psychoterapii poprzez roz-

mowy podtrzymujące lub udział  

w grupach wsparcia; 

• inicjowanie interwencji w przypadku 

rozpoznania zjawiska przemocy  

w rodzinie poprzez udzielanie stosow-

nego wsparcia i informacji o możliwo-

ściach uzyskania pomocy i powstrzy-

mania przemocy; 

• gromadzenie aktualnych informacji 

o miejscach pomocy oraz kompeten-

cjach służb i instytucji z terenu gmi-

ny, zajmujących się systemową pomo-

cą dla rodziny, 

• współdziałanie z innymi podmiotami 

zajmującymi się rozwiązywaniem pro-

blemów uzależnień oraz przeciwdzia-

łaniem przemocy w rodzinie. 

• poradnictwo specjalistyczne dla osób 

i rodzin w kryzysie, 

•konsultacje dla osób i rodzin z różny-

mi problemami życiowymi.  

Usługi Punktu Konsultacyjnego są 

świadczone nieodpłatnie. 

●Małgorzata Gajewicz 

Kolejny raz zagrali w orkiestrze 

P 
odczas 27 Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy uczniowie 

Szkoły Podstawowej ra-

zem ze 120 tysiącami wolontariu-

szy w Polsce i na świecie zbierali 

pieniądze na zakup specjalistycz-

nego sprzętu do szpitali dziecię-

cych. 

 

Mieszkańcy gminy bardzo chętnie 

włączyli się "do wspólnego grania" 

wrzucając monety i banknoty do pu-

szek. Symboliczne serce przyklejane 

przez kwestujących było znakiem 

wspierania szczytnego celu. 

Wydarzenie dla nas zrelacjonował 

zarządzający janowickim  oddziałem 

orkiestry, Dyrektor Szkoły, p. Miro-

sław Wiśniewski. 

„O godzinie 14.00 zaczyna się impreza 

w ramach 27 Finału WOŚP. Na scenie 

grają uczniowie, nauczyciele i miesz-

kańcy gminy, w kawiarence z domo-

wymi wypiekami przygotowanymi 

przez rodziców są nauczyciele oraz 

uczniowie z samorządu szkolnego – 

wszyscy przygotowani do działania.  

W ciągu dnia trwa zabawa - konkur-

sy, loteria „koło fortuny”, aukcje, licy-

tacje i dużo dobrej muzyki. Bawimy 

się zbierając pieniądze dla Fundacji, 

radość, gdy za jeden orkiestrowy ku-

bek otrzymujemy 520 zł, a inny licy-

tujemy dwukrotnie po oddaniu do po-

nownej licytacji otrzymując łącznie 

650 zł. Licytowanych przedmiotów 

było więcej i uzyskiwane kwoty nie 

były wiele niższe. 

Około 20.00 wysyłamy 

symboliczne światełko do 

nieba i w asyście uczniów 

zawozimy puszki do szta-

bu, które mieści się  w Je-

leniogórskim Centrum 

Kultury, gdzie zostaną 

oficjalnie otwarte, a pie-

niądze przeliczone. Wraca-

my do domu, jest 22.30 

widzimy, że Orkiestra ma 

już ponad 92 miliony, a my 

w środę 16 stycznia dowia-

dujemy się, że wszystkie 

dotychczasowe rekordy 

zostały pobite i na terenie 

gminy Janowice Wielkie 

zebraliśmy łącznie: 24 

325,62 zł. 

Radość ogromna, że pomimo różnych 

przeciwności kolejny raz udało się 

przekonać wielu, że można dokonać 

bezinteresownie czegoś wielkiego.  

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 oraz tym, którzy dostarczyli 

ciasta i inne produkty, wszystkim, 

którzy przekazali przedmioty na licy-

tację oraz mojej rodzinie za okazaną 

pomoc i wyrozumiałość. 

● Mirosław Wiśniewski 

►„Pomaganie jest dziecinnie proste” - tak brzmiało tegorocz-
ne hasło finału WOŚP (fot. SP) 

Akcja wywozu wielkich gabarytów 
Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon: 

➢ Janowice Wielkie, Mniszków, Miedzianka - 20-21 maja 

➢ Trzcińsko, Radomierz - 22 maja 

➢ Komarno - 23 maja 

Odpady powinny być wystawione przy pojemnikach na odpady komunalne rano w dniu wywozu lub w dzień poprzedzający odbiór.  

Odbiór w godzinach 6:00 - 14:00. 
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Drodzy Mieszkańcy, 

 

po długiej i obfitej w śnieg zimie również 

do naszej gminy powoli zawitała wiosna. 

Poniedziałek 15 kwietnia to termin za-

kończenia akcji zimowego utrzymania 

dróg gminnych i powiatowych, nato-

miast do 15 maja potrwa pozimowe 

sprzątanie dróg na terenie naszych miej-

scowości.  

Pozostając przy temacie dróg, pragnę poinfor-

mować, iż w oparciu o podjętą przez Radę 

Gminy uchwałę budżetową, oraz otrzymaną 

przez Powiat Jeleniogórski promesę podpisa-

łem ze Starostą Jeleniogórskim umowę na 

współfinansowanie remontu odcinka drogi 

powiatowej relacji Radomierz – Janowice 

Wielkie. Gmina ma przeznaczyć na wkład 

własny do tej inwestycji kwotę ponad pięciu-

set tysięcy złotych. Żyję gorącą nadzieją, że 

przetarg ogłoszony przez służby Starostwa 

wyłoni solidnego, rzetelnego wykonawcę  

w granicach zaplanowanych i posiadanych 

środków finansowych. 

Podczas ostatniej Komisji Budżetu i Infra-

struktury Radni jednogłośnie zaakceptowali 

powrót do przerwanych, decyzją poprzedniej 

Rady, prac związanych z budową przedszkola 

przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wiel-

kich. To dobre i odpowiedzialne w mojej ocenie 

podejście do tego problemu. Szkoda wpraw-

dzie kilkunastu straconych miesięcy, ale  

z zapałem zabraliśmy się do kontynuacji prac 

geodezyjnych i projektowych. 

Pod koniec marca z pomocą OSP Janowice 

Wielkie (OSP jest oficjalnym wnioskodawcą,  

a gmina zajmuje się całością prac) złożyliśmy 

wniosek w konkursie grantowym pn. 

"Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania 

dziedzictwa Kulturowego" ogłoszonym przez 

LGD Partnerstwo Ducha Gór. Planowana 

operacja zakłada remont dwóch kamiennych 

piwnic w miejscowości Trzcińsko i utworzeniu 

w jednej z nich otwartej izby pamięci – miej-

sca z 4 tablicami tekstowo-fotograficznymi 

przedstawiającymi historię oraz ciekawostki  

o sołectwie. Dodatkowo planowane jest zago-

spodarowanie otoczenia piwnic pod kątem 

posadowienia drobnej infrastruktury tury-

stycznej (ławek, stojaka na rowery, barier 

chodnikowych) i nasadzeń roślin zielonych. 

Maksymalne możliwe  dofinansowanie to 20 

000 zł. Wyniki konkursu będą znane latem.  

Wraz z nadejściem wiosny staramy się reali-

zować Państwa wnioski i uwagi dotyczące 

prac technicznych i porządkowych. Powoli 

uruchamiane są we wszystkich naszych miej-

scowościach również Fundusze Sołeckie, które 

będą wydatkowane zgodnie z uchwałami ze-

brań sołeckich. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wiel-

kiej Nocy, w imieniu własnym i pracowników 

janowickiego urzędu życzę Wszystkim  Pań-

stwu radości, odpoczynku i pogody ducha na 

cały nadchodzący czas.  

 

                Pozostając z poważaniem  

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Za darmo autobusem MZK 

O 
d 1 marca dzieci i mło-

dzież oraz studenci  

w każdym wieku nie 

muszą już posiadać bi-

letów (w tym miesięcznych) na 

przejazd autobusami MZK (m.in. 

dotyczy to „dwójki”, która dojeż-

dża z Jeleniej Góry do Komarna). 

Za darmo będą jeździć też senio-

rzy po 70 roku życia. 

W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miej-

ska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 

37.V.2019 w sprawie cen i opłat za 

przewóz osób i bagażu pojazdami 

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.  

Gmina Janowice Wielkie jest stroną 

porozumienia międzygminnego i do-

kłada się finansowo do usług MZK, 

więc ustalenie cennika dotyczy także 

naszej gminy.  

Zachęcamy uprawnionych mieszkań-

ców do korzystania z możliwości dar-

mowej podróży! Dotyczy to nie tylko 

przejazdów do Komarna, ale też po-

dróży po Jeleniej Górze. Jednocześnie 

wszystkich  pozostałych  prosimy  

o uwagę, gdyż wycofano możliwość 

bezpłatnych przejazdów każdego 

pierwszego dnia miesiąca. 

● Miłosz Kamiński 

Ferie pełne wrażeń w świetlicy „Rudawy” 

D 
zieci uczęszczające do 

świetlicy wiejskiej 

„Rudawy” miały bardzo 

bogaty program tego-

rocznych ferii. Działania rekrea-

cyjne były przeplatane zajęciami 

edukacyjnymi, a duża różnorod-

ność propozycji sprawiła, że nikt 

nie narzekał na nudę. 

 

Podczas ferii w świetlicy był realizo-

w a n y  p r o j e k t  e k o l o g i c z n y 

„Selektywnie zbieramy, nie spala-

my!”. Dofinansowanie zdobyło Stowa-

rzyszenie Góry Szalonych Możliwości 

dzięki udziałowi w konkursie Małe 

Granty Stowarzyszenia Eko-Unia. 

Dzieci wzięły udział w czterech 

warsztatach, podczas których dowie-

działy się wielu ciekawych informacji 

na temat przyczyn skażenia środowi-

ska i sposobów zapobiegania zanie-

czyszczeniom. Warsztaty poprowa-

dzili pracownicy Nadleśnictwa 

„Śnieżka” w Kowarach – B. Chabow-

ska, Leśnego Banku Genów w Ko-

strzycy – J. Borowy, Dolnośląskiego 

Zespołu Parków Krajobrazowych – 

oddziału w Sobieszowie – W. Kuśmi-

der, ekolog i podróżnik zaprzyjaźnio-

ny z janowicką świetlicą – D. Dą-

browski. Były też zajęcia plastyczne 

– malowanie bawełnianych toreb, 

które poprowadziła wolontariuszka  

z Janowic – A. Wojtyniak. Zakończe-

niem projektu była akcja ekologiczna 

– konkurs, rozwieszanie plakatów  

z hasłami ekologicznymi oraz wizyta 

dzieci w Urzędzie Gminy, gdzie prze-

kazały list, skierowany do Wójta 

G m i n y . 

K a ż d y 

u c z e s t -

nik pro-

j e k t u 

otrzymał 

na jego 

z a k o ń -

c z e n i e 

upomin-

ki. 

Podczas 

ferii było 

też dużo 

czasu na 

z a b a w ę  

i rozryw-

kę. Dzie-

ci dwukrotnie były w Jeleniogórskim 

Centrum Kultury na projekcjach fil-

mowych, były dwa wyjazdy na lodo-

wisko, zabawy i warsztaty w Galerii 

Nowy Rynek, wycieczki do parków 

rozrywki – Novolandii w Jeleniej Gó-

rze oraz do Bobolandii we Wrocła-

wiu. W świetlicy odbywały się warsz-

taty kulinarne, gry i zabawy, a pod 

koniec ferii dzieci bawiły się na zaba-

wie karnawałowej.  

Dwa tygodnie ferii minęły janowic-

kim dzieciom w doskonałych nastro-

jach. 

Świetlica wiejska „Rudawy” zaprasza 

dzieci (także spoza Janowic) od wtor-

ku do piątku w godzinach od 14.00 

do 19.00, natomiast w soboty od 

godz. 12.00 do 17.00 - jeśli nie jest 

zaplanowana wycieczka. Staramy 

się, aby soboty były spędzane aktyw-

nie, poza świetlicą, często więc jeste-

śmy w terenie. 

Wszelkie informacje i kontakt  

do świetlicy – tel. 661 172 475. 

●Krystyna Pisarska 

► Warsztaty plastyczne (fot. K. Pisarska) 

W 
 połowie grudnia  

w Olecku odbyły się 

Mistrzostwa Europy 

Wschodniej (EEVZA) 

minikadetek z rocznika 2004  

i młodszych. W barwach polskiej 

reprezentacji zagrała Joanna 

Chorąża – janowiczanka, która 

swoją przygodę z siatkówką roz-

poczęła w janowickiej szkole pod 

skrzydłami trenera Piotra Lesiń-

skiego. Asia z rozgrywek wróciła 

ze srebrnym medalem. 

 

W Mistrzostwach udział wzięło 8 na-

rodowych reprezentacji podzielonych 

na dwie grupy. Reprezentacja Polski, 

której kapitanem jest grająca na 

przyjęciu Joanna Chorąża wygrała 

mecze z Estonią, Litową i Białorusią 

bez straty seta. W decydującym spo-

tkaniu Polki przegrały z koleżankami 

z Rosji, które awansowały do Mi-

strzostw Europy. Polki o awans po-

walczą podczas kwietniowych kwali-

fikacji. Dziewczęta  obecnie budujące 

kadrę Polski nad formą i jak najlep-

szym przygotowaniem do 

M i s t r z o s t w  E u r o p y 

Wschodniej pracowały 

przez cały miniony rok roz-

grywając liczne sparingi  

i turnieje. 

Warto zaznaczyć, że Asia, 

która może się już poszczy-

cić kilkoma spektakular-

nymi sukcesami na pol-

skich i międzynarodowych 

parkietach, chętnie wraca 

na boisko, na którym uczy-

ła się grać w piłkę siatko-

wą. Odwiedza koleżanki 

trenujące w janowickim 

UKS-ie "Sokoliki", dopin-

guje do dalszych ćwiczeń, 

przywozi co raz to nowe 

trofea, a w tym wszystkim charakte-

ryzuje się skromnością i pokorą.  

Naszej młodej siatkarce gratulujemy  

i życzymy kolejnych sportowych suk-

cesów. Gratulujemy także pierwsze-

mu trenerowi oraz rodzicom, którzy 

odkryli talent Asi, wspierali i pomo-

gli jej spełnić najskrytsze marzenie. 

 

● Karolina Rokicka 

Janowiczanka srebrną medalistką Mistrzostw Europy w piłce siatkowej 

► Asia i pierwszy trener (fot. Z. Chorąży) 
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Wielki dzień Julka i janowickiej Szkoły 

P 
odczas Gali Stypendial-

nej „zDolny Śląsk” uczeń 

ósmej klasy janowickiej 

szkoły, Juliusz Ameljan-

Kowalski odebrał kolejne stypen-

dium za osiągnięcia naukowe. 

Został także wyróżniony jako oso-

bowość programu stypendialnego 

razem ze śpiewaczką operową, 

sopranistką Magdaleną Dudek, 

która otrzymała stypendium arty-

styczne w najstarszej grupie wie-

kowej.  

 

Podczas uroczystości Juliusz wygłosił  

odczyt, prezentację o swoich pasjach, 

przeczytanych ostatnio książkach, 

zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych 

i ….. kostce Rubika, wzbudzając wiel-

kie zainteresowanie obecnych i zbie-

rając gromkie brawa. 

A takimi słowami został zaanonsowa-

ny przez prowadzących: 

„Chcielibyśmy przedstawić Wam Ju-

liusza Ameljan-Kowalskiego, który 

pomimo młodego wieku jest już osobo-

wością. Dolnośląska Kapituła Wspie-

rania Uzdolnień przy-

znała mu w tym roku 

stypendium zDolny 

Śląsk po raz czwarty. 

Julek pochodzi z Kotli-

ny Jeleniogórskiej  

i szczególnie ukochał 

nauki przyrodnicze, ale 

czytając jego wnioski  

i sprawozdania można 

się przekonać również 

o jego wielkiej swadzie, 

żywym usposobieniu  

i fascynacjach czytel-

niczych, od wychowawcy wiemy i tu 

cytuję "książki połyka całymi seria-

mi". Uprawia też sport. Trenuje aiki-

do, narciarstwo zjazdowe i pływanie. 

Ma również uzdolnienia lingwistycz-

ne. Odnosi sukcesy w konkursach z 

języka angielskiego i niemieckiego 

oraz w konkursach recytatorskich. 

Poza tym posiada zdolności organiza-

cyjne, talenty szachowe, angażuje się 

społecznie i jest dowcipny. Julek zna 

się nawet na wędkarstwie bezkrwa-

wym i pożarnictwie. Zaprosiliśmy go 

dzisiaj, aby podzielił się z nami swoi-

mi najnowszymi fascynacjami." 

Serdecznie gratulujemy Juliuszowi, 

jego nauczycielom i rodzicom, życząc 

dalszych sukcesów. 

 

●red. 

► Doniosła chwila (fot. K. Kowalski) 

W SKRÓCIE 
Gdy widzisz bezdomne zwierzę 
Przypominamy: zgłoszenia o błąkają-

cych się zwierzętach domowych można 

kierować telefonicznie do UG w godzi-

nach jego pracy, tel.75 75 15 124 wew. 

102/110. W pozostałym czasie: Powia-

towe Centrum Zarzadzania Kryzyso-

wego, tel. 75 647 3108.             ●mkam 

Akcja kastracji i sterylizacji kotów 
Po raz kolejny przeprowadzono akcję 

kastracji i sterylizacji kotów wolno 

żyjących na terenie gminy. Celem ak-

cji jest zapobieganie niekontrolowane-

mu rozrodowi populacji. Do zabiegów 

w tym roku zakwalifikowano wszyst-

kie koty zgłoszone przez ich opieku-

nów. Akcją objęte zostało 25 z blisko 

100 kotów wolno żyjących. Gmina po-

kryła koszt zabiegów weterynaryjnych 

(ok. 4 tys. zł). Ponadto opiekunowie 

przed zimą zostaną wyposażani w su-

chą karmę dla kotów.               ●mkam 

Miejscowe plany uchwalone 
Dobiegła końca procedura uchwalania 

miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego dla obrębu Mnisz-

ków oraz fragmentu obrębu Rado-

mierz. Dokumenty zostały zatwierdzo-

ne przez Wojewodę Dolnośląskiego  

i od 17.01.2019 r. są obowiązującymi 

aktami prawa miejscowego.          ●E.P 

Wiosenne porządki 
Urząd Gminy prosi mieszkańców  

o  włączenie się we wspólne utrzyma-

nie czystości wokół posesji. Wprawdzie 

tereny bezpośrednio poza ogrodzeniem 

mają innych właścicieli, ale dla estety-

ki naszych miejscowości cenny jest 

każdy wysiłek.                          ●mkam 

Janowice Wielkie wybrały Sołtysa 
W lutym, podczas zebrania wiejskiego 

mieszkańcy Janowic Wielkich  wybrali 

nowego Sołtysa kończącej się kadencji. 

Jednogłośnie został nim p. Tomasz 

Fijałkowski.                                   ●K.R 

Wymiana źródeł ciepła 
Trwają przygotowania do uruchomie-

nia gminnego programu wymiany pie-

ców na bardziej ekologiczne. W ankie-

cie wzięło udział 38 zainteresowanych 

właścicieli mieszkań. Gmina przygotu-

je uchwałę o regulaminie udzielania 

dotacji na wymianę. W tym roku na 

ten cel zarezerwowano w budżecie 50 

tys. zł. Program będzie skierowany 

m.in. do osób, które nie kwalifikują się 

do udziału w rządowym programie 

Czyste Powietrze.                      ●mkam 

Nowoczesny dowód osobisty 
Od marca stosuje się nowy wzór dowo-

dów osobistych. Właściciele nowych 

tzw. e-Dowodów posiadać będą dwa 

numery PIN: 4-cyfrowy do identyfika-

cji i 6-cyfrowy do podpisu elektronicz-

nego. Dowody będą miały numer  

w formie kodu paskowego. Możliwa 

jest bezpłatna wymiana dotychczaso-

wych dowodów dla  chętnych 

(niezależnie od daty ważności doku-

mentu).                                      ●mkam 

 

 

Żaki z kolejnym sukcesem na koncie 

W 
 styczniu piłkarze  

z grupy Żaków na za-

proszenie klubu z Je-

leniej Góry zagrali  

w kolejnym turnieju. 

 

W rozgrywkach obok zawodników  

z GLKS "Rudawy" udział wzięło 11 

innych drużyn (łącznie ok. 100 piłkarzy). 

W pierwszej fazie zawodów drużyny 

podzielono na 4 grupy. Chłopcy z Ja-

nowic Wielkich trafili do silnej grupy, 

którą tworzyły zespoły: Akademia 

Bolesławiec i Polonia II Świdnica. 

Pierwszy mecz z Bolesławcem zakoń-

czył się wynikiem 1:0 dla janowiczan, 

drugą rozgrywkę rozstrzygnęły rzuty 

karne, gdyż w regulaminowym czasie 

spotkanie zakończyło się remisem 

(1:1). Janowiccy piłkarze, ciężko tre-

nujący w ostatnim czasie rzuty karne 

wygrali 2:1 i awansowali do tzw. Ligi 

Mistrzów - dołączyli do innych dru-

żyn, które w swoich grupach zajęły 

pierwsze miejsca tj.: Karkonosze  

I Jelenia Góra, Iskra oraz Polonia  

I Świdnica.  

Podopieczni trenera T. Fijałkowskie-

go mieli już zapewnione 4 miejsce  

w turnieju, ale nie osiedli na laurach. 

Mecz z drużyną Polonia Świdnica 

przegrali 1-0, a kolejne dwie rozgryw-

ki zwyciężyli osiągając wyniki 3-0 i 2-

0. W klasyfikacji generalnej młodzi 

adepci janowickiej piłki nożnej stanęli 

na drugim stopniu podium, ponadto 

zawodnicy otrzymali wyróżnienia in-

dywidualne - Szymon Ignaczak otrzy-

mał miano najlepszego zawodnika 

turnieju, Kubę Fijałkowskiego z 6 

golami na koncie okrzyknięto vicekró-

lem strzelców, a bramkarz, Michał 

Ignaciuk został specjalistą od rzutów 

karnych. 

●Tomasz Fijałkowski/red. 

►Młodzi mistrzowie (fot. T. Fijałkowski) 


