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Janowiankowe rozpoczęcie wakacji 

W 
 Parku „Zielona Dolina”  

po raz kolejny celebro-

wano Janowianki. Za-

bawa trwała od wcze-

snego południa do późnej nocy, mimo 

niekorzystnej pogody.  

 

Impreza odbyła się 23 czerwca - w pierwszą 

sobotę wakacji. Poprowadzili ją pracownicy 

Urzędu: D. Jakubów i R. Gudowski. Przy-

witawszy zebranych i przedstawiwszy  

partnerów wydarzenia, zaprosili do korzy-

stania z przygotowanych atrakcji. Najmłod-

si świetnie bawili się przy stanowisku euro-

bungee, na dmuchańcu, w mobilnym placu 

zabaw, w basenie z padlerami oraz  

w kąciku piękności. Zabawa była tym lep-

sza, że wszystkie atrakcje dla dzieci były 

bezpłatne i można z nich było korzystać do 

woli. Dzieci nie trzeba było również nama-

wiać do wzięcia udziału w konkursie pla-

stycznym, podczas którego przedstawiły 

nam swoją wizję gminy marzeń. Wszystkie 

prace były ciekawe, a Sołtysi (A. Brodziak, 

J. Sudak, K. Zawadzki, S. Szkaradek) po-

wołani do ich ocenienia mieli nie lada 

orzech do zgryzienia. Ostatecznie przyznali 

3 miejsca medalowe, jednak nikt nie od-

szedł z pustymi rękoma – nagrody główne  

i pocieszenia wręczał Wójt Gminy K. Ko-

walski z pomocą K. Rokickiej. Oprócz tego, 

wszyscy uczestnicy konkursu zaproszeni 

zostali na poczęstunek - watę cukrową.  

Hojność mieszkańców 
W tym samym czasie dorośli mogli wziąć 

udział w loterii fantowej, poprowadzonej 

przez K. Pisarską i H. Rogowską – Pisar-

ską. Tuż obok, w gminnym namiocie zebra-

ni kręcili wiankiem nagród i losowali atrak-

cyjne gadżety. Kolorowa konstrukcja przez 

cały czas  przyciągała uczestników zabawy, 

którzy „polowali” na upatrzone fanty. Jed-

nocześnie można było wesprzeć zbiórkę 

publiczną pn.: „Razem tworzymy miejsce 

odpoczynku w Rudawach Janowickich”. 

Dochód ze zbiórki został przekazany  Sołec-

twu Mniszków, w którym powstaje teren 

rekreacyjny. Po podsumowaniu zbiórki 

publicznej po raz kolejny utwierdziliśmy się 

w przekonaniu o hojności mieszkańców 

Gminy - zebraliśmy kwotę w wysokości 

2299,20 zł. Nad prawidłowym przebiegiem 

zbiórki, jak również losowaniem nagród 

czuwały E. Parzygnat i J. Kusz.  

Nieopodal, w namiocie sołeckim można 

było posilić się domowymi wypiekami. Poza 

słodyczami na głodnych mieszkańców cze-

kała pajda ze smalcem. Obsługą 

„smacznego” stoiska zajęli się przedstawi-

ciele sołectwa Janowice Wlk.: M. i S. Szka-

radek, Z. Dul, J. Nowak. 

Ponadto smacznymi daniami z grilla oraz 

złotym trunkiem zebranych raczyli przed-

stawiciele Restauracji Tramp, degustacją  

i sprzedażą wina zajął się R. Sadowski, 

natomiast pyszną watę cukrową i popcorn 

serwował D.  Bolinowski.  

Wśród atrakcji skierowanych do pełnolet-

niego grona należy wymienić ekspozycję 

aut przygotowaną przez Salon Ultima Au-

to. Zaprezentowano 6 modeli aut, przy któ-

rych obecni byli doradcy handlowi udziela-

jący odpowiedzi na pytania i umawiający 

jazdy próbne.  

Mundurowi w gotowości 
W trakcie Janowianek pojawili się przed-

stawiciele zaprzyjaźnionych służb mundu-

rowych. Strażacką grupę wodno - nurkową 

reprezentowali P. Śmiech i P. Zakrzewski, 

którzy poprowadzili wykład o ratownictwie 

wodnym. Przekazali wiele ciekawostek, 

m.in. w jaki sposób nurek porozumiewa się 

z kolegą, który asekuruje go na brzegu 

zbiornika.  

Po drugiej stronie parku stacjonowali poli-

cjanci, w tym nasz dzielnicowy asp. B. Bin-

iek. Opowiadali o swojej pracy, prezentowa-

li sprzęt oraz znakowali rowery. Radosnym 

momentem było pojawienie się maskotki – 

Komisarza Lwa, który chętnie pozował do 

zdjęć, machał i ściskał dłonie. W tym roku 

wcielił się w niego A. Górnicki. Swój udział 

w Janowiankach mieli tradycyjnie strażacy 

janowickiej OSP. Przygotowali rodzinny tor 

przeszkód, w którym jednocześnie starto-

wał dorosły i dziecko. Zabawy było co nie-

miara, zwłaszcza podczas „gaszenia” tektu-

rowych domków za pomocą hydronetki. 

Wieczorem, podczas zabawy tanecznej  

druhowie P. Engiel i  P. Sadowski dbali  

o bezpieczeństwo mieszkańców. 

 Artystyczne akrobacje 
Tuż po pokazie nurków na scenie pojawiły 

się zespoły muzyczne: Bolczowianie oraz 

Rudawianie, prezentując programy mu-

zyczno-taneczne. Ok. godz. 15:00 odbyły się 

warsztaty kulinarne poprowadzone przez 

A. Rumińską podsumowujące projekt 

„Janowicki Notes Kulinarny”.  Po warszta-

tach rozdano upominki dzieciom ze świetli-

cy „Rudawy”, które uczestniczyły w projek-

cie „Śmieci skrzydeł nie mają” – kolejnej 

inicjatywie K. Pisarskiej. Chwilę później na 

scenie pojawili się uczniowie SP pod opieką 

pań: R. Lesińskiej i M. Nowakowskiej  

w programie artystycznym o Pszczółce Mai. 

W tym czasie park w towarzystwie P. Le-

sińskiego opuszczali śmiałkowie, chcący 

spróbować swoich sił w turnieju piłki siat-

kowej. Podczas gdy na boisku toczyły się 

mecze, Zieloną Dolinę opanowali artyści  

z Młodzieżowego Teatru Cyrkowego. Ma-

gicznym sztuczkom, akrobacjom, tańcom 

nie było końca. Licznie zebrane pod sceną 

dzieci bacznie obserwowały występujących, 

jak również chętnie zgłaszały się do czynne-

go udziału w zabawie.  Po emocjonujących 

występach przyszła pora nagrodzić uczest-

ników konkursu na naj-

ładniejszy wianek. Rywa-

lizacja odbywała się kate-

goriach: mieszkańcy  

i ugrupowania. Komisja 

złożona z Sołtysów po raz 

kolejny musiała dokonać 

ciężkiego wyboru. W ka-

tegorii mieszkańców 

przyznano 3 nagrody,  

a wśród ugrupowań zwy-

ciężyła świetlica z Ko-

marna - jedyna biorąca 

udział w konkursie. 

 

Rywalizacja na wesoło 
Jednym z najbardziej lubianych konkur-

sów, który na stałe wpisał się w pro-

gram imprezy jest przeciąganie liny.  

W rywalizacji chętnie udział wzięli zarówno 

panowie, jak i panie. Podczas tej konkuren-

cji „pole do popisu” miała nasza fotograf – 

K. Praczyk, która przez cały dzień uwiecz-

niała wszystkie radosne momenty. Najbar-

dziej wyczekiwanym momentem dnia było 

„damsko-męskie starcie”, w którym udział 

wzięła J Sudak, Główna Księgowa GOPS 

wraz z 5– osobową, damską drużyną oraz 

K. Kowalski, Wójt Gminy, który w swoich 

szeregach miał 5 panów.  

Załogi musiały wykonać 5 zadań zręczno-

ściowo – sprawnościowych i początkowo 

„szły łeb w łeb”. Szalę wygranej na stronę 

panów przechyliła ostatnia konkurencja – 

tor przeszkód. Śmiechu, zabawy i wzajem-

nemu kibicowaniu nie było końca. Bawili 

się wszyscy, zarówno zawodnicy, jak i pu-

bliczność. Podczas gdy rozdawano nagrody 

uczestnikom ostatniego konkursu, przygo-

towywała się do występu A. Zamojska – 

instruktorka zumba fitness, wraz z roztań-

czonymi dziewczętami,  Publiczność z zacie-

kawieniem obserwowała zgrabne ruchy 

pań, delikatnie podrygując.  

O to, żeby przez cały dzień grała odpowied-

nia muzyka, a namioty, ławki i cała rucho-

ma infrastruktura stały niewzruszone sil-

nym wiatrem dbał, R. Gapiński.  

Przed godz. 21:00 z uczestnikami zabawy 

przywitał się zespół Silver Band, który do 

godz. 2:30 prowadził zabawę taneczną.  

O godzinie 22:00 odbył się pokaz tańca  

z ogniem w wykonaniu artystów 

z „Cyrklandu”.  

Wszystkim obecnym na Janowiankach 

dziękujemy za fantastyczną zabawę! 

Wszystkim partnerom wydarzenia dzięku-

jemy za wsparcie! Do zobaczenia za rok! 

● Karolina Rokicka 

►Uczestnicy jednej z janowiankowych zabaw (fot. K. Praczyk) 

►Goście imprezy (fot. K. Praczyk) 
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Witam serdecznie! 

Jak zwykle o tej porze roku, zanim wszyscy 

rozjedziemy się na zasłużone wakacje, kil-

ka słów z prac Rady Gminy w ostatnim 

czasie. Zdecydowanie najważniejsze dwie 

rzeczy, którymi zajmowaliśmy się na se-

sjach to sprawa budowy nowego przedszko-

la oraz absolutorium dla Wójta Gminy Ja-

nowice Wielkie.  W pierwszej sprawie jak 

wiadomo powstaje projekt przedszkola. 

Niestety działka przy Alei Wojska Polskie-

go jest naprawdę bardzo mała. W efekcie 

praktycznie brak miejsc parkingowych oraz 

brak placu zabaw dla dzieci to najważniej-

sze powody dla których postanowiliśmy 

poszukać innej lokalizacji. Wszyscy chcieli-

byśmy by przedszkole było jak najbezpiecz-

niejsze i jak najbardziej funkcjonalne, stąd 

też zmiana decyzji o lokalizacji przedszkola. 

Nowa lokalizacja to działka 868/3 niedaleko 

Zielonej Doliny , miejsce gdzie nie ma ta-

kich ograniczeń. Miejsca jest tam pod do-

statkiem a i okolica spokojniejsza. Drugim 

z najważniejszych tematów było absoluto-

rium dla Wójta Gminy z tyt. wykonania 

budżetu za rok 2017. Po raz pierwszy w  

Naszej gminie zdarzyło się iż urzędujący 

Wójt absolutorium nie otrzymał. Niestety 

rok 2017 był bardzo nieudany. Kilka waż-

niejszych powodów , które przyczyniły się 

do tego iż ja sam zagłosowałem przeciw to: 

- dług w firmie wodnik z tytułu niezapłaco-

nych faktur – 2,2 miliona zł. Na tą kwotę 

składa się należność główna oraz odsetki od 

niezapłaconych faktur i koszty sądowe. 

- Niezrealizowany projekt kanalizacji II 

części Janowic Wielkich, czyli coś do czego 

przygotowaliśmy się od lat. Miała to być 

najważniejsza inwestycja tej kadencji, nie-

stety po przegranej sprawie z firmą 

„Wodnik” trzeba było z tego projektu zrezy-

gnować. 

- powiększenie deficytu Gminy na koniec 

roku o 300 tys. złotych  - czyli mamy kolej-

ne 300 tyś złotych niezapłaconych faktur 

więcej względem roku poprzedniego. 

- przepadek promesy w kwocie 928 tyś zł. 

jaką Gmina otrzymała na odbudowę mu-

rów oporowych przy ulicy Chłopskiej. Czyli 

prawie milion złotych nie wykorzystanych 

środków. 

- Nie wykorzystanie środków z LGD Duch 

Gór – czyli kolejne 300tys zł , które nam 

wręcz przepadło.  

- brak modernizacji oświetlenia w Naszej 

Gminie, mieliśmy 50 tyś w budżecie nieste-

ty w 2017r. nie zostało wykonane to co za-

planowaliśmy.  

Z braku miejsca nie jestem w stanie wyli-

czyć wszystkich powodów a jest ich jeszcze 

kilka, dlaczego ja, jak i również część Rady 

Gminy zadecydowała by absolutorium za 

rok 2017 Wójtowi Gminy Kamilowi Kowal-

skiemu nie udzielić. Wakacje właściwie są 

już rozpoczęte więc nie pozostaje mi nic 

innego jak życzyć wszystkim udanych i 

bezpiecznych urlopów, odpoczynku i sa-

mych pozytywnych wspomnień. Do zoba-

czenia po wakacjach! 

Przewodniczący Rady Gminy , Paweł Pawłowicz 

Rada uchwaliła nowe ceny za śmieci 
➢Bez niższej stawki za kompostownik 

➢Nowej deklaracji nie trzeba składać 

➢Gmina zawiadomi mieszkańców  

o nowych stawkach 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/184/2018 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz 

stawek tej opłaty na terenie Gminy 

Janowice Wielkie od 1 sierpnia obo-

wiązują stawki za odbiór śmieci: 

♦gromadzonych selektywnie:16zł/

mies./1os.♦gromadzonych nieselek-

tywnie:32zł/mies./1os.♦1pojemnik 

110/120/litrów na nieruchomości nie-

zamieszkałej w gromadzeniu selek-

tywnym:24 zł/mies.♦1 pojemnik 

110/120/litrów na nieruchomości nie-

zamieszkałej w gromadzeniu nieselek-

tywnym: 40zł/mies.  

Nowa cena wynika z ofert przetargo-

wych w zamówieniu publicznym. 

Przeprowadzono zamówienie na miej-

sce gromadzenia śmieci i wygrało 

składowisko w Kostrzycy. Złożono  

2 oferty na odbiór odpadów, a tańszą 

przedstawiło Simeko Sp. z o.o. Wyko-

nawcy są zatem ci sami jak dotąd, ale 

ceny znacząco wzrosły – jak w całym 

kraju za ten rodzaj usługi. Gmina za-

płaci ok. 80 tys. zł miesięcznie za obie usługi 

(dotychczas ok. 62 tys. zł). 

W gminie obowiązuje zniżka 20% dla posia-

daczy Karty Dużej Rodziny. Ze względów 

prawnych nie było możliwe utrzymanie 

ulgi dla posiadaczy kompostowników –  

z urzędu stawki zostaną przekwalifikowa-

ne jak za zwykłą selekcję. 

Zestawy worków są aktualnie rozwożone 

na posesje przez Simeko Sp. z o.o. Dla tych, 

co zadeklarowali posiadanie kompostowni-

ków, nie są rozwożone worki brązowe, ale 

w razie potrzeby można je pobrać w Urzę-

dzie Gminy lub dokupić na własną rękę. 

⚫mkam 

Stawki wody i ścieków po nowemu 

O d 26 czerwca obowiązują no-

we stawki opłat za wodę  

i ścieki, zatwierdzone przez pań-

stwowy organ - Wody Polskie. 

 

Stawki ustalono na podstawie rzeczy-

wistych kosztów obsługi sieci i amor-

tyzacji. Uchwalanie stawek przestało 

być zadaniem Rady Gminy. Jedyne, co 

mogła zrobić Rada Gminy, to uchwalić 

dopłaty. Nowe ceny brutto za 1 m 

sześć. z uwzględnieniem dopłat są 

następujące: ♦woda (z wodociągu jano-

wickiego): 3,97 zł ♦woda (z wodociągu ko-

marnieńskiego): 5,34 zł ♦ścieki (do sieci 

janowickiej): 8,87 zł ♦ścieki (do sieci komar-

nieńskiej): 9,36 zł. Stawka abonamentu 

pozostała bez zmian: 5,40 zł brutto. 

Wartość dopłat Gminy wyniesie ok. 26 

tys. zł/mies. 

⚫mkam 

Nowy ład krajobrazowy 

R ada Gminy przyjęła uchwałę 

krajobrazową. Wynika z niej 

obowiązek dostosowania się wła-

ścicieli posesji do nowych zasad 

dotyczących reklam, szyldów  

i ogrodzeń. Każdy, kto umieści 

reklamę czy szyld niezgodnie  

z uchwałą, musi się liczyć z we-

zwaniem do usunięcia, karą pie-

niężną, a nawet odpowiedzialno-

ścią za wykroczenie. Czas pokaże, 

czy przyjęte przepisy wzmocnią 

ochronę naszego pięknego krajo-

brazu. 

 

Nowe prawo to dokładnie ujmując 

uchwała Rady Gminy Janowice Wiel-

kie nr XXXVI/175/2018 z dnia 19 

kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiek-

tów małej  architektury, tablic rekla-

mowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materia-

łów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. Uchwała jest dostępna  

w Biurze Rady Gminy albo w interne-

cie na stronie BIP Urzędu. 

Tablice, urządzenia reklamowe, bane-

ry, szyldy nie mogą naruszać strefy 

ochronnej 20 metrów od pomnika 

przyrody. Nie można montować ich na 

zabytkach - z wyjątkiem szyldów, któ-

re też są precyzyjnie opisane. Nie mo-

gą przesłaniać widoku na zabytki lub 

istotne lub charakterystyczne elemen-

ty wystroju architektonicznego elewa-

cji, takie jak okna, portale, balustra-

dy, gzymsy, zwieńczenia, detale, deko-

racje sztukatorskie, ceramiczne, ka-

mienne, snycerskie. Nie mogą być sy-

tuowane w koronach drzew ani na 

słupach energetycznych. Nie wolno 

montować reklam emitujących światło 

o zmieniającym się natężeniu 

(błyskowe lub pulsujące). Reklamy 

mogą być montowane wyłącznie w 

obszarze do 30 metrów od pasa drogi 

(za zgodą właściciela drogi), a nie np. 

w głębi łąki.  

Duże bilbordy nie mogą być sytuowa-

ne gęściej niż 150 metrów jeden od 

drugiego, a ich powierzchnię określo-

no na maksymalnie 25 metrów kw. 

Określono szczegółowo maksymalną 

powierzchnię ekspozycyjną reklam na 

działkach oraz szyldów na budynkach, 

np. tablice na elewacjach mogą mieć 

nie więcej niż 2 m kwadratowe. 

Obiekty małej architektury nie mogą 

przekraczać 6 metrów wysokości. Spo-

ro nowych zasad uchwalono dla ogro-

dzeń. Powinny być jednorodne  

w zakresie: formy przestrzennej  

i architektonicznej, materiału, kolory-

styki - dla działki budowlanej lub ze-

społu działek budowlanych, placu, lub 

innej przestrzeni publicznej postrze-

ganej jako jednorodne założenie urba-

nistyczne lub architektoniczne. Nie 

mogą być wykonane w jaskrawej kolo-

rystyce lub odbijającej światło. Należy 

je lokalizować w liniach rozgranicza-

jących tereny działek drogowych  

i działek o innym przeznaczeniu,  

z dopuszczeniem wycofania ogrodze-

nia w głąb terenu działki w przypad-

kach uzasadnionych ukształtowaniem 

terenu, zagospodarowaniem terenu, 

lokalizacją drzew, przebiegiem sieci 

infrastruktury technicznej, wymoga-

mi zachowania przepisów odrębnych. 

Powinny spełniać wymóg stosowania 

materiałów wysokiej jakości, jak: ka-

mień naturalny, cegła, metal, drewno 

lub materiały drewnopodobne, przy 

czym dopuszcza się zastosowanie ro-

ślinności pnącej lub żywopłotów i nie 

mogą być z blachy, z wyjątkiem ogro-

dzeń działek pełniących funkcję pro-

dukcyjną lub składową i na innych 

działkach na czas budowy. Nie mogą 

przekraczać wysokości 2,5 m w pomia-

rze od strony wewnętrznej działki, 

poza określonymi wyjątkami.  

Rada Gminy określiła termin dla wła-

ścicieli posesji na dostosowanie się do 

nowych zasad na 1 rok od wejścia  

w życie uchwały – czyli do 8 maja 

2019 r. (jest to najkrótszy z możliwych 

termin ustawowy). 

⚫Miłosz Kamiński 

Miedzianka Fest już w sierpniu 

W  dniach 24-26 sierpnia za-

praszamy do Miedzianki na 

kolejny festiwal kulturalny Filipa 

S p r i n g e r a  p o d  n a z w ą 

„Miedzianka Fest”.  

 

W programie imprezy przewidziano 

spotkania z reportażystami, dzienni-

karzami, pisarzami i autorami komik-

su. Gościem honorowym będzie Olga 

Tokarczuk, laureatka tegorocznej Na-

grody  Bookera. 

Gmina jest partnerem wydarzenia. 

Szczegóły wkrótce na plakatach i na 

stronie Gminy. 

●mkam 
► Miłośnicy literatury na zeszłorocz-

nym  festiwalu (fot. K. Pisarska) 
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Szanowni Państwo, 

radni po dyskusji na czerwcowej sesji głosami 

6 za udzieleniem (zabrakło większości ustawo-

wej 8 głosów), 5 przeciw, 1 wstrzymujący nie 

podjęli uchwały o udzieleniu mi absolutorium 

- czyli uznali, że nie podoba im się moja praca. 

Każdy ma prawo do własnej oceny rzeczywi-

stości oraz indywidualnych interpretacji i 

wniosków. Szanuję ich prawo do oceny faktów 

i respektuję prawo opozycji do potępiania 

wszystkiego wokół, co nie pochodzi od niej. Ale 

wiem, że absolutorium to decyzja polityczna, 

oparta na sympatiach i antypatiach.  

Bez większego znaczenia dla głosujących prze-

ciw była pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o prawidłowym wykonaniu 

budżetu i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzie-

lenie absolutorium. Wynik głosowania był 

inny niż fachowa ocena sytuacji finansowej 

Gminy przez organy do tego powołane. Ocze-

kiwania można mieć zawsze, by więcej Gmina 

zarabiała, więcej wydawała, więcej oszczędza-

ła, czy nie przegrywała procesów w sądzie. 

Często to jednak tylko kierunki, do których 

można dążyć, a czasem pobożne życzenia, bo 

rzeczywistość to uwarunkowania prawne  

i finansowe, a te zależą od liczby dużych po-

datników: fabryk, marketów, hoteli. Tych  

u nas jest  jak Państwo wiecie niewiele. Naj-

ważniejsze, że finanse Gminy są niezagrożo-

ne, zobowiązania są realizowane na bieżąco,  

a zadłużenie mieści się w prawem dopuszczal-

nych ramach. Nie ma powodu do obaw: pozy-

skujemy środki do odbudowy powodziowej, 

bierzemy udział i pozyskujemy środki w kon-

kursach związanych z dofinansowaniem stra-

ży pożarnej, sportu i szkolnictwa. Dobrze rea-

lizujemy swoje zadania, a próby zakłamywania 

tej  sytuacji  to  działania  niedobre  i  szkodliwe. 

W ostatnim czasie wnioskowałem do Rady  

o podjęcie kilku ważnych społecznie uchwał. 

Cieszę się zwłaszcza z uchwały krajobrazowej, 

która uporządkuje sytuację z bilbordami czy 

szyldami, w trosce o lepszy krajobraz. Cieszę 

się z decyzji Rady o przyjęciu wnioskowanej 

przeze mnie uchwały o podniesieniu kwoty 

dodatków nauczycieli. W ramach posiadanego 

budżetu udało się nieznacznie, ale po raz ko-

lejny podnieść płace janowickim urzędnikom, 

aby nie odchodzili do innych pracodawców.  

Z uwagą będę się przyglądał nowopowołanej 

Gminnej Radzie Seniorów, wierząc, że wniesie 

świeży powiew społecznego zaangażowania do 

naszego samorządu. 

Korzystając z przerwy wakacyjnej remontuje-

my instalację przeciwpożarową w budynkach 

szkolnych. Rusza odbudowa ul. Partyzantów, 

ze środków gminy zapłacimy za projekt chod-

ników przy drodze powiatowej z Radomierza 

do Janowic. Zapewniliśmy transport miesz-

kańcom Trzcińska do Janowic Wlk. i Jeleniej 

Góry po rezygnacji dotychczasowego przewoź-

nika, rozwinęliśmy program sterylizacji kotów 

wolno żyjących, świętowaliśmy na Janowian-

kach, przygotowujemy się do Miedzianka Fest 

w sierpniu. Krótko – kolejne pracowite waka-

cje. Państwu życzę natomiast wspaniałej po-

gody i rodzinnego, bezpiecznego wypoczynku 

łącząc pozdrowienia. 

                       Kamil Kowalski 

         Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Ruszamy z ulicą Partyzantów 

R usza odbudowa kolejnej dro-

gi gminnej. Gmina pozyskała 

z budżetu państwa blisko 2 milio-

ny zł i odbuduje janowicką ulicę 

Partyzantów.  

 

Na odcinku 1400 metrów – od kościoła do 

drewnianego mostu na Bobrze – pojawi 

się nowa nawierzchnia asfaltowa wraz  

z krawężnikami. Wykonawcą zadania 

będzie konsorcjum firm JPRD i Com-D. 

Prace mają się zakończyć do końca paź-

dziernika. Oprócz nawierzchni zaplanowa-

no wykonanie zatoczek i barierek energo-

chłonnych w szczególnie niebezpiecznych 

miejscach.  

W tym roku dotacja została przyznana 

wcześnie, co pozwoli na spokojne prowa-

dzenie prac w odróżnieniu od zeszłego 

roku, kiedy to środki przekazywano późno  

i wykonawcy nie chcieli podjąć się zadania.

(dot. ul. Chłopskiej). 

Przepraszam za trudności, jakie przez 

pewien czas mieszkańcy ul. Partyzan-

tów i Starych Janowic będą mieli  

z dojazdem, być może na krótki czas 

wprowadzony zostanie nawet objazd 

leśną drogą od drogi powiatowej do 

Miedzianki. Ale wierzę, że na efekt war-

to poczekać – mówi Wójt, Kamil Kowal-

ski. 

●mkam 

 

Zmiany w zarządzie, wyróżnienia, dotacje, czyli co nowego u strażaków 

W  marcu w świetlicy OSP 

przy ul. Kolejowej 2a odby-

ło się Nadzwyczajne Walne Ze-

branie Ochotniczej Straży Pożar-

nej z Janowic Wielkich. Celem 

zebrania były wybory bezpośred-

nie, uzupełniające skład Zarzą-

du. 

 

Podczas zebrania wyłoniono osoby, 

które będą pełniły funkcje Prezesa, 

Wiceprezesa i Sekretarza w Zarzą-

dzie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Powodem wyborów była pisemna re-

zygnacja osób do tej pory pełniących 

ww. funkcje.  

W wyniku jawnego głosowania no-

wym Prezesem wybrano S. Szkarad-

ka, który zastąpi na  stanowisku  

J. Gołębskiego. Wiceprezesem wybra-

no P. Engiela, zmieniającego S. Tata-

rzyna, natomiast Sekretarzem zosta-

ła Z. Knychas – wcześniej rolę tę peł-

nił S. Skalany. 

Oprócz zmian w składzie Zarządu nastą-

piła zmiana w składzie Komisji Rewizyj-

nej. Rezygnację z pełnionej funkcji złożył 

D. Waligóra, którego w wyniku wyborów 

zastąpił M. Bryjka. 

„Pragnę serdecznie podziękować 

panu Jackowi Gołębskiemu oraz 

pozostałym, byłym członkom Za-

rządu za owocną współpracę  

i codzienną służbę, jaką pełniliście 

w trosce o naszą społeczność, ży-

cząc jednocześnie wszelkiej po-

myślności. Nowym zaprzysiężonym 

członkom Zarządu gratuluję i ży-

czę powodzenia, sukcesów i zapału 

w dbałości o bezpieczeństwo Miesz-

kańców Gminy Janowice Wielkie"- 

powiedział Wójt, Kamil Kowalski. 

Wyróżnieni w Powiecie 
W maju w Jeleniej Górze odbyły się Po-

wiatowe Obchody Dnia Strażaka. Podczas 

uroczystości wręczono odznaczenia oraz 

rozkazy o nadaniu wyższych stopni dla 

strażaków z KM PSP w Jeleniej Górze 

oraz członkom i działaczom ochotniczych 

straży pożarnych. Wśród nagrodzonych 

znaleźli się druhowie i druhna z Janowic 

Wielkich.  Uroczyście przyznano: 

➢Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: 

druhom Januszowi Dulowi i Stanisławowi 

Skalanemu; 

➢Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarni-

twa: druhom Piotrowi Fedorowiczowi  

i Sylwestrowi Szkaradkowi; 

➢Odznakę za Zasługi dla Związku 

Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: 

druhowi Witoldowi Myślickiemu; 

➢Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Woje-

wództwa Dolnośląskiego” i Złoty Znak 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP druhowi Jackowi Gołębskiemu; 

➢Stopień starszego sekcyjnego Łukaszowi 

Chochołowi, a stopień starszego strażaka-

Arturowi Górnickiemu. 

Nagrodą Starosty Powiatu Jeleniogórskie-

go wyróżniona została druhna Kinga Roż-

ko, natomiast nagrody Wójta Gminy Ja-

nowice Wielkie otrzymali Piotr Przetacz-

nik oraz Artur Górnicki. 

Dotacja i nowy sprzęt 
3 lipca z rąk Wójta przedstawiciele OSP 

odebrali nowy sprzęt ratowniczy: defibry-

lator i detektor gazów. Wyposażenie zosta-

ło zakupione dzięki dotacji z Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Całkowita kwota dofi-

nansowania wynosiła 12 300 zł. Wierzy-

my, że sprzęt pomoże strażakom ochotni-

kom w codziennej pracy, a jednocześnie 

wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeń-

stwa mieszkańców Gminy Janowice Wiel-

kie. 

●Karolina Rokicka 

 

Jubileusz Proboszcza 

J ubileusz 5-lecia posługi kapłań-

skiej w Janowicach Wielkich  

i Miedziance obchodził 1 lipca Ksiądz 

Proboszcz Piotr Suska.  

W tym czasie dał się poznać jako cha-

ryzmatyczny kapłan, nauczyciel reli-

gii w janowickiej szkole oraz społecz-

nik zaangażowany w liczne akcje 

charytatywne i kulturalne. Co roku 

występuje w dobroczynnych przed-

stawieniach teatralnych w szkole, 

udostępnia kościół na organizację 

festynu Miedzianka Fest, który pro-

muje naszą gminę. Dba o powierzone 

mu zabytki sakralne: pozyskał środki 

na kościół w Miedziance dzięki zbiór-

ce publicznej i wpłatom sponsorów, 

uzyskał też dotację Gminy Janowice 

Wielkie. Wszelkiej pomyślności Księ-

dzu Proboszczowi od redakcji Infor-

matora Janowickiego!  

●mkam 

Szanowny Księże Piotrze, pragnę 

dołączyć moje osobiste podzięko-

wania za wzorową współpracę, 

wsparcie i otwartość we wspólnym 

rozwiązywaniu problemów naszej 

janowickiej społeczności oraz rea-

gowanie na jej potrzeby i oczekiwa-

nia. Jednocześnie życzę obfitości 

łask bożych, zdrowia, pogody du-

cha, nieustającej wiary i nadziei 

oraz wszelkiej pomyślności. Niech   

pełniona posługa kapłańska przy-

nosi radość i spełnienie. 

                       Kamil Kowalski 

            Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

 

 

 

(fot. UG) 

 

►Ks. Piotr Suska (fot. parafia) 

►Przekazanie nowego sprzętu (fot.UG) 
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W SKRÓCIE 
Nowa instalacja przeciwpożarowa     
Trwa wymiana hydrantów wraz z roz-

budową sieci w szkole podstawowej. 

Za 50 tys. zł do końca lipca firma Poż-

Renova zamontuje nową instalację 

wraz z szafkami hydrantowymi. Inwe-

stycja zwiększy bezpieczeństwo 

uczniów i spełni wymogi straży pożar-

nej.                                             ●mkam     

Nieruchomości na sprzedaż 
Nieruchomości wystawione na sprze-

daż to  5 działek w Janowicach Wiel-

kich oraz nieruchomości zabudowane 

w Miedziance (Stary Browar) i Rado-

mierzu (oficyna). Zachęcamy do zapo-

znania się ze szczegółowym opisem 

powyższych nieruchomości zawartym 

w ogłoszeniach o przetargach. Istnieje 

również możliwość dokonania ich 

oględzin po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z pracownikiem Urzędu 

Gminy.          ⚫E.P 
Plany miejscowe 
Plany miejscowe dla obrębu Mnisz-

ków oraz fragmentu obrębu Rado-

mierz uzyskały pozytywne opinie 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Obecnie trwają 

uzgodnienia z instytucjami wskazany-

mi w ustawie o planowaniu prze-

strzennym, głównie z Regionalną Dy-

rekcją Ochrony Środowiska i Zarzą-

dem Parków Krajobrazowych.     ●E.P 

Odbiorą gabaryty 
Urząd Gminy informuje, iż w dniach 

09-11.07.2018 r. odbędzie się zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych. Odpa-

dy takie jak m.in.: meble, dywany, 

ramy okienne, zużyty sprzęt elektro-

niczny, będą odbierane z granic nieru-

chomości. Należy je wystawić w dniu 

zbiórki do godz. 06:00. Jednocześnie 

przypominamy, że odpady wielkoga-

barytowe przez cały rok można odda-

wać do PSZOK w Janowicach Wiel-

kich (teren oczyszczalni ścieków) od 

pon. do pt. w godz. 10:00 - 18:00, oraz 

w soboty w godz. 10:00-16:00.     ●K.P 

Sportowa rywalizacja młodych strażaków 
W maju w Janowicach Wielkich odbyły się 

pierwsze zawody sportowo - pożarnicze 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Or-

ganizatorami wydarzenia byli: OSP Jano-

wice Wielkie, KM PSP w Jeleniej Górze, 

GLKS „Rudawy” oraz tutejszy Urząd Gmi-

ny. W rywalizacji udział wzięło 7 drużyn,  

a zmierzyły się one w dwóch konkuren-

cjach: sztafeta na dystansie 400 m z prze-

szkodami oraz rozwinięcie bojowe. W kategorii 

do lat 12 zwyciężyła MDP Janowice  Wielkie  

i Karpacz, a w kat. 12-16 lat najlepszy oka-

zał się zespół z Sadów Dolnych.       ●K.R  

"Słońce i pogoda " w bibliotece 
Pracownik bibliotek w Komarnie oraz 

Radomierzu zaprasza dzieci i mło-

dzież na zajęcia wakacyjne, w ramach 

których odbędą się "podróże" wirtual-

ne, zajęcia plastyczne, zabawy, tańce, 

turnieje w grach planszowych - w go-

dzinach otwarcia bibliotek.     ●L.Z 

 

Obniżono wynagrodzenie Wójtowi 

R ada Gminy obniżyła wyna-

grodzenie Wójtowi ustalone 

w 2014 r. Uchwała z 26 czerwca 

oznacza, że od lipca Wójt będzie 

otrzymywał za swoją pracę 20 

procent mniej niż dotychczas. 

Taka była wola Rady, inspirowa-

na rozporządzeniem rządowym, 

które przewiduje nowe pułapy 

maksymalne wynagrodzeń pol-

skich samorządowców. 

 

Wójt dotychczas zarabiał ok. 3/4 tego, 

co wolno wójtom zgodnie z dotychcza-

sowymi przepisami. Ponieważ płaca 

zasadnicza wójta - 5000 zł brutto nie 

mieściła się w nowym, obniżonym 

przez rząd pułapie 4700 zł brutto, 

Rada postanowiła dokonać zmiany. 

Zdecydowała się nie tylko obniżyć 

wynagrodzenie Wójta o 300 zł, do 

wartości nowego pułapu, ale od razu 

o 20%. To jedyna gmina w okolicy, 

która podjęła takie rozwiązanie. Inne 

gminy obniżyły tylko do nowego puła-

pu albo postanowiły nie podejmować 

żadnej uchwały w następstwie rozpo-

rządzenia. W takiej sytuacji wojewo-

da nie może przymusić rad do głoso-

wania, ale sam podejmie decyzję za 

nie. 

Wyniki głosowania za obniżeniem 

wynagrodzenia Wójta: 6 radnych za 

(P.Pawłowicz, I. Niedźwiedzińska, A. 

Kozak, P. Gołębski, A. Skotarek, S. 

Tadrak), 4 przeciw (S. Tatarzyn, R. 

Sobolewski, R. Czaja, R. Łącki), 2 gło-

sy wstrzymujące się (D. Podkański, J. 

Popławski). Nieobecnych 3 radnych 

(J. Wasiak-Poniatowski, S. Przedwo-

jewska, P. Lesiński). 

●mkam 

 

Wójt Kamil Kowalski: 

Jestem wójtem od 8 lat i kocham to, co ro-

bię. Wierzę, że robię to dobrze  

i raduje mnie pozytywny odbiór moich 

działań u mieszkańców. Jako kierownik 

urzędu staram się doceniać moich pracow-

ników. Dwukrotnie w tej kadencji podnosi-

łem im wynagrodzenia, przyznawałem 

premie i nagrody, by chcieli dla nas praco-

wać i nie odchodzili do innej pracy. Ostat-

nio przygotowałem także projekt uchwały  

o podwyżkach dodatków dla naszych nau-

czycieli, bo wykonują ważną i trudną pra-

cę. Z kolei moje wynagrodzenie ustaliła 

Rada Gminy w 2014 r. i nie przewiduje 

ono żadnych nagród, co jest w porządku, bo 

nagrodą dla wójta jest uśmiech mieszkań-

ców. Jeśli radni uznali, że na koniec kaden-

cji warto obniżyć mi wynagrodzenie o 20%, 

to przyjmuję taki werdykt i zamierzam 

dalej z wysiłkiem pracować dla dobra 

Gminy. 

Najmłodsi recytowali wiersze Tuwima 

W  maju w Przedszkolu Pu-

blicznym w Janowicach 

Wielkich odbył się konkurs recy-

tatorski „Julian Tuwim - dzie-

ciom”. Udział w nim wzięły dzieci 

podzielone na dwie grupy wieko-

we: 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki. 

 

Celami konkursu były: popularyzacja 

twórczości Juliana Tuwima, rozwija-

nie zdolności recytatorskich, zaintere-

sowanie dzieci poezją oraz 

umożliwienie maluchom za-

prezentowania swoich umiejęt-

ności publicznie, na większym 

forum. 

Konkurs rozpoczęła Dyrektor 

Przedszkola, Violetta Borowy 

witając zgromadzonych - komi-

sję konkursową w składzie: 

opiekun świetlicy wiejskiej  

w Trzcińsku, Hanna Pisarska 

– Rogowska, opiekun świetlicy 

wiejskiej „Rudawy” w Janowi-

cach Wielkich, Krystyna Pisar-

ska, pracownik Urzędu Gmi-

ny, Karolina Rokicka; Kamila 

Kowalskiego Wójta Gminy Janowice 

Wielkie, oraz przejętych małych arty-

stów. 

Uczestnicy konkursu oceniani były 

według następujących kryteriów: 

dobór tekstu i jego pamięciowe opano-

wanie, interpretacja tekstu, dykcja  

i staranna wymowa, kultura słowa, 

intonacja i ogólny wyraz artystyczny. 

Recytatorskie zmagania rozpoczęła 

najmłodsza grupa - 3 i 4 latki. Ośmio-

ro odważnych ujęło słuchaczy świetną 

znajomością tekstu, a co niektórzy 

nawet ruchem scenicznym. Nie obyło 

się oczywiście bez delikatnej tremy, 

ale w jej zwalczeniu pomagały panie 

nauczycielki dodając otuchy i śmiało-

ści, a czasem podpowiadając fragmen-

ty recytowanych wierszy. Dzieciaczki 

recytowały takie utwory jak: Lokomo-

tywa, Murzynek Bambo, Okulary, 

Ptasie Radio. Komisja konkursowa po 

podliczeniu przyznanych punktów  

i burzliwej naradzie przyznała 3 głów-

ne miejsca, uhonorowane medalami. 

Ze względu na fakt, że wszystkie dzie-

ci były fantastycznie przygotowane, 

każde otrzymało nagrodę książkową 

oraz pamiątkowy dyplom. 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się 

następująco: 

1. Franciszek Praczyk 

2. Nina Wiśniewska 

3. Antonina Szczepańska 

Po maluszkach głos zabrała grupa 5  

i 6 latków. Recytatorskie wyzwanie 

podjęło dwadzieścioro dzieci. 

Poziom był bardzo wyrównany, 

mimo to każdy występujący 

wyróżniał się czymś innym. 

Komisja, jak również panie na-

uczycielki z przyjemnością słu-

chały deklamacji utworów Tu-

wima, nagradzając występują-

cych gromkimi brawami. Po 

podliczeniu przyznanych przez 

jury punktów ogłoszono miejsca 

medalowe, które wyglądały na-

stępująco: 

1. Oliwia Markowiak 

2. Anna Górnicka 

3. Jakub Praczyk 

Podobnie jak w grupie maluszków, 

wszystkie dzieci zostały wyróżnione  

i nagrodzone lekturami. 

Wszystkim biorącym udział w kon-

kursie dzieciaczkom serdecznie gratu-

lujemy!  

⚫ Karolina Rokicka 

►Zdolne maluchy (fot. K. Rokicka) 

Janowickie siatkarki i najlepsi sportowcy na wycieczce w Boszkowie  

J ak co roku, w czerwcu odbyła 

się wycieczka sportowa do 

Boszkowa nad jeziorem Dominic-

kim. W wycieczce uczestniczyły 

siatkarki i sportowcy z janowic-

kiej szkoły - łącznie 30 osób. 

 

Pogoda dopisała i dała uczestnikom 

możliwość korzystania z wypoczynku 

nad wodą, w ośrodku Relaks oraz na 

basenie krytym w Głogowie. Wysoka 

temperatura powietrza i ciepła woda 

w jeziorze sprzyjała wspaniałej i rado-

snej atmosferze. Uczniowie wypoczy-

wali i regenerowali siły po ciężkim 

roku sportowym. Wycieczki do Bosz-

kowa odbywają się od kilkunastu lat  

i cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Kolejny wyjazd za rok.  

●Ze sportowym pozdrowieniem-

opiekunowie oraz kierownik i organi-

zator wycieczki Piotr Lesiński. 

 


