
27 czerwca na terenie parku Zie-

lona Dolina odbyły się tradycyjne 

Janowianki czyli święto Gminy 

Janowice Wielkie. Impreza zgro-

madziła liczne rzesze mieszkań-

ców, a organizatorzy przygotowa-

li jak zwykle moc atrakcji.  

  Janowianki po raz pierwszy odbywa-

ły się w nowym miejscu. Dotychczas 

gmina przy organizacji tej imprezy 

korzystała z gościny Pałacyku Trzciń-

sko, jednak od końca ubiegłego roku 

dysponuje nowym terenem rekreacyj-

nym, który doskonale sprawdza się 

przy organizacji tego typu wydarzeń.  

  Już od samego rana nad parkiem 

rozbrzmiewała muzyka. Jako pierwsi 

miejscem tym zawładnęli biegacze i 

ich rodziny, którzy tłum-

nie ściągnęli na IV Bieg 

Janowicki. W tym roku 

wystartowało w nim 83 

zawodników, co jest re-

kordem na tej imprezie. 

Zapisanych osób było du-

żo więcej jednak kapry-

śna aura zniechęciła nie-

których do przyjazdu.  

  Zawodnicy zmagali się 

na 10 kilometrowej trasie 

wytyczonej pomiędzy Ja-

nowicami a Radomie-

rzem. Najszybszym zawodnikiem w 

tegorocznego biegu był Łukasz Kon-

dratowicz który trasę pokonał w cza-

sie 37:22, drugi był Andrzej Rydz z 

czasem 39:00 min, a trzeci Michał 

Skowron z czasem 39:34. W kategorii 

kobiet najszybsza okazała się Paulina 

Janik która przebiegła trasę w czasie 

45:31, druga była Daria Szafrańska z 

czasem 48:11 a trzecia Anna Mazur, 

której pokonanie 10 km zajęło 48:24. 

Najlepszą biegaczką gminy Janowice 

Wielkie została Anna Świerk, a biega-

czem Tomasz Bugała.  

  Po zakończonym biegu miały miejsce 

występy zespołów ludowych oraz dzie-

ci z Gminnego Zespołu Szkół, odbyły 

się również turnieje w siatkówkę, bad-

mintona oraz ping-ponga. Cykl kon-

kursów oraz zawodów przygotowali 

strażacy z OSP, a świetlica Rudawy 

zorganizowała zawody w mega Jengę 

oraz loterię fantową. 

  Głównym wydarzeniem wieczoru 

było jednak Starcie Gigantów, pro-

gram rozrywkowy przygotowany 

przez organizatorów. Na scenie zmie-

rzyły się drużyny reprezentujące OSP 

Janowice Wielkie, Urząd Gminy Jano-

wice Wielkie, Gminny Zespół 

Szkół, Ośrodek Pomocy Społecz-

nej, Dom Pomocy Społecznej, 

oraz Gminną Bibliotekę Publicz-

ną. Zawodnicy rywalizowali w 

trzech konkurencjach: sportowej 

polegającej na rzucie jajkiem do 

celu (który stanowiły fotografie z 

głowami Wójta, Sekretarza i 

Skarbnika), komediowej polega-

jącej na przedstawieniu śmiesz-

nej scenki z życia swojego lub 

zakładu, oraz w pokazie strojów w 

temacie dowolnym. Wszystkie druży-

ny wykazały się olbrzymią kreatywno-

ścią oraz poczuciem humoru ale zwy-

cięzca mógł być tylko jeden. W głoso-

waniu publiczność najwyżej oceniła 

program przygotowany przez OSP i to 

im przypadła główna nagroda w wyso-

kości 500 zł ufundowana przez firmę 

Dan-Kat Państwa Katarzyny i Danie-

la Dulak , którą strażacy szybko prze-

kazali na rzecz chorej na raka dziew-

czynki.  

  Janowianki tradycyjnie zakończyły 

się zabawą taneczną która, potrwała 

do 2 w nocy.  

Mateusz Caban 

 

Sponsorami imprezy byli: Bet-

Form, Browar Miedzianka, Ardea, 

Dan-Kat, OSP Janowice Wielkie 

 

PARTNER WYDARZENIA:  
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Ś w i ę t o  g m i n y  n a  w e s o ł o  i  s p o r t o w o  

  Zakończyły się zebrania wiejskie w 

sołectwach gminy Janowice Wielkie, 

podczas których wybierano nowych 

sołtysów i rady sołeckie na kolejną 

czteroletnią kadencję, trwającą do 

końca maja 2019 r. Na zebraniu w 

Miedziance w wyniku głosowania nie 

dokonano zmian we władzach sołec-

twa: sołtysem nadal będzie Andrzej 

Brudziński, a w radzie sołeckiej wspo-

mogą go będą: Zbigniew Pławiak jako 

przewodniczący, Mariola Pławiak, 

Piotr Gruszka, Irena Łuczak i Sonia 

Wójcicka. W innych miejscowościach 

pracę rozpoczną nowi sołtysi. 

  W Trzcińsku nowym sołtysem zosta-

ła Agata Brodziak, która pokonała 

dwóch kontrkandydatów bezwzględną 

większością głosów. W radzie sołeckiej 

pracować będą: Izabela Firkowska-

Fabiańska jako przewodnicząca, Jowi-

ta Podgórska, Hanna Pisarska-

Rogowska i Małgorzata Ciastko. W 

Janowicach Wielkich sołtysem został 

Sylwester Szkaradek, a w radzie so-

leckiej znaleźli się: Zofia Dul jako 

przewodnicząca, Jolanta Nowak, Sła-

womir Skalany, Łukasz Wdowiak, 

Pawel Drygalski. To jedyna miejsco-

wość, gdzie do rady sołeckiej kandydo-

wało więcej osób niż było w niej 

miejsc. Sołtysem Komarna została 

Kinga Milancej, zdobywając więcej 

głosów od swojego kontrkandydata. W 

radzie pracować będą: Eugeniusz 

Mączka jako przewodniczący, Sylwia 

Przedwojewska, Grażyna Sobierajska 

i Mariusz Mondry. Sołtysem Mniszko-

wa została Jolanta Sudak, a do rady 

sołeckiej wybrano: Leszka Rudziń-

skiego jako przewodniczącego, Stani-

sława Wesołowicza, Jacka Hrynie-

wieckiego, Katarzynę Hryniewiecką i 

Jędrzeja Wasiaka-Poniatowskiego. W 

Radomierzu sołtysem wybrano 

Krzysztofa Zawadzkiego, a do rady: 

Monikę Klimaszewską jako przewod-

niczącą, Piotra Przywarę, Jana Rozie-

la i Jarosława Żukowskiego. W zebra-

niach uczestniczyło od 9 (Mniszków) 

do 61 mieszkańców (Janowice Wiel-

kie). Największą frekwencję odnoto-

wano w Miedziance (41% uprawnio-

nych) i Radomierzu (13%), a najmniej-

szą  w Janowicach Wielkich (3%). No-

wowybranym sołtysom i radom solec-

kim Wójt gratuluje i liczy na owocną 

współpracę! 

Miłosz Kamiński 

Wybrano nowych sołtysów oraz rady sołeckie 
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  W sobotę 30 maja na Zielonej Dolinie 

w Janowicach Wielkich odbyła się 

kolejna edycja imprezy organizowanej 

z okazji Dnia Dziecka. Pomysłodawca-

mi i głównymi organizatorami byli 

Komitet Społeczny Podfabryczna oraz 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych . Do grona 

organizatorów dołączyło również w 

tym roku Przedszkole Publiczne w 

Janowicach Wielkich. Imprezę wspar-

ły: Urząd Gminy Janowice Wielkie 

oraz świetlice z miejscowości: Janowi-

ce Wielkie, Trzcińsko i Komarno. 

  Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji 

m.in.: konkurs malowania na szkle, 

konkurs tańca, konkurs ,,Jaka to me-

lodia?’’ Dzieci wspaniale bawiły się 

przy zabawach tanecznych poprowa-

dzonych przez wychowawczynie z 

Przedszkola w Janowicach Wlk. Nie 

zabrakło również niespodzianek. 

Ogromną popularnością cieszyła 

się ,,Wędka Szczęścia’’ oraz zawody 

sportowe poprowadzone przez OSP 

Janowice Wielkie. Imprezę uświetnił 

także występ teatru ,,Igraszka’’, który 

przedstawił dzieciom spektakl o tre-

ściach profilaktycznych, społecznych i 

wychowawczych pod tytułem ,,O Ry-

baku i Złotej Rybce”. 

Rozegrano również Turniej Piłki Siat-

kowej poprowadzony przez pana Pio-

tra Lesińskiego oraz Turniej Tenisa 

Stołowego poprowadzony przez pana 

Stanisława Tatarzyna. Można było 

również starać się o nagrody w turnie-

ju gry w jengę oraz bule poprowadzo-

nym przez panią Krystynę Pisarską 

oraz pana Artura Górnickiego. 

Imprezę prowadzili Alicja Kozak, Ani-

ta Pawłowicz i Paweł Drygalski. O 

słodki poczęstunek zadbały mamy 

przedszkolaków. Nagrody ufundowa-

ne zostały przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, Firmę Hart - filia Wrocław, 

dystrybutora części zamiennych do 

samochodów osobowych oraz OSP Ja-

nowice Wlk. 

  Podziękowania również za wkład i 

zaangażowanie dla Pań: Oksany Wa-

silewskiej, Małgorzaty Gajewicz, Wio-

letty Borowy, Panów : Pawła Pawło-

wicza, Roberta Gapińskiego, pracow-

ników technicznych UG Janowice 

Wielkie, całej kadry przedszkolnej 

Przedszkola w Janowicach Wielkich 

oraz wszystkich osób, które swoją po-

mocą uświetniły ten dzień. 

 

Anita Pawłowicz 

Dzień Dziecka na Zielonej Dolinie 

  Dzień Dobry,  

po półrocznej 

przerwie, pi-

sząc te słowa 

j e s t e ś m y 

świeżo po se-

sji Rady Gminy, na której   obradowa-

liśmy na temat sprawozdania z wyko-

nania budżetu za rok 2014 wraz z in-

formacją na temat mienia komunal-

nego, w wyniku których to obrad zo-

stało udzielone absolutorium Wójtowi 

Gminy  Panu Kamilowi Kowalskie-

mu. W sesji tej uczestniczyły także 

dwie nowe panie Sołtys: z Komarna 

Pani Kinga Milancej oraz z Trzcińska 

Pani Agata Brodziak oraz nowy-stary 

Sołtys z sołectwa Miedzianka Pan 

Andrzej Brudziński. Nowym Sołtysem 

w Janowicach Wielkich , został Pan 

Sylwester Szkaradek, a w wyborach, 

które odbyły się już po sesji w Mnisz-

kowie Sołtysem została Pani Jolanta 

Sudak a w Radomierzu Pan Krzysztof 

Zawadzki. Wszystkim Sołtysom szcze-

rze gratuluję wyboru i liczę na owocną 

współpracę z Radą Gminy. Dotychcza-

sowym Sołtysom, którzy współpraco-

wali z Radą Gminy przez ostatnie 

cztery lata chciałbym jako Przewodni-

czący serdecznie podziękować za cięż-

ką pracę na rzecz mieszkańców. 

Na sesji tej obradowaliśmy także na 

temat uchwalenia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych, podejmowaliśmy między innymi 

także uchwałę dotyczącą powołania 

zespołu, który opiniować będzie kan-

dydatów na ławników do Sądu Rejo-

nowego oraz Sądu Okręgowego, w tej 

sprawie rozesłałem pisma do więk-

szych pracodawców na terenie Naszej 

Gminy.  

  Na sesjach, które odbyły sie w tym 

półroczu podjęliśmy wiele uchwał, 

jedną z ważniejszych była uchwała o 

przystąpieniu do Zintegrowanych In-

westycji Terytorialnych Aglomeracji 

Jeleniogórskiej, dzięki której Gmina 

Janowice Wielkie, będzie miała możli-

wość pozyskiwania kolejnych środków 

do budżetu na realizację ważnych za-

dań które Nas w niedalekiej przyszło-

ści czekają, "Odświeżyliśmy" także 

uchwałę o współpracy z Lokalną Gru-

pą Działania Partnerstwo Ducha Gór 

w której zrzeszone są okoliczne Gmi-

ny, w tym także  i Nasza, programy te 

obejmują nowe rozdanie środków unij-

nych na lata 2014-2020, miejmy na-

dzieję że jak najszybciej zostaną one 

uruchomione i wdrażane, tak abyśmy 

wszyscy jako mieszkańcy mogli zau-

ważyć ich efekty. 

  Na wniosek Wójta Gminy rada po-

wołała także nowego Skarbnika Gmi-

ny Pana Roberta Gudowskiego, zosta-

ła przyjęta także Sołecka Strategia 

Rozwoju Wsi Trzcińsko, a co za tym 

idzie uchwałą Rady Gminy powołana 

została do życia Grupa Odnowy Wsi w 

sołectwie Trzcińsko - życzymy wielu 

sukcesów i wytrwałości w działaniu. 

Tak w telegraficznym skrócie można 

by opisać co ważniejsze podjęte 

uchwały choć tak na prawdę nie spo-

sób opisać wszystkich uchwał i wyda-

rzeń , które miały miejsce na Sesjach 

Rady Gminy, dlatego też zapraszam 

mieszkańców zainteresowanych Na-

szą pracą do uczestnictwa w posiedze-

niach, przypomnę. że każdy mieszka-

niec może Nas odwiedzić podczas ob-

rad, zadać pytanie bądź przedstawić 

swoją sprawę. 

  Na zakończenie, jako że zbliża się 

sezon wakacyjno-urlopowy chciałbym 

życzyć wszystkim Wam, drodzy Pań-

stwo, udanego wypoczynku, jak naj-

więcej słonecznych dni, niezapomnia-

nych wrażeń oraz interesujących po-

dróży, czy to tych dalszych czy tych 

bliższych. 

             

Przewodniczący Rady Gminy  

Paweł Pawłowicz 

Z prac  Rady Gminy 

Świetnie za-

prezentowały 

się siatkarki 

UKS–u Soko-

liki podczas 

rozgrywane-

go 19 czerw-

ca w Twardogórze turnieju z cyklu 

„Volleymania ogarnia Dolny Śląsk!”. 

Zawodniczki zdobyły pierwsze miejsce 

w kategorii klas czwartych oraz dwa 

miejsca drugie w klasach piątych i 

szóstych. Ostatni turniej miał się od-

być w Kobierzycach, jednak organiza-

tor postanowił zorganizować jeszcze 

jeden połączony z konferencją Wójtów 

oraz Burmistrzów gmin i miast biorą-

cych udział w tym projekcje. Gminę 

Janowice Wielkie reprezentował Wójt 

Kamil Kowalski. Łącznie w zawodach 

uczestniczyło ponad dwieście trzy-

dzieści zawodniczek. W łącznej punk-

tacji za udział w 10 turniejach wygra-

ły siatkarki z Janowic przed zespoła-

mi z Twardogóry oraz Miliczem. Na 

zakończenie turnieju dokonano uro-

czystej dekoracji dwóch dziewczynek 

jako odkrycie roku. Ku naszej radości 

były to nasze zawodniczki: Joanna 

Chorąża oraz Patrycja Walla z klas 

czwartych. 

  Podziękowania dla Rodziców za po-

moc w dowiezieniu zawodniczek na 

zawody. Trener Piotr Lesiński 

  W nowym okresie dysponowania 

funduszy unijnych (do 2020 r.) 

spora ich część będzie rozdzielana 

przez lokalne aglomeracje miej-

skie. Gminy w całym kraju tworzą 

już takie formy współpracy wokół 

większych miast.  

   

  Dla obszaru naszej gminy stworzono 

strukturę pod nazwą Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Aglomeracji 

Jeleniogórskiej, nazywaną skrótowo 

ZIT-em. Została powołana w maju po-

rozumieniem przewidującym współ-

pracę Jeleniej Góry z 18 gminami pod-

jeleniogórskimi. Dzięki wspólnie opra-

cowywanym wnioskom ma wpłynąć do 

aglomeracji jeleniogórskiej we wspo-

mnianym okresie nawet 113 mln euro 

środków. 

  Rada Gminy wahała się nad wej-

ściem gminy do ZIT-u. Nie przyjęto 

uchwały w pierwszym glosowaniu. 

Rada sporządziła swoje zastrzeżenia 

do tekstu porozumienia, które miały 

wzmocnić sytuację gmin w stosunku 

do Jeleniej Góry jako miasta wiodące-

go. Wątpliwości były rozpraszane na 

kolejnej sesji. Ostatecznie Rada zdecy-

dowała o wejściu gminy do ZIT-u. 

Kwoty składek rocznych z tytułu 

uczestnictwa w ZIT (50 gr od każdego 

mieszkańca) są stosunkowo niewielkie 

w stosunku do spodziewanych korzy-

ści. Jedną z nich ma być kanalizacja 

drugiej części Janowic Wielkich, jed-

nak dzięki skorzystaniu ze środków 

unijnych przeznaczonych na ZIT sko-

rzysta cały region i wszyscy jego 

mieszkańcy. 

 

(mkam) 

Gmina weszła do ZIT-u 

Volleymania ogarnia Dolny Śląsk 
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Kolejny wspaniały sukces janowickich siatkarek! 

  Kolejny sukces młodych siatkarek z 

Gminnego Zespołu Szkól im. Wandy 

Rutkiewicz w Janowicach Wielkich. 

Uczennice klasy piątej jako mistrzy-

nie powiatu oraz strefy jeleniogórskiej 

uczestniczyły w finale Dolnego Ślą-

ska, który odbył się we Wrocławiu 

przy ulicy Parkowej 18. W zawodach 

wzięły udział najlepsze cztery zespoły 

wyłonione z pośród 

kilkuset startują-

cych od eliminacji. 

System rozgrywek 

każdy z każdym do 

dwóch wygranych 

setów. Janowickie 

siatkarki wygrały 

2:0 z mistrzem 

strefy legnickiej SP 

3 Głogów, kolejny 

mecz wygrały z 

mistrzem strefy 

wałbrzyskiej 2:0 z 

SP Piława Górna a 

uległy w finale 1:2 

z SP Milicz zdoby-

wając wicemistrzostwo Dolnego Ślą-

ska w mini piłce siatkowej. Oto nasze 

sreberka: Czarnecka Izabela, Jońca 

Maryla, Waligóra Iga, Walla Patrycja, 

Chorąża Joanna, Czarnecka Oliwia, 

Wawrzak Nikola, Dąbrowska Emilia. 

Trener Piotr Lesiński 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów!  

 

 

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy, 

 

Informator, który trzymają Państwo 

w rękach, przedstawia, czym żyła 

gmina w minionym kwartale. W tej 

rubryce chciałbym pozwolić sobie na 

osobisty komentarz do niektórych 

zdarzeń. Działy się bowiem rzeczy 

ważne: rozpoczęliśmy kolejne odbudo-

wy po powodzi z 2012 r., prywatni 

przedsiębiorcy zaczęli starania o roz-

budowę swoich zakładów w Radomie-

rzu, a w Janowicach Wielkich wartko 

postępuje budowa nowego ośrodka 

zdrowia, którego usługi będą jak do-

tąd finansowane przez NFZ. Pracowa-

liśmy też koncepcyjnie: zaglądaliśmy 

do dawnego projektu kanalizacji dru-

giej części Janowic Wielkich, aby 

stworzyć nasze oczekiwania w stosun-

ku do funduszy unijnych rozdziela-

nych w ramach ZIT (o którym pisze-

my odrębnie w tym numerze). W opar-

ciu o Grupę Odnowy Wsi powstał pro-

jekt przywrócenia do życia stawu na 

Zielonej Dolinie. Ale miały miejsce też 

inne sprawy: drobniejsze, za to ściśle 

związane z sytuacją poszczególnych 

mieszkańców. Porywisty wiatr nadwe-

rężył dachy w Komarnie, gdzieś in-

dziej rozgorzał spor sąsiedzki o część 

podwórka, w kilku miejscach pojawiły 

się zbłąkane psy, których właścicieli 

nie umieliśmy ustalić. Były też piękne 

momenty, gdy w świetlicy janowickiej 

realizowano projekty, gdy pokazywa-

no prace dzieci w naszych placówkach 

oświatowych czy bawiliśmy się wspól-

nie podczas kolejnych Janowianek. Z 

drugiej strony, znów niestety wróciła 

sprawa egzekwowania od gminy tzw. 

długu szkoły czyli nienależnie pobra-

nej subwencji za lata 2006-2010 i po 

raz kolejny wyjaśniamy, tłumaczymy, 

prosimy o zmianę terminów spłaty na 

realne. Powoduje to dużo zmartwień 

głównie dla księgowości, która musi 

planować wydatki z uwzględnieniem 

ryzyka, że prędzej czy później Mini-

sterstwo Finansów zażąda całej pozo-

stałej kwoty (jeszcze tylko 1,2 mln zł) 

w trybie natychmiastowym. Tymcza-

sem najbliższy okres to wakacje, a w 

urzędzie po części urlopy. Dla mnie 

jako osoby udzielającej ślubów także 

przyjemność częstszego łączenia na-

rzeczonych w naszym odnowionym 

USC albo innych, pięknych miejscach. 

W gminie widać już turystów z pleca-

kami i samochody na rejestracjach z 

dalekich stronach, a nasze miejsca 

noclegowe sprzedają się jak ciepłe bu-

łeczki. Cieszmy się z tego, radujmy 

słońcem i zbierajmy siły do nowych 

wyzwań, jakie przyniesie nam jesień.  

 

Pozdrawiam,  

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Z gabinetu 
Wójta 

Odbudowy dróg ciąg dalszy 

  Planowo przebiega odbudowa dróg 

na terenie naszej gminy.  Ze środków 

otrzymanych na usuwanie skutków 

powodzi odbudowywana jest droga w 

Radomierzu. Inwestycję na kwotę 375 

tys. realizuje COM-D z Jawora. Odbu-

dowywany jest również mur oporowy 

przy drodze gminnej łączącej Trzciń-

sko z Janowicami. Wykonawcą tej 

inwestycji jest Eko-Mel z Jeleniej Gó-

ry, a jej wartość opiewa na kwotę 325 

tys. Kolejną inwestycją, która ma 

miejsce na terenie naszej gminy jest 

odbudowa drogi gminnej w Komarnie. 

Tam inwestycją zajmuje się JPRD z 

Jeleniej Góry wraz z firmą COM-D. 

Wartość tej inwestycji wynosi ponad 

325 tys.  

  Wraz z zakończeniem prac poprawi 

się stan dróg gminnych, które w dużej 

części posiadają już nową nawierzch-

nię. Wszystkie te prace dotyczą tylko 

strat poniesionych przez gminę pod-

czas powodzi w 2012 roku. Gmina w 

dalszym ciągu będzie ubiegała się o 

środki finansowe z budżetu państwa 

na dalsze usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych również z roku 2013.   

(MC) 

Odbudowa drogi w Komarnie oraz muru oporowego w Trzcińsku (fot. M.Caban) 

Odbudowa drogi w Radomierzu (fot. M.Caban) 
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Zakończyła się II edycja konkur-

su ,,Najpiękniejsze Obejście Wsi Ja-

nowice Wielkie'' Jury konkursowe w 

składzie: Anita Pawłowicz – Lider 

Grupy Odnowy Wsi Janowice Wielkie, 

Kamil Kowalski – Wójt Gminy Jano-

wice Wielkie, Zofia Dul – ustępująca 

Sołtys Wsi Janowice Wielkie, Alicja 

Kozak - członek Grupy Odnowy Wsi 

Janowice Wielkie, odwiedziło zgłoszo-

ne ogrody. Obejścia oceniane były pod 

względem kompozycji i aranżacji, wy-

korzystania materiałów naturalnych, 

oryginalności i pomysłowości oraz 

ogólne wrażenie estetycznego. W tym 

roku do rywalizacji o tytuł zgłosiło się 

sześciu mieszkańców, cieszy więc 

fakt, iż z roku na rok cieszy konkurs 

się coraz większą popularnością. Z 

przyjemnością ogłaszamy wyniki te-

gorocznej edycji: 

 

I miejsce – Pani Elżbieta Kudelska 

( nagroda w wysokości 300zł.) 

 

 

 

II miejsce – Państwo Danuta i Zdzi-

sław Rębiszewscy (nagroda w wysoko-

ści 200zł) 

III miejsce- Pani Agnieszka Granis 

(nagroda w wysokości 100zł.) 

  Pozostałe zgłoszone obejścia otrzy-

mają pamiątkowe dyplomy oraz upo-

minki. 

  Uroczyste wręczenie nagród odbę-

dzie się w najbliższą sobotę, 

27.06.2015 r., podczas święta Janowic 

Wielkich „Janowianki” na ,,Zielonej 

Dolinie''. Konkurs realizowany jest 

przez Grupę Odnowy Wsi Janowice 

Wielkie przy wsparciu Wójta Gminy i 

Sołectwa. 

Anita Pawłowicz 

Wybrano najpiękniejsze obejście 
Janowic Wielkich 

Gmina przyczyni się do  
remontu zabytków  
 

Rada Gminy przeznaczyła 25 tys. zł 

na planowane w tym roku prace przy 

zabytkach: Dworze w Mniszkowie 

(zdjęcie płytek azbestowych z dachu) 

oraz kościołów w Komarnie (remont 

schodów), Trzcińsku (dokończenie 

konserwacji organów) i Miedziance 

(wymiana okna). Właściciele zabyt-

ków zgromadzili także środki własne z 

innych źródeł, dzięki czemu prace bę-

dą miały większy zakres. 

 

W stronę nowego ładu  
przestrzennego. 

 

Rada Gminy przyjęła uchwałą nr 6/

XXII/2015 z dnia 26 marca studium 

uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego. Samo stu-

dium nie jest dokumentem wiążącym, 

ale prognozuje, co znajdzie się w doku-

mencie najistotniejszym czyli planie 

miejscowym, który zostanie przygoto-

wany na podstawie studium. Studium 

nie weszło w życie, wciąż jest badane 

przez wojewodę w ramach nadzoru 

nad aktami prawa tworzonymi w gmi-

nach. 

 

Wójt skwitowany za  
poprzedni rok.  
 
Rada Gminy w dniu 18 czerwca udzie-

liła absolutorium Wójtowi, stwierdza-

jąc tym samy, że budżet w minionym 

roku wykonano prawidłowo. Wyniki 

glosowania: 13 radnych za, 1 nie glo-

sował, 1 nieobecny. 

 

Kontrowersyjny maszt kolei 
w Janowicach Wielkich.  
 

PKP PLK zamierzają na swoim tere-

nie przy stacji w Janowicach wielkich 

wystawić ponad 40-metrowy maszt, 

na którym znajdzie się aparatura do 

sterowania ruchem pociągów i bezpie-

czeństwa na przejazdach. Takich 

masztów ma powstać w kraju ponad 

tysiąc, w tym kilkadziesiąt w naszym 

województwie. Mieszkańcy wnieśli 

petycję do wojewody, by nie wyrażał 

zgody na lokalizację. Wójt również 

wniósł swoje zastrzeżenia z uwagi na 

wysokość masztu, który niekorzystnie 

wyróżniałby się w krajobrazie niskiej, 

częściowo historycznej zabudowy Ja-

nowic Wielkich. Zaproponowano inwe-

storowi inna lokalizację. 

 

Piotr Gołębski delegatem do 
powiatowej izby rolniczej.  
 

Samorząd rolników z gminy reprezen-

tować będzie ponownie Piotr Gołębski, 

którego wybrano na kolejną 4-letnią 

kadencję. 

 

Budowa nowego zakładu 
Thom Polska w Radomierzu.  
 

Zakład będzie zajmował się precyzyj-

nym szlifowaniem elementów metalo-

wych na eksport. Również Dr. Schnei-

der Automotive Polska S.A. jest zain-

teresowany rozszerzeniem strefy eko-

nomicznej w celu realizacji kolejnych 

inwestycji. W Janowicach na ul. Woj-

ska Polskiego trwa budowa nowego 

ośrodka zdrowia – stan surowy zosta-

nie ukończony przed końcem sezonu 

budowlanego. 

W skrócie 

  Dobiegł końca projekt  „Co w stawie 

piszczy”, realizowany przez Grupę 

Odnowy Wsi Janowice Wielkie, a dofi-

nansowany ze środków projek-

tu  "Dolnośląski Fundusz Małych Ini-

cjatyw", realizowanego w ramach Pro-

gramu Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich. Był to pierwszy etap rewitaliza-

cji stawu w Janowicach Wielkich, 

znajdującego się przy terenie rekrea-

cyjnym „Zielona Dolina”. Przez 2,5 

miesiąca trwały prace i spotkania z 

mieszkańcami, które ostatecznie do-

prowadziły do stworzenia dwóch do-

kumentów:  inwentaryzacji przyrodni-

czej i planu zagospodarowania stawu. 

Bardzo ciekawe są wyniki tego pierw-

szego. Okazało się, że w naszym 

zbiorniku mieszkają chronione  ga-

tunki ptaków i płazów m.in. traszka 

górska, ropucha szara, perkozek, ko-

koszka wodna. By mogły dalej byto-

wać w stawie trzeba go oczyścić, dla-

tego drugi dokument dotyczy planu 

kompleksowej 

r e w i t a l i z a c j i 

zbiornika i obej-

muje nie tylko 

zagospodarowa-

nie jego brzegu, 

ale również od-

mulanie i usu-

wanie roślinno-

ści. W najbliż-

szym czasie 

Grupa Odnowy 

Wsi będzie wy-

stępowała z ko-

lejnym wnio-

skiem na uzy-

skanie dofinansowania wykonania 

powyższych prac.  

Alicja Kozak 

Zapiszczało w stawie Zwycięzcy janowiankowych 
turniejów sportowych 
 
Podczas Janowianek odbyły się trzy 

turnieje sportowe: w piłkę siatkową, 

badmintona oraz ping-ponga. Wszyst-

kie przygotował oraz poprowadził pan 

Piotr Lesiński. Oto zwycięzcy poszcze-

gólnych zmagań:  

Piłka siatkowa: I miejsce ŁZY WĘ-

ŻA, II miejsce CZERWONY WIADO-

MIX, III miejsce FATALIKI 

Badminton:  I miejsce Urynowicz 

Oliwia/Markowiak Mariola, II miejsce 

Tatarzyn Paweł/Marczewski Damian, 

III miejsce Owsianka Rafał/Baran 

Patrycja 

Tenis stołowy: I miejsce Stańczak 

Michał, II miejsce Janta Sebastian, 

III miejsce Dąbrowski Dominik 

 

Zwycięzcom gratulujemy, a uczestni-

kom i prowadzącemu dziękujemy za 

wspólną zabawę!  


