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 Wójt, Pastor i Sołtys zaprosili do sportowej rywalizacji  
C oroczny turniej o Puchar 

Wójta, Pastora i Sołtysa odbył się  

10 września na terenie „Orlika” w 

Janowicach Wielkich.  Do rywali-

zacji zgłosiło się 11 drużyn. Nowo-

ścią w tym roku, która z pewno-

ścią wpłynęła na sporą frekwen-

cję zgromadzonych sportowców 

była zmiana zasad – udział w Tur-

nieju miały prawo także drużyny 

spoza  Gminy. 

Zawodników przywitali organizatorzy: 

wójt Kamil Kowalski, sołtys Sylwester 

Szkaradek, pastor Kościoła Zielono-

świątkowego Jarosław Wasi 

 

lewski, zachęcając do sportowej rywa-

lizacji. Po części oficjalnej 5 drużyn 

oddaliło się w kierunku boiska do pił-

ki siatkowej, pozostałe  zostały przy 

murawie. Sportowe emocje były rów-

nie gorące jak aura - zawodnicy w peł-

nym słońcu, w pocie czoła dawali z 

siebie wszystko, walcząc o jak najlep-

sze miejsca w Turnieju. Nad tym, aby 

współzawodnictwo przebiegało na za-

sadach fair play czuwali sędziowie: 

Piotr Lesiński oraz Leszek Boguszew-

ski, natomiast doping zapewnili kibi-

ce. Na zmęczonych sportowców czekał 

poczęstunek w formie kiełbasek z gril-

la, pajdy ze smalcem oraz ciast i cie-

płych napojów. W siatkarskim starciu 

najlepsza okazała się drużyna 

„Gryfów Śląski”, natomiast w piłce 

nożnej na najwyższym stopniu po-

dium uplasowała się drużyna z Jano-

wic Wielkich – „Kuba Team”. Podczas 

turnieju sędziowie bacznym okiem 

obserwowali technikę gry, dzięki cze-

mu wybrano najbardziej wartościowe-

go gracza (MVP) wśród kobiet i męż-

czyzn, Najlepszego Bramkarza oraz 

Króla Strzelców. Zwieńczeniem wyda-

rzenia było nagrodzenie młodzieży 

biorącej udział w kilkuetapowej rywa-

lizacji o tytuł Orlikowego Mistrza Se-

zonu 2016, przygotowanej i przepro-

wadzanej przez animatorów „Orlika”:  

 

Zbigniewa Chrobaka i Łukasza Wdo-

wiaka. Sponsorami wydarzenia byli: 

Simeko Sp. z o.o., Piekarnia Agniesz-

ka i Krzysztof Szpecht. 

 Karolina Rokicka 

Z  początkiem września, zgod-

nie z zawartą umową, firma re-

montująca drogę powiatową bie-

gnącą przez Trzcińsko oddała ją 

do użytkowania.  Czekaliśmy na 

ten remont przez wiele lat! 

         

Do tej pory społeczność Trzcińska i 

turyści zmagali się z nierówną, dziu-

rawą nawierzchnią, która stale utrud-

niała im przejazd. Remont drogi pla- 

nowano już kilka lat temu. Zrealizo-

wano go ze środków rządowych na  

odbudowę po powodzi  z 2012 r. przy 

wkładzie finansowym  powiatu i gmi-

ny. Prace polegały na położeniu nowej 

nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu 

poboczy, wyasfaltowaniu mijanek, 

likwidacji spoin w  moście oraz za-

montowaniu barierek zabezpieczają-

cych skraj drogi, których do tej pory 

brakowało w newralgicznych miej-

scach. Remont drogi był bardzo ważny 

dla mieszkańców Trzcińska ze wzglę-

du na fakt, iż jest główną drogą pro-

wadzącą przez wieś i zarazem dojaz-

dową do sąsiednich miejscowości. 

Ponadto gmina ogłosiła przetarg na 

odbudowę mostu drewnianego 

w Trzcińsku.  

Karolina Rokicka 

 Droga po remoncie Zielona Dolina nagrodzona 
W  ramach Programu Odnowy 

Wsi, Samorząd Województwa Dol-

nośląskiego ogłosił konkurs o na-

zwie „Piękna Wieś Dolnośląska 

2016”. Gmina Janowice Wielkie z 

inicjatywy Grupy Odnowy Wsi 

wystąpiła ze zgłoszeniem w kate-

gorii „Najlepsze Przedsięwzięcie 

Odnowy Wsi” dotyczącym kom-

pleksu „Zielona Dolina”, składają-

cego się z parku rekreacyjnego, 

wyspy i stawu. 

 

Grupa Odnowy Wsi przygotowała na 

terenie parku prezentację oraz poczę-

stunek złożony z produktów lokal-

nych. Spotkanie rozpoczęło się od 

przedstawienia rysu historii miejsca 

zgłoszonego do konkursu. Następnie 

goście zostali zaproszeni na wyspę, 

gdzie wysłuchali dalszej części opo-

wieści. Nieplanowaną atrakcją było 

karmienie kaczek, które wszystkim 

zawsze sprawia dużą przyjemność.  

Po opuszczeniu wyspy Komisja posili-

ła się słodkim poczęstunkiem, złożo- 

-nym z produktów podarowanych 

przez mieszkańców gminy. Przedo-

statnim etapem spotkania, była pro-

jekcja filmu ukazującego zmiany, ja-

kie zaszły na terenie dawnego basenu. 

Goście zobaczyli wizualizację, dzięki 

której mogli sobie uświadomić co i jak 

się zmieniło. Spotkanie zakończyła 

wspólna gra w bule. 

Pod koniec sierpnia ukazały się wyni-

ki konkursu. Kompleks „Zielona Doli-

na” zajął  II miejsce spośród 7 zgłoszo-

nych projektów, otrzymując nagrodę 

w wysokości 2 tys. zł. 

Karolina Rokicka 

► Organizatorzy przed dekoracją medalową (fot. UG) 

► Efekt końcowy inwestycji ( fot.UG) 

► Przedstawiciele GOW z Komisją ( fot.UG) 

►  Rywalizacja siatkarska  (fot.UG) 

Obecnie trwają prace na odcinku 500 

metrów ul. Chłopskiej w Janowicach 

Wielkich. Remont, podobnie jak w 

Trzcińsku, polega na położeniu nowej 

nawierzchni bitumicznej, a oprócz 

tego na budowie fragmentu muru 

oporowego przy Bobrze. 
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Dzień Dobry! 

 

Z kolejnym mijającym kwartałem przy-

szedł czas na krótkie sprawozdanie z prac 

Rady Gminy. Na sesjach  poruszaliśmy 

wiele tematów dotyczących naszej Gminy. 

I tak po kolei, rozmawialiśmy o prob-

lemach, jakie pojawiają się w związku 

z rozliczaniem kanalizacji i wodociągów 

z firmą Wodnik. Są duże rozbieżności pom-

iędzy nami jako Gminą, a firmą, która od-

biera z terenu Komarna nieczystości 

płynne. Różnice dotyczą sposobu naliczania 

opłat. Sytuacja nie jest łatwa i jak na razie 

nie widać by miała się znacząco poprawić. 

W związku z tym, na sesji podjeliśmy bar-

dzo ważną decyzję by uruchomić procedurę 

budowy oczyszczalni ścieków w Komarnie. 

Prace nad przystąpieniem do tej inwestycji 

Rada powierzyła Wójtowi. 

Kolejna sesja, to kolejne problemy 

związane z funkcjonowaniem naszej 

Gminy. Po raz kolejny procedowaliśmy 

nasze Porozumienie z Powiatem, dotyczące 

remontu drogi w Trzcińsku, gdyż w 

międzyczasie pojawiło się kilka spraw, 

które należało wyjaśnić i omówić. Na 

szczęście, pomimo zdecydowanej różnicy 

stanowisk pomiędzy Radą Gminy, a przed-

stawicielami Zarządu Powiatu udało się 

dojść do porozumienia. Remont drogi już 

się zakończył i myślę, że każdy z nas ma 

nadzieję cieszyć się nową nawierzchnią jak 

najdłużej. 

Ciężko tak w kilku słowach opowiedzieć o 

wszystkim, co działo się podczas obrad, tym 

bardziej, że miejsca mało, a do powiedzenia 

dużo. 

Analizowaliśmy budżet Gminy za pierwsze 

półrocze tego roku. Z ważniejszych uchwał, 

jakie podjęliśmy w tym czasie były: uch-

wały dotyczące nadania nazw ulicom 

w Komarnie, uchwała dotycząca Alei 

Jarząba Szwedzkiego, a także uchwały 

dotyczące opracowania nowej Strategii 

Rozwoju Gminy Janowice Wielkie oraz 

Lokalnego Programu Rewitalizacji . 

Kończąc powoli swoje sprawozdanie, 

chciałbym poinformować o jakże miłej 

sprawie. Zajęliśmy II miejsce w konkursie 

"Piękna Wieś Dolnośląska", organi-

zowanym przez Samorząd Wojewódzwa 

Dolnośląskiego. Po miesiącach ciężkiej 

pracy wszystkich ludzi związanych 

z Grupą Odnowy Wsi Janowice Wielkie, 

której jestem członkiem, udało się wy-

walczyć duże wyróżnienie, które 

z pewnością będzie nas napędzać do 

dalszych prac i realizacji projektów na ter-

enie naszego sołectwa.  

Jak zawsze zapraszam wszystkich do 

uczestnictwa razem z nami w sesjach, a 

także do kontaktu z Radnymi, czy to 

poprzez ades mailowy, czy przez Biuro 

Rady. Na tym kończę tą krótką informację 

z prac Rady Gminy. Do zobaczenia 

następnym razem. 

 

Paweł Pawłowicz 

Przewodniczący Rady Gminy 

Z prac  
Rady 

Gminy T rwają konsultacje społeczne 

mające na celu zmianę nazwy uli-

cy Karola Świerczewskiego w Ja-

nowicach Wielkich. 

 

Konieczność zmiany dotychczasowej 

nazwy wynika z ustawy z dnia 1 

kwietnia 2016 r. o zakazie propago-

wania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności pu-

blicznej. Nazwy ulic nadawane przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

nie mogą upamiętniać osób symboli-

zujących komunizm lub inny ustrój 

totalitarny. 

Konsultacje przeprowadza się w celu 

zebrania propozycji nowych nazw. 

Ulica Świerczewskiego prowadzi od 

przejazdu kolejowego, przez most na 

Bobrze, koło cmentarza, po czym skrę-

ca w kierunku Zespołu Profilaktyki i 

Rehabilitacji w Janowicach Wielkich. 

Obecnie trwa drugi etap konsultacji -

w dniach 12-28 października 2016 r. 

można zagłosować na zaproponowane 

nazwy ulic w ramach sondy na stronie 

internetowej www.janowicewielkie.eu 

lub za pośrednictwem poczty, przesy-

łać swoją opinię o jednej z nazw na 

adres Urzędu Gminy. 

Wyniki sondy zostaną przekazane 

Radzie Gminy, która podejmie osta-

teczną decyzję w formie uchwały. 

 Katarzyna Praczyk 

Szukamy nowej nazwy ulicy  

Gmina pozbywa się azbestu 
W  sierpniu br. zrealizowane 

zostało zadanie pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Janowice Wielkie 

w 2016 roku”. Łącznie, z terenu 11 

posesji, usunięto i zutylizowano 

niemal 44 tony odpadów azbesto-

wych. 

 

Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł ponad 21 tys. zł, z czego 85% 

zostanie pokrytych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu przy 

udziale środków z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej, natomiast pozostałe 

15% przez Powiat Jeleniogórski. 

Azbest, ze względu na swoje właści-

wości, w latach 60-ych XX wieku zy-

skał ogromną popularność w gospo-

darce światowej. Dopiero w połowie 

lat 80-ych, kiedy naukowo potwier-

dzono tezę, iż jest on minerałem, któ-

ry wywołuje u ludzi nowotwory, za-

częto odchodzić od stosowania tego 

materiału. Dlatego też produkcja 

i stosowanie wyrobów zawierających 

azbest zostały zabronione na mocy 

przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 

1997 roku o zakazie stosowania wyro-

bów zawierających azbest. Mając na 

uwadze powyższe, Wójt Gminy Jano-

wice Wielkie zaprasza do składania 

wniosków w sprawie przystąpienia do 

zadania pn.: „Usuwanie wyrobów za-

wierających azbest z terenu Gminy 

Janowice Wielkie” na rok 2017. 

Szczegółowe informacje dostępne są 

w Urzędzie Gminy (pok. nr 14). 

 Katarzyna Praczyk 

Projekt Grupy Odnowy Wsi               

Dar 
od Duńczyków 

C zwarty rok z rzędu  Grupa 

Odnowy Wsi Janowice Wielkie, 

wspólnie z Fundacją Przystanek 

Dobrych Myśli,  z powodzeniem 

ubiegały się o  dotację w ramach 

konkursu „Przedsięwzięcia pro-

mujące ideę odnowy wsi”, organi-

zowanego przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Dolnoślą-

skiego. 

Dzięki wsparciu z Budżetu Wojewódz-

twa oraz Gminy Janowice Wielkie 

po raz kolejny wydany zostanie kalen-

darz janowicki, powstanie film o wsi i 

jej atrakcjach oraz folder, przedsta-

wiający działania lokalnych społeczni-

ków, zegary reklamowe Janowic Wiel-

kich. Pozyskane pieniądze pozwolą 

również na organizację warsztatów 

aktualizacji Sołeckiej Strategii Roz-

woju Miejscowości – dokumentu, na 

którym Grupa Odnowy Wsi opiera 

swoje działania. 13 października o 

godz. 17:00, na wyspie na terenie re-

kreacyjnym Zielona Dolina, odbędzie 

się także druga edycja akcji „O, jabłko 

pieczone!” – wspólnej zabawy przy 

ognisku z pieczeniem jabłek i kiełba-

sek, na którą serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkańców. Szczegóły 

realizacji projektu podawane będą na 

bieżąco na fanpage „Odnowa Wsi w 

Janowicach Wielkich” na portalu Fa-

cebook. Grupa Odnowy Wsi serdecz-

nie zaprasza do jego śledzenia! 

 Alicja Kozak 

W  połowie sierpnia naszą 

Gminę odwiedzili wieloletni przy-

jaciele szkoły z Danii – bracia 

Flemming i Kurt Libner z małżon-

kami.  

 

Jak zwykle, przy okazji swoich waka-

cji, przekazali Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich nowy wózek dla osób niepeł-

nosprawnych. Wózek jest produkcji 

firmy „Invacare”- największej na świe-

cie jednostki specjalizującej się w pro-

dukcji sprzętu dla osób niepełno-

sprawnych. Pan Kurt Libner jest pra-

cownikiem tej firmy i wykorzystuje 

swoje kontakty do pozyskiwania 

sprzętu, który jest zupełnie nowy, uży-

wany wcześniej tylko do celów wysta-

wienniczych. Pan Flemming obiecał, 

że w październiku, przy okazji plano-

wanej wizyty w naszej szkole, uda mu 

się przywieźć kolejny podarunek. 

 Bogusław Kutryba 

► p. Libner z podarunkiem (fot.UG) 

U Cezara w Rzymie! 

P od koniec września na boisku 

szkolnym odbył się jubileuszowy 

X piknik rodzinny pod hasłem: ,,U 

Cezara w Rzymie". Scena zamieni-

ła się z w istny pałac Cezara. 

 

Podczas pikniku odbyło się wiele spor-

towych zabaw i konkursów charakte-

rystycznych dla starożytnego Rzymu. 

Tradycyjnie podczas imprezy organi-

zowane były potyczki rodzinne, pod-

czas których przedstawiciele dwóch 

poko leń  musie l i  zmagać  s ię 

z  r o z m a i t y m i  z a d a n i a m i .                                      

Kolejnym punktem programu były 

prezentacje klas, których zadaniem 

było przedstawić wylosowanego wcze-

śniej boga rzymskiego lub boginię. 

Każda klasa miała wykonać tarczę 

rzymską lub hełm legionisty oraz 

wieńce laurowe. 

Przybyli goście mogli degustować 

smakowite ciasta i cieple posiłki.   

Na wszystkich gościach wielkie wraże-

nie zrobiła oprawa plastyczna pikniku 

oraz dekoracja sceny, która przeniosła 

wszystkich w czasy rzymskie.  

 GZS 

►Przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi 
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Z gabinetu 

 Wójta 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy! 

 

Cieszę się, że znów mam okazję napisać o 

naszych gminnych sprawach, a było ich 

naprawdę dużo tego lata. Przede wszyst-

kim zakończył się remont 3 km drogi po-

wiatowej w Trzcińsku. To kawałek nowego 

asfaltu, który daje nam satysfakcję po la-

tach zmagania się z wybojami. Przy okazji 

droga uzyskała standard, którego nie miała 

wcześniej-szerokość 3,5 metra w każdym 

miejscu, wyasfaltowane co istotniejsze mi-

janki, zjazdy na drogi gminne i posesje pry-

watne, barierki ochronne, odwodnienia.  

Ogłosiliśmy też przetarg na remont mostu 

drewnianego w Trzcińsku. Tymczasem 

trwa remont 0,5 km odcinka ul. Chłopskiej 

w Janowicach Wlk. Na bieżąco piszemy 

wnioski o dofinansowanie. Złożyliśmy wnio-

sek do Euroregionu z naszą partnerską 

gminą Radlo na zagospodarowanie skwer-

ku na rogu ul. Wojska Polskiego i ul. 1 Ma-

ja w Janowicach Wlk. Wnioski piszą też 

biblioteka i szkoła.  

Jesienią otworzy się ośrodek zdrowia 

w nowym budynku. Podejmujemy starania 

o sprzedaż starego budynku. Pozyskane 

środki chcemy przeznaczyć na wkład wła-

sny w budowę nowego przedszkola w Jano-

wicach Wlk. W Radomierzu znowu rozbu-

dowuje się firma  Dr. Schneider, działalność 

rozpoczyna firma Thom. Po wielu latach 

przywróciliśmy oświetlenie przy drodze do 

szpitala rehabilitacyjnego w Janowicach 

Wlk. Zamontowaliśmy nowe lampy solarne 

przy ul. Leśnej w Janowicach Wlk., w Ra-

domierzu, Trzcińsku, Komarnie. Dzięki 

nowej umowie będziemy płacić za prąd 

mniej niż do tej pory.  

Dbałość o budżet to niestety również suro-

wość wobec dłużników. Zachęcamy oczywi-

ście osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji do 

odpracowywania długu np. za czynsz, jed-

nak zaczynamy też wpisywać zadłużonych, 

którzy po prostu nie płacą, do Krajowego 

Rejestru Długów, co utrudni im np. kupo-

wanie na raty. Tego oczekują od nas wszy-

scy, którzy sumiennie regulują swoje płat-

ności. 

Staramy się o uruchomienie bezpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców, wkrótce 

więcej informacji na stronie internetowej 

gminy. Zakończyły się zebrania sołeckie, na 

których mieszkańcy decydowali o wydatko-

waniu funduszu sołeckiego w roku 2017. 

 Serdecznie zapraszam Państwa do udziału 

w konsultacjach – odnośnie nazwy janowic-

kiej ulicy i Strategii Rozwoju Gminy. 

Wkrótce zaproponujemy naszym seniorom 

stworzenie dodatkowego ciała konsultacyj-

nego, aby móc wsłuchać się w opinię osób 

w wieku starszym. Bo gmina to nie tylko 

remonty dróg czy ustawianie lamp, ale też 

satysfakcja, kiedy można się spotkać i po-

mówić o odczuciach, które towarzyszą nam 

w codziennym życiu. Życząc wszystkim 

Państwu kolejnych pięknych dni tegorocz-

nej jesieni, pozostaję z wyrazami szacunku. 

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Święto mieszkańców Komarna 

W  przedostatnią sobotę sierp-

nia na boisku sołeckim w Komar-

nie odbył się II Piknik Rodzinny. 

 

Podobnie jak w zeszłym roku imprezę 

otworzyła Sołtys, witając przybyłych  

gości i zapraszając do korzystania 

z przygotowanych atrakcji.  Początko-

wo wśród nich były: pokaz balonowy 

skierowany do najmłodszych, Młodzie-

żowy Mecz Piłki Nożnej oraz quiz dla 

dzieci. W międzyczasie najmłodsi ko-

rzystali ze stanowisk z malowaniem 

buziek, zaplataniem kolorowych war-

koczyków, a także wykonywaniem 

tatuaży. Atrakcją, która licznie zgro-

madziła dzieci przed sceną był wspól-

ny taniec, poprowadzony przez Anitę 

Pawłowicz. Niegasnącym powodze-

niem cieszyły się przejażdżki konne - 

zapewnione przez Pałac Dziwiszów 

oraz Szałas Muflon, bezpłatny dmu-

chaniec udostępniony przez bawialnię 

Hip-Hop z Jeleniej Góry oraz wróżka 

Karina. O to, aby nikt podczas impre-

zy nie był głodny, także zadbano. Na 

wszystkich czekały liczne stoiska ga-

stronomiczne, m.in. z pysznymi, do-

mowymi ciastami, pajdą wyśmienite-

go chleba ze smalcem, z wyjątkowym 

myśliwskim bigosem, serwowanym 

przez Koło Łowieckie Darz Bór. Nie 

zabrakło również waty cukrowej, pop-

cornu, kukurydzy oraz lodów. 

W drugiej części dnia odbył się kon-

kurs na najsmaczniejszy, przyniesio-

ny na festyn wypiek. Najlepszy cu-

kiernik, p. Małgorzata Dudek otrzy-

mała voucher o wartości 300 zł, ufun-

dowany przez Gospodarstwo Rolne A. 

i M. Rudniccy. Osoby mniej zaintere-

sowane smakołykami mogły skorzy-

stać z doradztwa Banku Zachodniego, 

zaczerpnąć porady w punkcie medycz-

nym, uzyskać konsultację weteryna-

ryjną Gabinetu Weterynaryjnego 

„Duże i Małe”, zakupić pyszności ze 

Spiżarni Danuty z Łomnicy czy wyro-

by rękodzielnicze  p. Natalii Olbrycht. 

Miejscem, gdzie przez większość im-

prezy ustawiała się kolejka było sta-

nowisko konkursu fantowego. Nagro-

dą główną była mikrofalówka ufundo-

wana przez nowootwarty „Stodoła Eu-

rosklep” w Komarnie. Czas spędzony 

na boisku w Komarnie umilał występ 

wokalny W. Szparkowskiej oraz pokaz 

taneczny dzieci ze Świetlicy. Liczną 

publiczność zgromadził sparing w wy-

konaniu Szkoły Walki Shidokan.  

W klimat dawnego życia husytów go-

ści przeniósł pokaz rycerzy z Husyc-

kiej Roty Pieszej, która rozbiła swoją 

wioskę na terenie boiska. Po bitwie, 

jaką stoczyli rycerze niezbędna była 

interwencja janowickiej OSP, która 

„gasząc bitewny pożar” zrobiła pokaz 

armatki wodnej, a następnie poprowa-

dziła zawody sprawnościowe w trzech 

kategoriach wiekowych. Głównym 

punktem części rozrywkowej była ry-

walizacja stoczona w kategorii pań 

i panów. Panie miały za zadanie 

w określonym czasie zrobić jak naj-

dłuższe korale, panowie natomiast 

konkurowali o tytuł Farmera, pokonu-

jąc trójelementowy tor przeszkód. 

Najsilniejsi mieszkańcy Komarna 

mieli okazję wziąć również udział 

w konkurencji przeciągania liny. 

Miłym zwieńczeniem oficjalnej części 

festynu była tzw. „wędka” dla naj-

młodszych, podczas której maluchy 

obdarzone zostały licznymi gadżetami 

oraz występ zespołu Sokolik z Karp-

nik. Piknik zakończył się wspólnym 

ogniskiem z pieczeniem kiełbasek 

oraz zabawą taneczną do północy. 

 -Pragnę serdecznie podziękować 

 wszystkim, którzy brali udział w 

 przygotowaniach, zaangażowali 

 się w pomoc przy organizacji II 

 Pikniku Rodzinnego. Wierzę, że 

 tak wspaniała współpraca na-

 -dal będzie układała się pomyśl-

 -nie, przynosząc na przyszłość 

 wiele dobrego mieszkańcom Ko

 marna – powiedziała Sołtys wsi 

 Komarno, Kinga Milancej. 

 Karolina Rokicka 

►Najmłodsi podczas wspólnego tańca (fot.UG) 

Fantastyczna zabawa na boisku w Trzcińsku 

T ydzień po zabawie w Komar-

nie odbyła się II edycja rodzinne-

go festynu w Trzcińsku pod ha-

słem „Trzcińsko żegna wakacje”. 

Mimo gorącego dnia na boisku zebrała 

się liczna grupa, przede wszystkim 

mieszkańców. Imprezę oficjalnie otwo-

rzył występ zespołu Rudawianie, któ-

ry wprawił publiczność w świetny, 

zabawowy nastrój. Po nim scenę 

„opanowały” dzieci z miejscowej świe-

tlicy, prezentując swoje umiejętności 

wokalne i taneczne. W międzyczasie 

licznie oblegane było stanowisko 

z kolorowaniem włosów i tatuażami, 

gdzie powstawały prawdziwe arcy-

dzieła, stacja z kulami do chodzenia 

po wodzie, kulą zorbingową i miniqua-

dem. Najmłodsi świetnie bawili się na 

dmuchańcach. 

Sportową rywalizację rozpoczął mecz 

piłki nożnej, rozegrany miedzy pełno-

letnimi mieszkańcami Trzcińska, któ-

ry okazał się niezwykle zacięty. Wy-

grana drużyna została obdarzona 

przez panią Sołtys chłodnym, złotym 

napojem. Sportowych emocji nie za-

brakło także w dalszej części dnia. 

Strażacy z janowickiej OSP poprowa-

dzili zawody sprawnościowe dla dzie-

ci. Wszyscy, którzy wzięli udział 

w zabawie zostali nagrodzeni. Co cie-

kawe, po zakończeniu zawodów sami 

strażacy chętnie zmierzyli się z wła-

snoręcznie przygotowanym torem 

przeszkód.  

Atrakcją, która najliczniej zgromadzi-

ła publiczność przed sceną był sławny 

konkurs ubijania śmietany. Zawodni-

cy otrzymali potrzebny „sprzęt” i ocho-

czo zabrali się za rywalizację, której 

towarzyszył gromki doping oraz żarto-

bliwe komentarze pani Sołtys. Powo-

dzeniem cieszyło się również przecią-

ganie liny, w którym udział brały na-

wet dzieci. Kiedy temperatura spadła, 

na boisku pojawiła się  p. D. Jabłoń-

ska prowadząc przejażdżki konne, 

tym samym wywołując entuzjazm 

dzieci. Na zgromadzonych gości czeka-

ły stoiska gastronomiczne z m.in. do-

mowymi frytkami, bigosem i sławnym 

„smalcem Sołtyski”. Pyszną, kolorową 

watę cukrową i popcorn serwował p. 

D. Bolinowski. Nie zabrakło także 

chłodnych napojów. Podobnie jak pod-

czas festynu w Komarnie, miejscem, 

gdzie przez większość imprezy usta-

wiała się liczna kolejka, było stoisko 

konkursu fantowego. Przybyli chętnie 

nabywali losy, ciesząc się atrakcyjny-

mi nagrodami. Punktem w programie 

imprezy poprzedzającym zabawę ta-

neczną był eko – pokaz dzieci ze świe-

tlicy. Maluchy dumnie zaprezentowa-

ły stroje wykonane z naturalnych ma-

teriałów, nakrętek, puszek. Bez wąt-

pienia należy docenić kreatywność 

podczas tworzenia kreacji, jak rów-

nież grację z jaką zostały pokazane.  

Część oficjalną zakończyła zabawa 

taneczna przy świetnej muzyce, która 

trwała do ok. 2 w nocy. 

 -Dziękuję wszystkim, którzy 

 doceniają nasze starania! Nie 

 zapominajcie, że największą  

 nagrodą dla nas jest Wasza  

 obecność na naszych wydarze-

 niach! -podsumowała Sołtys 

 Trzcińska, Agata Brodziak. 

 Karolina Rokicka 

►Strażacki pokaz armatki wodnej (fot.UG) 

Cukiernicze popisy mieszkańców 

Husyci i farmerzy na jednej imprezie 

Sportowe zmagania 
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Gminny Ośrodek Zdrowia do 
zbycia 
Pierwszy przetarg nieograniczony 

ogłoszony przez Wójta Gminy Janowi-

ce Wielkie na sprzedaż nieruchomości, 

tj. zabudowanej  gruntu nr 367/2 o 

pow. 1322 m²(dawny Gminny Ośrodek 

Zdrowia) nie został rozstrzygnięty z 

powodu braku chętnych. 

Odbędzie się kolejny przetarg, który 

być może wyłoni nowego właściciela.  

Cena wywoławcza nieruchomości wy-

nosi 501.817,00 zł, natomiast wadium 

to kwota 25.100,00 zł. Więcej informa-

cji znajduje się w BIP Urzędu Gminy 

Janowice Wielkie. 

Tymczasem jeszcze w tym roku otwar-

ty zostanie przychodnia w nowym bu-

dynku przy ul. Wojska Polskiego 16. 

 EP 

Sudeckie jaskinie oczami   
Mariana Bochynka 
Pan Marian Bochynek, z wykształce-

nia leśnik, z zawodu przewodnik gór-

ski i pilot wycieczek, prywatnie miesz-

kaniec Janowic Wielkich, grotołaz i 

himalaista wydał książkę pt. ”Jaskinie 

krasowe Sudetów Zachodnich”. Jest 

ona wypełniona fotografiami, przekro-

jami, a także ciekawostkami dotyczą-

cymi jaskiń w Górach Kaczawskich, 

Karkonoszach i Pogórzu Izerskim. Na 

fotografiach ukazuje piękno natury 

oraz tajemniczość jaskiń. Książka zo-

stała wydana przy udziale finanso-

wym m.in. Gminy Janowice Wielkie. 

 KR 

Powstaje książka o Komarnie 
W wydawnictwie znajduje się już 

książka zamieszkałej obecnie w Anglii 

p. Bożeny Heleny Mazur-Nowak pt.: 

”Błękitny Domek”. Jest to historia 

dziewczynki, która spędziła wakacje 

u dziadków w Komarnie w latach 60. 

ubiegłego wieku. W książce ukazana 

jest rzeczywistość Komarna i wspo-

mniane są nazwiska ówczesnych 

mieszkańców. Po ukazaniu się publi-

kacji Gmina planuje zorganizowanie 

spotkania autorskiego w filii bibliote-

ki.  

●mkam 

Bądź na bieżąco  
Na stronie internetowej Urzędu Gmi-

ny Janowice Wielkie działa tzw. new-

sletter. Jest to forma biuletynu – po 

wprowadzeniu imienia i adresu e-mail 

w określone pole, na pocztę elektro-

niczną wysyłamy wiadomości zawiera-

jące najświeższe informacje z terenu 

Gminy.  

 KR 

W SKRÓCIE 

T ego samego dnia, na Zamku 

Bolczów, pośród okoliczności 

przyrody jeleniogórski Teatr  C. K. 

N o r w i d a  w y s t a w i ł  s z t u k ę  

pt.: „Każdy ma swój Everest”. Natu-

ralną scenografią spektaklu o wspi-

naczce górskiej, wyzwaniach, sensie 

wypraw, który można pojąć dopiero 

po zdobyciu pewnej wysokości nad 

poziomem morza stały się zamkowe 

skały. Publiczność liczyła ok. 80 

osób, z czego wielu turystów.  

W  niedzielny wieczór, 28 

sierpnia w Miedziance  Teatr C. 

K. Norwida z Jeleniej Góry w asy-

ście ParaTeatru Korkontoi po raz 

drugi wystawił spektakl pt.: 

”Miedzianka. w Miedziance”  Sce-

nariusz  sztuki powstawał na pod-

stawie głośnego reportażu Filipa 

Springera pt.: „Miedzianka. Histo-

ria znikania”. 

 

Spektakl zagrano przy kościele. Jest 

on dla mieszkańców  swoistym symbo-

lem czasów świetności Miedzianki. 

Spektakl miał na celu przedstawienie 

najważniejszych wydarzeń w historii 

Kupferbergu, początkowo zamieszka-

łego przez niemiecką ludność. Przed 

wojną było to piękne, małe i zadbane 

miasteczko, którego mieszkańcy cie-

szyli się dobrobytem. Po wojnie Niem-

cy musieli opuścić Miedziankę, a po-

woli zaczęli się osiedlać Polacy. W nie-

długim czasie zaczął się powolny pro-

ces zagłady miasteczka - dewastacja 

obejść oraz rabunkowe wydobycie ura-

nu. Ostatecznie mieszkańców Mie-

dzianki wysiedlono na jeleniogór- 

skie Zabobrze. Gra aktorska w sposób 

prawdziwy oddała charakter wyda-

rzeń w Miedziance. Na twarzach wie-

lu zgromadzonych malowało się prze-

jęcie, a nawet wzruszenie. Poza do-

znaniami kulturalnymi mieszkańcy 

gminy tego dnia mogli skorzystać tak-

że z innych atrakcji. Zorganizowano 

warsztaty fotograficzne , wędrówkę po 

Miedziance, wystawę dawnych pocztó-

wek w miejscowym kościele oraz po-

kaz „Włącz światło”. 

 Karolina Rokicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teatr gościł w gminie 

VI edycja Wędrownego Przeglądu Piosenki „Polana” za nami 

W  ostatni weekend lipca, na 

brzozowej polance w Janowicach 

Wielkich odbyła się VI edycja Wę-

drownego Przeglądu Piosenki 

„Polana”. Przegląd jest dwudnio-

wą, plenerową imprezą muzyczną 

organizowaną dzięki zaangażo-

waniu ludzi skupionych w Stowa-

rzyszeniu Góry Szalonych Możli-

wości oraz wsparciu Gminy Jano-

wice Wielkie.  

 

Ideą imprezy jest przekazywanie po-

zytywnych emocji poprzez wspólne 

muzykowanie. Każdorazowo, część 

koncertową zamyka wspólne palenie 

ogniska przy dźwiękach gitary. 

 

Tegoroczną „Polanę” otworzył występ 

Z. Stefańskiego, organizatorów i wo-

lontariuszy, którzy wykonali utwór 

„Polanka”.  

Występujący jak i zgromadzona pu-

bliczność mogła skorzystać z bufetu, 

wziąć udział w loterii fantowej, czy 

zaopatrzyć się w „polanowy gadżet” 

z Manufaktury. Dodatkową atrakcją 

między występami był tzw. kwadrans 

poetycki, podczas którego publiczność 

mogła posłuchać  utworów polskich 

poetów. O zainteresowaniu wydarze-

niem świadczyć może frekwencja zwo-

lenników tego typu muzyki oraz spę-

dzania czasu na łonie natury. Wę-

drowny Przegląd Piosenki Polana ze  

 

względu na swój niezwykły charakter 

wpisał się w coroczne kalendarium 

imprez w Gminie Janowice Wielkie. 

 

 

 Karolina Rokicka 

W  związku z przystąpieniem 

do realizacji utworzenia doku-

mentu pt.: ”Strategia Rozwoju 

Gminy na lata 2016-2015” rozpo-

częto konsultacje społeczne.  

 

Polegają one na zbieraniu opinii, 

uwag i wskazówek wszystkich zainte-

resowanych podmiotów. Opinie po-

winny odnosić się bezpośrednio do 

treści dokumentu, tj. wskazywać na 

istniejący zapis lub jego brak, propo-

nować brzmienie nowego zapisu.  

Konsultacji dokonuje się w formie 

elektronicznej poprzez przesłanie wła-

snego stanowiska na adres: 

konsultacje@janowicewielkie.eu 

z tytułem: konsultacje-strategia. Oso-

by, które wolą zapoznać się z wydru-

kiem projektu mogą uzyskać wgląd do 

opracowania u sekretarza Gminy lub 

pracownika ds. promocji, a swoje uwa-

gi przekazać w formie pisma sporzą-

dzonego odręcznie. Zebrane opinie, 

uwagi, wskazówki zostaną rozpatrzo-

ne w dalszych pracach nad Strategią 

Rozwoju Gminy. Termin konsultacji 

projektu dokumentu upływa dnia 

11.10.2016 r.  

 Miłosz Kamiński 

G minna biblioteka w Janowi-

cach Wielkich co roku występuje 

z wnioskiem do Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego 

z wnioskiem o dofinansowanie na 

zakup kolejnych egzemplarzy 

książek. Rokrocznie z sukcesem 

udaje się pozyskać fundusze.  

 

Nie inaczej było i w tym roku. Dzięki 

dofinansowaniu oraz wkładowi wła-

snemu biblioteki do tej pory udało się 

zakupić 291 egzemplarzy nowych 

książek, w tym ok. 50 egzemplarzy 

typowo dla młodzieży. Wśród nowych 

nabytków biblioteki są  książki o te-

matyce przygodowej, historycznej, 

sensacyjnej, fantasy i inne. 

Obecnie gminna biblioteka jest na 

etapie realizacji kolejnego zamówie-

nia książek, które  rozdystrybuowane 

będą do wszystkich filii bibliotek na 

terenie Gminy Janowice Wielkie. 

 Karolina Rokicka 

W  ostatni  dzień września zakoń-

czył się sezon letni w Wieży Widoko-

wej w Radomierzu. W okresie od paź-

dziernika do końca kwietnia obiekt 

będzie dostępny dla grup zorganizo-

wanych, po  uzgodnieniu terminu z 

pracownikiem ds. promocji. 

 KR 

Nowości w  janowickiej  
bibliotece 

Powstaje Strategia Rozwoju 

► Pochód  ParaTeatru Korkontoi (fot.UG) 

► Zasłuchana publiczność (fot.UG) 

Zakończono sezon letni 
w Wieży Widokowej  


