
 

Popowodziowa odbudowa dróg 
Kamień pamiątkowy stanął 

w Radomierzu 
 

  W dniu 11 września na starym 

cmentarzu przy wieży widokowej w 

Radomierzu odsłonięty został pamiąt-

kowy kamień poświęcony byłym 

mieszkańcom Radomierza oraz 

wszystkim tym, którzy po 1945 na 

tym cmentarzu znaleźli swoje miej-

sce. Jest to swego rodzaju gest pamię-

ci oraz pojednania pomiędzy byłymi i 

obecnymi gospodarzami tych ziem. 

  Kamień został ufundowany przez 

byłych mieszkańców Radomierza, a 

poświęcenia dokonał pastor ewange-

licki z Wrocławia. Krótką modlitwę 

zmówiono w dwóch językach: niemiec-

kim oraz polskim, również tablica jest 

dwujęzyczna. W poświęceniu wzięli 

również udział mieszkańcy Radomie-

rza wraz z Sołtysem oraz Wójt Gminy 

Janowice Wielkie. 

(mc) 

 Mam w sobie ducha gór 
 

  Starostwo Po-

wiatowe w Jele-

niej Górze wraz z 

gminami: Janowi-

ce Wielkie, Jeżów 

Sudecki, Stara 

Kamienica, My-

słakowice, Podgórzyn oraz miastami: 

Jelenia Góra, Kowary, Szklarska Po-

ręba i Karpacz, przygotowały wspólną 

strategię promocyjną o nazwie „Mam 

w sobie ducha gór”. Głównym celem 

kampanii jest budowa silnej marki 

„Karkonosze”, stworzenie wszech-

stronnej oferty turystycznej dopaso-

wanej do różnych grup docelowych, a 

także wspólne działania PR. Oficjalna 

prezentacja projektu miała miejsce na 

targach TOUR SALON w Poznaniu 

25 października 2012. W ramach pro-

jektu stworzono również logo nawią-

zujące do tradycji, z którym mogą się 

utożsamiać wszystkie miejscowości 

Regionu Karkonoszy. Cała kampania 

promocyjna oparta jest o zasadę 

„smart budget” czyli osiągnięcia jak 

najlepszych efektów przy jak naj-

mniejszych środkach finansowych. 

Kampania prowadzona będzie głów-

nie w oparciu o nowoczesne media 

społecznościowe takie jak facebook 

czy też youtube. Powstała również 

s t r o n a  r e g i o n u 

www.visitkarkonosze.com, na któ-

rej znajdą się kompleksowe informa-

cje nie tylko o atrakcjach i zabytkach, 

ale również pojawią się propozycje 

spędzenia wolnego czasu, oraz baza 

noclegowa gmin uczestniczących w 

projekcie. Założony został również  

profil regionu na facebooku 

(facebook.com/visitkarkonosze), a 

także opracowano jednolity system  

identyfikacji wizualnej. 

  Kampanię prowadzi firma PUBLI-

CON z Wrocławia. W ramach projek-

tu odbył się konkurs fotograficzny 

„Mam w sobie ducha gór”, do którego 

napłynęło ponad 500 zdjęć. W ramach 

kampanii prowadzona będzie również 

wspólna promocja regionu na targach 

turystycznych, co pozwoli ograniczyć 

koszta związane z wydatkami na pro-

mocję. Koordynatorem projektu zosta-

ło Starostwo Powiatowe w Jeleniej 

Górze.  

Mateusz Caban 

nr 3-4/2012 (7-8) Grudzień 2012   wydawnictwo bezpłatne      

W wyniku lipcowej ulewy uszko-

dzone zostały liczne drogi, prze-

pusty oraz umocnienia brzegów 

na terenie gminy. Straty oszaco-

wano na ponad 20 mln złotych. 

Właśnie zakończyły się pierwsze 

odbudowy.  

 

  W tym roku gmina otrzymała prome-

sę finansową na odbudowę sieci wod-

no-kanalizacyjnej oraz dróg gminnych 

w Komarnie, odbudowę drogi w Rado-

mierzu oraz w Trzcińsku. Niestety, z 

powodu krótkiego terminu wykonania 

oraz zbliżającej się zimy, nie wszyst-

kie te zadania udało się zrealizować.  

  W postępowaniu przetargowym na 

zadanie w Komarnie wyłoniony został 

wykonawca (firma INKOBUD), który 

dokonał już wszystkich napraw i za-

kończył wszystkie prace. Większym 

problemem okazało się wyłonienie 

wykonawcy na zadania w Radomierzu 

i Trzcińsku, gdzie zakres prac był 

większy. Firma wyłoniona w przetar-

gu odstąpiła od wykonania projektu, 

wnosząc o zaawansowane zmiany za-

równo w projekcie jak i technologii 

wykonania. W przypadku Radomie-

rza, gdzie zakres odbudowy jest bar-

dzo szeroki, a terminy wykonania 

usługi były krótkie, zdecydowano się 

na 

przystąpienie do realizacji tego zada-

nia w przyszłym roku. W Trzcińsku 

jednak zakres prac był mniejszy i po-

jawiła się szansa na wykonanie 

wszystkich prac jeszcze w tym roku, 

zmieniając zakres projektu i technolo-

gię. Wojewoda przychylił się do wnio-

sku Wójta o przedłużenie terminu 

dostarczenia dokumentacji. Ogłoszony 

został kolejny przetarg na realizację 

zadania, który wygrało Jeleniogórskie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 

Wykonawca podjął się wykonać prace 

w określonym terminie. Pomimo zi-

mowej aury prac nie przerwano i za-

danie udało się zakończyć. To nie ko-

niec starań, jakie gmina będzie podej-

mować o środki finansowe na usuwa-

nie skutków lipcowej powodzi. Jeszcze 

przez kilka lata będą trwały prace z 

tym związane.  
     cd. Str. 2 

Odbudowana droga w Komarnie. Fot. Kamil Kowalski 
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NEWSLETTER 
 

Na stronie internetowej Urzędu 

Gminy (www.janowicewielkie.eu) 

pojawił się newsletter. Wystarczy 

zarejestrować się w nim podając 

adres e-mail. Za pomocą newslet-

tera wysyłane są ostrzeżenia me-

teorologiczne, komunikaty, infor-

macje o imprezach odbywających 

się na terenie gminy. Polecamy 

ten sposób komunikacji!  

Mistrzostwo powiatu jeleniogór-

skiego, wicemistrzostwo Dolnego 

Śląska oraz liczne wygrane zawo-

dy, w tym te na szczeblu woje-

wódzkim. Tak w skrócie można 

podsumować sukcesy janowic-

kich drużyn siatkarskich prowa-

dzonych przez pana Piotra Lesiń-

skiego, nauczyciela wychowania 

fizycznego w Gminnym Zespole 

Szkół w Janowicach Wielkich.  

 

  Rok 2012 należy zaliczyć do bardzo 

udanych jeśli chodzi o sukcesy w piłce 

siatkowej. Siatkarki oraz siatkarze 

zdobyli liczne wyróżnienia, a ilość 

uczestników zajęć w siatkówkę, 

świadczy o tym, że dyscyplina ta stała 

się w ciągu ostatnich lat niezwykle 

popularna wśród młodzieży i doro-

słych. W klubie sportowym UKS SO-

KOLIKI który działa przy GZS, w tre-

ningach uczestniczy 38 dziewąt w róż-

nym wieku, a w zajęciach dla doro-

słych 18 osób ( jest to drużyna męska 

utrzymująca się z własnych składek). 

Zajęcia prowadzone są trzy razy w 

tygodniu po dwie godziny zegarowe w 

hali sportowej Gminnego Zespołu 

Szkół. Treningi prowadzi Piotr Lesiń-

ski- nauczyciel wychowania fizyczne-

go Gminnego Zespołu Szkół.  

  Największe tegoroczne sukcesy na-

szych drużyn to: 1 miejsce w Mistrzo-

stwach Powiatu Jeleniogórskiego, 1 

miejsce w Finałach Strefy Jeleniogór-

skiej oraz zdobycie wicemistrzostwa 

Dolnego Śląska w kategorii kobiet i 

mężczyzn w piłce siatkowej.  

  Nasi zawodnicy wielokrotnie uczest-

niczyli w turniejach wyjazdowych, jak 

również sami byli organizatorami tur-

niejów w Janowicach, odnosząc wiele 

sukcesów. W roku 2012 w zawodach 

sportowych uczestniczyli pracownicy 

szkoły, obsługi oraz przyjaciele i spon-

sorzy szkoły. Startowali w ramach ligi 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, 

organizowanej przez Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego w Jeleniej Górze. 

  W zawodach uczestniczyło 21 szkół 

w jedenastu dyscyplinach sportowych. 

Nasza reprezentacja zajęła za rok 20-

11/2012 drugie miejsce. Zawodnikom 

gratulujemy i życzymy kolejnych suk-

cesów w 2013 roku.  

Piotr Lesiński 

Siatkarskie podsumowanie sezonu 

Reprezentacja UKS „SOKOLIKI” po zdobyciu wicemistrzostwa Dolnego Śląska.  Na zdję-

ciu:  Magda Kosno, Ilona Puszyk, Karolina Rokicka, Paula Skorupińska, Patrycja Skorupińska, Kata-

rzyna Paniczak, Agnieszka Markowiak, Anna Cybula, trener Piotr Lesiński. 

  Janowice Wielkie jako trzecia wieś 

w naszej gminie przystąpiły do pro-

gramu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. 

Jest to regionalny program aktywiza-

cji społecznej, który działa na pozio-

mie sołectw i służy wspieraniu, rów-

nież finansowemu inicjatyw podejmo-

wanych przez sołectwa. Głównym 

jego zadaniem jest podnoszeniu po-

ziomu życia mieszkańców Wsi. Do-

tychczas w programie uczestniczyły 

sołectwa Komarno oraz Mniszków, 

Miedzianka.  

  Grupa odnowy wsi w składzie: Zofia 

Dul, Krystyna Pisarska, Wiesława 

Schmitz, Alicja Kozak, Anita Pawło-

wicz, Paweł Pawłowicz, Robert Ga-

piński, Kalina Pisarska, Beta Gąsior, 

Jagoda Pisarska, Natalia Piętka, An-

drzej Dudziak, Zita Brejwo i Dariusz 

Górnicki opracowała Strategię Odno-

wy Wsi, która została zaakceptowana 

uchwałą nr 3 zebrania wiejskiego w 

Janowicach Wielkich. Jeszcze w tym 

roku strategię przyjmie Rada Gminy 

Janowice Wielkie.  Warsztaty z odno-

wy wsi poprowadziła Alicja Kozak. 

Pierwsze działania związane z 

uczestnictwem w programie rozpocz-

ną się na początku przyszłego roku.  

Janowice Wielkie przystąpi-

ły do Odnowy Dolnośląskiej 

Wsi.  

  Jeśli chcą Państwo otrzymywać e-

fakturę za dostarczanie wody lub od-

biór ścieków, na adres e-mail zamiast 

faktury w formie papierowej, prosimy 

o przedłożenie "Zgody na wystawia-

nie elektronicznej faktury przez 

Urząd Gminy w Janowicach Wiel-

kich". Druk do wypełnienia zawiera-

jący zasady doręczania e-faktury 

znajduje się na stronie internetowej 

gminy: www.janowicewielkie.eu.  

  W wyniku ulewy straty tylko w dro-

gach gminnych wyniosły ponad 13 

mln złotych, co przekłada się na pra-

wie 13 km dróg. Do tego dochodzą 

również przepusty w ciągach dróg 

oraz rowy melioracyjne. Poważne 

uszkodzenia dotknęły mury oporowe, 

w których straty wyliczono na ponad 

4 mln zł. W wyniku gradu  ucierpiały 

budynki komunalne, zalany został 

budynek Urzędu Gminy, mocno 

uszkodzona kotłownia w Gminnym 

Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.  

  Straty w tak dużym zakresie napra-

wiane będą niestety przez kilka na-

stępnych lat.  

  Gorsza sytuacja ma natomiast miej-

sce w przypadku dróg powiatowych. 

Starostwo Powiatowe otrzymało 80% 

dofinansowanie do odbudowy znisz-

czonego mienia. Niestety, zabrakło w 

tym roku na wkład własny aby odbu-

dować drogę powiatową w Komarnie, 

która to najbardziej została uszkodzo-

na podczas ulewy. Poczekać również 

musi droga w Radomierzu. W tym 

roku została natomiast wzmocniona 

skarpa na drodze Trzcińsko - Woja-

nów.  

Mateusz Caban 

cd. Popowodziowa odbudowa dróg Archiwalne zdjęcia gminy 

poszukiwane  

  W związku z planowanym na wiosnę 

przyszłego roku otwarciem Gminnego 

Centrum Informacji Turystycznej - 

Wieży w Radomierzu, Urząd Gminy 

zwraca się z prośbą do mieszkańców 

naszej gminy posiadających archiwal-

ne zdjęcia, nie tylko wieży czy też Ra-

domierza, ale całego obszaru gminy, o 

udostępnienie ich na potrzeby działal-

ności Informacji Turystycznej. Gdyby 

nie możliwe było przekazanie orygina-

łów zdjęć, wystarczające będzie prze-

słanie skanu na adres: promo-

cja@janowicewielke.eu (w rozdzielczo-

ści minimum 300 DPI). Zeskanować 

zdjęcia można również w Urzędzie 

Gminy. 

  Archiwalne zdjęcia będą na pewno 

wspaniałym świadectwem historii na-

szej gminy, a wieża w Radomierzu 

będzie miejscem wprost idealnym, aby 

o tej historii opowiedzieć.  

  Wszelkich informacji związanych z 

planowanym wykorzystaniem zdjęć 

można się dowiedzieć w Urzędzie 

Gminy w pok. Nr 13 tel. 75 75 15 185 

wew. 108 (Mateusz Caban) lub pod 

ww. adresem poczty elektronicznej.  
Naprawiona droga i most w Komarnie. Fot. Kamil Kowalski 
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Informacja Skarbnika na temat 

stanu finansowego gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Renegocjacja warunków spłaty kre-

dytów, szczegółowa analiza możliwo-

ści uzyskania dochodów i potrzeb wy-

datkowych oraz zmiana budżetu na 

rok 2012, pozwoliły na spłatę w więk-

szej części starych zobowiązań, a co 

najważniejsze - odzyskać bieżącą 

płynność finansową Gminy Janowice 

Wielkie. Zmiany te pozwoliły na reali-

zację bieżących zadań gminy, a także 

w perspektywie następnych lat – na 

zachowanie równowagi budżetowej i 

planowanie nowych zadań inwestycyj-

nych. 

  Na koniec bieżącego roku, przy zało-

żeniu realizacji zaplanowanych zadań 

związanych z usuwaniem skutków 

tegorocznej powodzi, dochody gminy 

ogółem osiągną wartość 16,5 mln zł., 

w tym dochody własne - 9,5 mln zł. 

(pozostałe dochody przekazane z bu-

dżetu państwa i budżetu środków 

Unii Europejskiej przeznaczone są na 

realizację zadań zleconych). Zadłuże-

nie gminy kształtować się będzie na 

poziomie 10 mln zł., zaś spłaty rozło-

żone są na okres najbliższych 8 lat. 

Tak wysoki stan zobowiązań wynika z 

kumulacji przede wszystkim zbyt wy-

sokiego kredytowania przeprowadzo-

n y c h  i n w e s t y c j i  w o d n o -

kanalizacyjnych oraz zadłużenia z 

tytułu kredytów na pokrycie występu-

jących w przeszłości deficytów budże-

towych. Nadto, pozostała do spłaty 

niesłusznie otrzymana część oświato-

wa subwencji ogólnej za lata 2006 – 

2010 w wysokości 1,5 mln zł., co do 

której gmina ponownie wystąpiła do 

Ministerstwa Finansów o rozłożenie 

na możliwe do spłaty raty. Mimo, iż w 

bieżącym roku udało się także spłacić 

część starych zobowiązań wobec 

wspólnot mieszkaniowych, to Gmina 

wciąż posiada nieuregulowane zobo-

wiązania wobec wspólnot, które suk-

cesywnie spłacane będą w 2013 roku. 

  Planowane dalsze działania w 2013 

roku, które wpłyną na jeszcze większą 

poprawę sytuacji finansowej, spowo-

dują, iż Gmina Janowice Wielkie w 

roku przyszłym realizować będzie 

swoje zobowiązania terminowo oraz 

na koniec roku nie będzie posiadać 

zobowiązań wymagalnych. 

 

Skarbnik Gminy Janowice Wielkie 

Marcin Baran 

 

Z gabinetu  

Wójta 
 

Szanowni Państwo, 

Zbliża się ku końcowi rok pełen wy-

darzeń i wytężonej pracy. Za wspól-

nie przepracowane dwanaście miesię-

cy serdecznie dziękuję wszystkim 

pracownikom Urzędu Gminy, Rad-

nym oraz mieszkańcom.  Na terenie 

naszych miejscowości wykonane zo-

stały w mijającym roku następujące 

inwestycje i zadania. Odbudowa 

zniszczonych podczas powodzi wodo-

ciągów, kanalizacji, gminnych dróg i 

mostków na terenie Komarna. Po 

długim oczekiwaniu na fundusze, 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych odbudował linię brze-

gową potoku Komar wzdłuż drogi po-

wiatowej. Na przyszły rok powiat któ-

ry jest właścicielem głównych dróg w 

Komarnie zapewnił o przeznaczeniu 

środków również na ich odbudowę. 

Takie zapewnienie dotyczy również 

pozostałych dróg powiatowych w Ra-

domierzu, Janowicach Wielkich i 

Trzcińsku. Cały czas walczymy o po-

prawę stanu drogi powiatowej w 

Mniszkowie. Gorąco wierzę że chociaż 

część z tych planów Powiatowy Za-

rząd Dróg zrealizuje. Ze środków po-

powodziowych odbudowaliśmy 1,5 km 

drogi gminnej w Trzcińsku. Nie udało 

się zrealizować odbudowy  drogi 

gminnej w górnym Radomierzu. Zło-

żyliśmy wniosek na realizację tego 

działania w roku przyszłym. Odbudo-

wana została linia brzegowa potoku 

Janówka w Janowicach Wielkich 

wraz z przebudową mostku – co po-

zwoli zapobiec lokalnym podtopie-

niom wzdłuż ulicy Robotniczej.  Z po-

wodu braku środków nie mogliśmy w 

tym roku zakończyć inwestycji wieży 

w Radomierzu i będzie ona zrealizo-

wana w roku przyszłym. W ramach 

złożonego wniosku o odbudowę szkód 

po powodzi z lipca, na rok 2013 ujęte 

zostały działania związane z odbudo-

wą dróg gminnych we wspomnianym 

już Radomierzu, ulic Partyzantów, 

Pionierskiej, Demokratów w Janowi-

cach Wielkich oraz odbudowy i usu-

wania szkód powstałych w dachach 

budynków będących własnością gmin-

ną. Na wnioskowanie o środki na od-

budowę szkód zgłoszonych przez 

Gminę i zaakceptowanych przez ko-

misję z Urzędu Wojewódzkiego bę-

dziemy mieli czas do roku 2015 i po-

staramy się zrealizować jak najwięcej 

w ramach przyznawanych nam fun-

duszy. W ujętych zadaniach są mię-

dzy innymi ulice Leśna i Chłopska z 

przedłużeniem w kierunku Trzciń-

ska, oraz niektóre gminne drogi nie-

utwardzone. Do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska złożyli-

śmy wniosek o przebudowę kotłowni 

olejowej w Gminnym Zespole Szkół 

na tańsze paliwo. Całość postaramy 

się zrealizować w przyszłym roku. 

Podczas wakacji rozstrzygnęliśmy 

przetarg na dowóz dzieci do przed-

szkola i szkoły i od września jest on 

 

 

 

 

 
 

 

W związku z licznymi telefonami oraz in-

terwencjami mieszkańców gminy w spra-

wie zimowego utrzymania dróg, Urząd 
Gminy Janowice Wielkie przedstawia in-

formacje dotyczące zimowego utrzymania 

dróg, które na terenie gminy utrzymywane 

są według standardów określonych w za-

łączniku do zarządzenia nr 46 Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

października 1994 roku. 

 

Na terenie Gminy występują trzy standardy 

dróg: 

 

 Standard 3 – wg tego standardu 

utrzymywane są drogi powiatowe: 

Janowice Wielkie – Marciszów, Ra-

domierz – Kowary, Jelenia Góra – 

Komarno, Janowice Wielkie – Mnisz-

ków, Wojanów – Trzcińsko, Komarno 

– Radomierz 

 Standard 4 i 
5 – wg tego 

s t a n d a r d u 

utrzymywane 

są pozostałe dro-

gi znajdujące się 

na terenie gminy. 

Poniżej przedstawiamy tabelę standardów 

zimowych dla poszczególnych dróg. Jedno-

cześnie informujemy, iż z ramienia firmy 

zajmującej się zimowym utrzymaniem, za 

bieżące monitorowanie stanu dróg i koor-

dynację wszelkich działań związanych z 
odśnieżaniem na terenie całej Gminy Jano-

wice Wielkie odpowiedzialny jest: 

 

Pan Roman Madeksza 

Sołtys Wsi Komarno 

Telefon: 501 770 758  

czynny 24h/dobę 

Zimowe odśnieżanie dróg 

Standard dro-

gi 

Opis stanu utrzy-

mania drogi dla 

danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 
Od stwierdzenia wy-

stępowania zjawiska 

STANDRADR 3 
Drogi Powiatowe 

Jezdnia odśnieżona na 

całej szerokości. 
Jezdnia posypywana 

na : 
- skrzyżowaniach z 

drogami 
- skrzyżowaniach z 

koleją 
- odcinkach o pochyle-

niu > 4% 
- przystankach  autobu-

sowych 
- innych miejscach 

ustalonych przez zarząd 

drogi 

- luźny -   6 godz. 
- zajeżdżony  -  występuje 

- zaspy, języki śniegowe : lokal-

nie  -  6 godz 

  

  

  utrudnienie dla samochodów  

osobowych 

W miejscach wyznaczo-

nych : 
- gołoledź  -  5 godz. 
- szron -  5 godz. 
- szadź  -  5 godz. 
- pośniegowa  - 6 godz. 
- lodowica -  5 godz. 
  

STANDARD 4 
Drogi Gminne 

Jezdnia odśnieżona na 

całej szerokości, 
Jezdnia posypywana na 

odcinkach decydują-

cych o możliwości 

ruchu. 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- luźny - 8 godz. 
- zajeżdżony - występuje 

- języki śnieżne  - występują 

- zaspy  - do 8 godz. 

  Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczo-

nych : 
- gołoledź - 8 godz. 
- pośniegowa - 10 godz. 
- lodowica - 8 godz. 
  

STANDARD 5 
Drogi Gminne 

Jezdnia odśnieżona w 

miejscach zasp odśnie-

żony co najmniej jeden 

pas ruchu z wykona-

niem mijanek.  Jezdnia 

posypywana na odcin-

kach decydujących o 

możliwości ruchu. 

- śnieg luźny - 16 godz. 
- zajeżdżony - występuje 

- nabój śnieżny - występuje 

- zaspy - występują do 24 godz. 

  

  Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczo-

nych : 
- gołoledź 8 godz. 
- pośniegowa 
  
  

realizowany przez PKS Kamienna 

Góra. Oprócz wynikających z przeli-

czeń dotychczasowych kosztów 

oszczędności na najbliższe trzy lata, 

nie musimy się martwić o ewentualne 

awarie, naprawy i bieżące utrzymanie 

pojazdów. Ponadto w obu pojazdach 

dowożących nasze dzieci PKS ma obo-

wiązek zatrudniać opiekunów, co w 

latach poprzednich było dla gminy 

niemałym problemem. Gimbus SMYK 

jest nadal własnością gminy a PKS 

płaci nam miesięczną dzierżawę za 

jego wynajem. Niestety mimo obo-

wiązku narzuconego przez Gminę na 

przewoźnika, odnośnie zatrudnienia 

dotychczasowego kierowcy gimbusa 

na warunkach finansowych nie gor-

szych niż urzędowe pobory, nie doszło 

ono do skutku. Pracownik nie wyraził 

takiej chęci. Dowozy obsługują nowi 

kierowcy, którzy już zapoznali się i 

polubili  z naszą młodzieżą. Więcej 

informacji jak zawsze na portalu 

www.janowicewielkie.eu do lektury 

którego serdecznie zapraszam. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Kamil Kolwalski 

III Wędrowny Przegląd Polana 
 

W przyszłym roku odbędzie się już 

trzecia edycja Wędrownego Przeglądu 

Piosenki „Polana”. Ta ciesząca się du-

żym zainteresowaniem oraz popular-

nością impreza, organizowana przez 

młodzież ze Świetlicy Wiejskej 

„Rudawy” oraz Fundację Przystanek 

Dobrych Myśli odbędzie się w dniach 

26-27 lipca 2012. Miejscem w którym 

odbędzie się III edycja „Polany” będzie 

teren przy Szałasie Muflon w Komar-

nie. Więcej na www.polana.art.pl.   
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Warsztaty marki lokalnej 

  W dniu 12 listopada odbyły się w 

świetlicy wiejskiej „Rudawy” warszta-

ty związane z marką lokalną prowa-

dzone przez Lokalną Grupę Działania 

- Partnerstwo Ducha Gór. Celem spo-

tkania było przybliżenie korzyści pły-

nących z wprowadzenia marki lokal-

nej, dobrych praktyk związanych z 

posiadaniem takiej marki oraz wa-

runków jakie należy spełnić aby mar-

ka lokalna odgrywała swoją rolę.  

  Jednym z działań jakie planuje pod-

jąć w przyszłym roku LGD jest wpro-

wadzenie wspólnej marki dla całego 

regionu karkonoskiego, w oparciu o 

produkt lokalny, oraz dotychczasowe 

działania promocyjne prowadzone 

przez LGD.  

  W spotkaniu udział wzięli gestorzy 

turystyczni, przedstawiciele samorzą-

du oraz LGD. Całość poprowadził Ję-

drzej Wasiak - Poniatowski.  

  Tego typu debaty odbyły się na tere-

nie wszystkich gmin powiatu jelenio-

górskiego i rozpoczynają one cały cykl 

szkoleń związanych z tematem marki 

lokalnej, promocji i współpracy na 

rzecz rozwoju lokalnego. Więcej infor-

macji na temat szkoleń oraz działań 

podejmowanych przez LGD można 

znaleźć na stronie partnerstwa: 

www.duchgor.org.  

Wymiana młodzieży  
 

  W ramach programu wymiany 

uczniów do Janowic Wielkich przyje-

chała grupa młodych ludzi z Niemiec. 

Przez kilka dni swojego pobytu w Ja-

nowicach nie tylko zacieśniali swoje 

kontakty z polskimi kolegami, ale 

poznawali również naszą okolicę. 

Zwiedzili Janowice, podziwiali pano-

ramę z wieży widokowej w Radomie-

rzu a także złożyli wizytę w Urzędzie 

Gminy gdzie spotkali się z Wójtem 

oraz otrzymali na pamiątkę przewod-

niki i mapy. W ramach pobytu odwie-

dzili Jelenią Górę oraz zobaczyli jak 

wyrabia się bombki świąteczne w Zło-

toryi.  

 
Ks. dr Robert Dublański nowym proboszczem w Janowicach Wielkich  
Duszpasterstwo -  

  Święcenia prezbiteratu przyjął w 

1992 roku w Legnicy. Wikariuszem 

był kolejno w parafiach: św. Boniface-

go w Zgorzelcu (1992-1995), Wniebo-

wzięcia NMP w Bolesławcu (1995-

1997) i Matki Bożej Królowej Polski w 

Legnicy (1997-2001). Następnie był 

proboszczem w Pisarzowicach koło 

Kamiennej Góry (2001-2006), a ostat-

nio sprawował funkcję proboszcza 

par. pw. Matki Bożej Różańcowej w 

Kamiennej Górze i dziekana dekana-

tu Kamienna Góra Zachód (2006-

2012). 
 

Nauka – 

  Ks. Dublański jest doktorem teologii 

z zakresu teologii pastoralnej. Dokto-

rat bronił na Papieskim Wydziale 

Teologicznym we Wrocławiu. Poza 

dziedziną ściśle teologiczną zajmuje 

się również dialogiem międzyreligij-

nym i jest członkiem Polskiego Towa-

rzystwa Studiów Żydowskich. 
 

  Ks. proboszcz mówi, że bardzo lubi i 

ceni sobie duszpasterstwo. Chciałby 

dzielić się wiarą, którą sam przeżywa 

i budować ją u swoich wiernych z 

wielką troskliwością i liczy w tym 

względzie na pomoc parafian. Twier-

dzi, iż ważne jest, aby społeczność 

zrozumiała, że parafia to nie pro-

boszcz, ale parafia to wspólnota, gdzie 

należy razem budować dobro wspólne. 

Warto dodać, że parafia jest wspólno-

tą otwartą i jak naucza Sobór Waty-

kański II mamy parafie głównie tery-

torialne i każdy z terenu danej parafii 

ma prawo do proboszcza, a on swoją 

troską i modlitwą ogarnia ich wszyst-

kich.„Pragnę wszystkim służyć jak 

potrafię najlepiej – dodaje ks. Robert 

– proszę więc wszystkich, do których 

posyła mnie Bóg o modlitwę, bo cza-

sem siły ludzkie zawodzą i ważne, 

aby w tym, co czynimy nie zabrakło 

Bożego błogosławieństwa. 

Ks. dr Robert Dublański przed kościołem parafialnym pw. Chrystusa Króla  w Janowicach Wielkich. Fot. 

Mateusz Caban 

  Na czas uroczystości Bożego 

Narodzenia życzę wszystkim 

dużo radości, którą przynosi 

nam Chrystus w fakcie swoich 

narodzin dla świata. Ta ra-

dość niech każdego umacnia i 

pozwala dzielić się z innymi. 

Niech Pan Bóg błogosławi! 

 

Ks. Dr Robert Dublański 

Sukcesy janowickich uczniów w konkursach wojewódzkich 

  14 grudnia 2012 r. o godzinie 11 w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród dla 

laureatów konkursu plastycznego  

zorganizowanego przez Departament 

Obszarów Wiejskich i Zasobów Natu-

ralnych UMWD. Na konkurs nadesła-

no ponad 700 prac. W kategorii szkół 

podstawowych wyłoniono 7 laureatów. 

Wśród nich znalazła się uczennica 

naszej szkoły Zuzanna Knychas, która 

pod kierunkiem pani Marioli Smekta-

ły przygotowała pracę plastyczną 

przedstawiającą inwestycję realizowa-

ną w ramach środków pozyskanych z 

PROW w Gminie Janowice 

Wielkie. Wykonana praca 

prezentowała budowę sieci 

wodociągowej w miejscowo-

ści  Komarno. Zuzia zdoby-

ła wyróżnienie, otrzymała 

cenne nagrody oraz odebra-

ła gratulacje od Włodzimie-

rza Chlebosza – Członka 

Zarządu Województwa Dol-

nośląskiego.  

  Również tego samego 

dnia, w Świdnicy wręczono  

nagrody laureatom woje-

wódzkiego konkursu na 

najlepszą prezentację mul-

timedialną pt. „Szlakiem historii - 

obiekty zabytkowe 

Parków Krajobra-

zowych Dolnego 

Śląska” 2012 orga-

nizowanego przez 

Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobra-

zowych w Wałbrzy-

chu. 

  Nasi uczniowie 

wygrali w powiecie 

i zakwalifikowali 

się na etap woje-

wódzki. Tam komi-

sja konkursowa 

wybrała pięciu laureatów wojewódz-

kich, wśród  których  znalazło się 

trzech  uczniów naszego gimnazjum. 

II miejsce zajął Mateusz Smektała za 

pracę pt. „O historii pałacu w Janowi-

cach Wielkich … słów kilka ”. Wyróż-

nienia zdobyli: Katarzyna Łaszczych 

za pracę pt.  „Zabytki architektonicz-

ne w Janowicach Wielkich” i Konrad 

Gajewicz za pracę pt. „Zamek Bolczów 

– czara pełna tajemnic”. W piątek na-

si finaliści odebrali nagrody i gorące 

słowa uznania od organizatorów. 

Uczniowie do konkursu pracowali pod 

kierunkiem pani T. Łyczanej i  pani  

M. Smektały.  

Tekst: Mariola Smektała 

Nagrodzeni uczniowie w UMWD. Fot. Mariola Smektała 

Uczniowie odbierają nagrody w siedzibie DZPK. Fot. Teresa Łyczana 


