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  Budowanie w Miedziance nie jest 

łatwe z powodu podziemnych wyro-

bisk, które już kiedyś zaszkodziły ka-

mienicom. Ale po latach inwestycyjne-

go zapomnienia, na skraju wsi buduje 

się nowy obiekt. To dwupiętrowy bu-

dynek noclegowo-restauracyjny. 

Wkrótce turyści będą mogli w Mie-

dziance zanocować, zjeść i napić się 

piwa, choć raczej nie będzie to słynne 

„Złoto Miedzianki”. 

  Dzięki funduszowi sołeckiemu w 

przyszłym roku i w latach kolejnych 

uporządkowane zostaną działki nale-

żące do gminy, między innymi dawny 

park przypałacowy. Dziś rosną tam 

spore drzewka-samosiejki, sporo jest 

zapadlisk czy osypujących się ruin. To 

nie oznacza jeszcze rewitalizacji, ale 

pozwoli bezpiecznie i w miarę wygod-

nie spacerować śladami dawnej Mie-

dzianki. Brakuje jeszcze oznaczeń kie-

runkujących turystów, tablic informa-

cyjnych, stojaków rowerowych, miejsc 

postojowych, ścieżek prowadzących do 

ważnych miejsc i wielu innych ele-

mentów tzw. infrastruktury tury-

stycznej. Dziś możemy mówić o in-

wentaryzacji na  otwarcie: wiemy, co 

mamy i co nam potrzeba. 

   

Dokończenie na str. 2 

Czas na Miedziankę 

Jeden z opustoszałych budynków : w przyszłości może skansen (fot.: UG) 

  Powoli dobiega końca realizacja za-

dań zapisanych w funduszach sołec-

kich na 2013 rok. Dzięki dobrej 

współpracy sołectw oraz Urzędu Gmi-

ny udało się większość środków prze-

znaczonych na realizację konkretnych 

zadań wykorzystać. Największą inwe-

stycją  realizowaną w tym roku z fun-

duszy była budowa placu zabaw w 

Komarnie, na którą udało się pozy-

skać wsparcie w wysokości 50% z 

Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki 

funduszom w Janowicach Wielkich 

ustawione zostały przystanki oraz 

nowe tablice informacyjne, ogrodzono 

plac zabaw przy dawnej fabryce pa-

pieru, zorganizowano imprezy  i wy-

darzenia kulturalne oraz zakupiono 

materiały budowlane na remont re-

mizy OSP oraz szatni GLKS. W 

Trzcińsku wymieniono okna w świe-

tlicy wiejskiej, zakupiono nowy sprzęt 

nagłośnieniowy dla świetlicy. Mnisz-

ków zyskał tabliczki z numerami bu-

dynków. W Radomierzu ustawiono 

ławeczki oraz kosze na śmieci przy 

Wieży Widokowej oraz wiaty przy-

stankowe.  

  Jeszcze w tym roku na Wieży zosta-

nie zamontowany mechanizm do au-

tomatycznego uruchamiania dzwonu 

który od tej pory będzie mógł być wy-

korzystywany przez parafię oraz 

mieszkańców. Na ostatnim etapie 

projektowania jest duża tablica z ma-

pą, która zostanie ustawiona w Ko-

marnie wraz z nowymi tablicami in-

formacyjnymi.  

  To nie wszystkie zadania jakie w 

ramach funduszy zostały wykonanie. 

Stanowiły one znaczne wsparcie dla 

działalności np. świetlic, zespołów 

ludowych, stowarzyszeń i klubów 

sportowych.  

  Przed nami kolejna pula środków 

zarezerwowanych w ramach funduszy 

na 2014 rok, których suma na wszyst-

kie wsie wyniesie ponad 98 tys. zł.  

(MC) 

Kończy się realizacja funduszy 

sołeckich na 2013 rok Coraz wyraźniej widać odradzanie się Miedzianki. Chociaż nie moż-

na jej odbudować jako miasteczka w dawnej postaci, to jednak staje 

się ważna jako cel wycieczek. Równocześnie dzięki zaangażowaniu 

przedstawicielstwa wsi pojawiają się urządzenia, które czynią zanie-

dbaną Miedziankę znośniejszym miejscem do życia. Szansą dla Mie-

dzianki będzie rewitalizacja, jaką chciałoby prowadzić Stowarzysze-

nie Społeczno-Kulturalne „Faktor” pod nadzorem gminy. 
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Mapa Janowic Wielkich 

wydana! 
 

Już są! Mapki Janowic Wielkich z 

opisem najciekawszych miejsc we wsi, 

kalendarze promujące miejscowość 

oraz witacz, który od kilku tygodni 

wita mieszkańców oraz wszystkich 

Gości przybyłych do Janowic Wiel-

kich. Przez trzy miesiące Grupa Od-

nowy Wsi realizowała projekt 

"Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnoślą-

skiej w miejscowości Janowice Wiel-

kie poprzez wykonanie witacza oraz 

materiałów promocyjnych", wsparty z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego 

oraz budżetu Gminy Janowice Wiel-

kie. W sumie udało się pozyskać 5290 

zł.  Teraz przyszedł czas na podsumo-

wywanie projektu i dystrybucję wy-

drukowanych materiałów. W związku 

z tym mamy dla czytelników Informa-

tora Janowickiego niespodziankę. 

Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się 

do p. Anity Pawłowicz do sekretariatu 

Urzędu Gminy i powiedzą: "lubię Ja-

nowice" otrzymają prezent w postaci 

kalendarza janowickiego na 2014 r. 

Zapraszamy!  

Alicja Kozak 

Dokończenie ze str. 1   

  W mijającym roku gmina uruchomi-

ła dwa punkty oświetleniowe. Trochę 

wstyd, ale przecież prawda: to pierw-

sze uliczne latarnie w Miedziance po 

kilkudziesięciu latach ciemnych nocy. 

Gmina ustawiła też stelaż z mapą tu-

rystyczną, nową tablicę ogłoszeń, wia-

tę przystankową i wytyczyła zatokę 

dla autobusów. Wszystko to przydaje 

się mieszkańcom i turystom. Bo tury-

ści przyjeżdżają coraz liczniej. Niekie-

dy nawet zatrzymują się autobusy 

pełne turystów. Są ciekawi miejsc, o 

których pisze Filip Springer w swoim 

literackim reportażu „Miedzianka. 

Historia znikania”. 

  Gmina razem z sąsiednim Marciszo-

wem rozważa wyznaczenie ścieżek 

turystycznych prowadzących w są-

siedztwie sztolni i hałd, ale na razie 

niepewne są źródła dofinansowania 

takiego pomysłu. W tym roku przy 

udziale gminy odbył się plener mło-

dych artystów, którego efektem został 

album, panel dyskusyjny i wystawa w 

galerii BWA w Jeleniej Górze, a w 

samej Miedziance – bogata w znacze-

nia instalacja, rozwieszona w miejscu 

dawnego kościoła ewangelickiego. 

Niektórzy artyści zapowiadają powrót 

z kolejnymi tematami. Wkrótce na 

deskach jeleniogórskiego teatru zoba-

czymy sceniczną adaptację książki 

Springera. O Miedziance stale jest 

głośno. 

  Tymczasem samodzielne zagospoda-

rowanie miejscowości przekracza moż-

liwości gminy, czego dowodem jest 

wieloletnie zaniedbanie Miedzianki. 

Dorota Goetz, prezes Stowarzyszenia 

Społeczno-Kulturalnego „Faktor” wie-

dząc o tym, zwróciła się do gminy z 

propozycją objęcia około 20 działek 

gminnych i dwóch opuszczonych 

obiektów dzierżawą. Nie po to, żeby 

prowadzić na nich dochodowy biznes, 

ale żeby szukać projektów dofinanso-

wania i pracować dla ładu przestrzen-

nego, estetyki i atrakcyjności miejsca. 

Wójt w następstwie wniosku może 

zawrzeć umowę, w której dzierżawca 

zobowiąże się wykonać poszczególne 

etapy zagospodarowania w określo-

nych terminach. W umowie zagwa-

rantowane zostaną prawa innych 

dzierżawców m.in. do przejazdu. Naj-

pierw potrzebna jest jednak zgoda 

Rady Gminy w formie uchwały. 

  W wyniku konsultacji społecznych 

projektu uchwały Rady Gminy wpły-

nęły 54 mejle. Wszystkie popierały 

pomysł wydzierżawienia działek Sto-

warzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu 

„Faktor”. Mieszkańcy, turyści, stowa-

rzyszenia, firmy z kraju i zza granicy- 

zgodnie podnosili,  że pomysł 

„Faktora” jest szansą i gmina powin-

na zacząć go realizować opierając się 

na współpracy z tym stowarzysze-

niem. 

M. Kamiński, Sekretarz Gminy  

Czas na Miedziankę  

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE FAKTOR 

Istnieje od 2002 r. Jego prezesem od początku była Dorota Goetz. W latach 2011-2013 

funkcję tę pełniła Kinga Milancej. 19.08.2013 r. Uchwałą Walnego Zebrania Członków 

stowarzyszenia Dorota Goetz ponownie objęła funkcję prezesa; zmiana nie jest jeszcze 

widoczna w KRS. Siedziba mieściła się pierwotnie w Trzcińsku, potem w Komarnie, 

obecnie w Trzcińsku. Numer KRS Stowarzyszenia: 0000119349. Główne cele 

„Faktora” według rejestru sądowego to działalność charytatywna, działalność na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organiza-

cja wolontariatu. Stowarzyszenie zrealizowało dotąd m.in. następujące projekty: warsz-

taty kulturowe dla subkultur młodzieżowych (2002 r., wartość projektu: 20 tys. zł), 

projekt „Cooltura młodych” (2003-2005, 100 tys. zł), „Złoty Piasek”- opowieści senio-

rów z Janowic Wlk. (2004 r., 50 tys. zł), rowerowe maratony transgraniczne MTB 

(2006 r., 120 tys. zł), film „Ballada o domu” – dot. obiektu w Trzcińsku (2006 r., 500 

tys. zł), Piernikarnia w Trzcińsku (2007 r., 10 tys. zł), Teatr Objazdowy (2008 r., 2 tys. 

zł), integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej (2013 r., 86 

tys. zł).  

PROJEKT UCHWAŁY 

dostępny jest na stronie internetowej gminy i w siedzibie Urzędu. Zakłada oddanie w 

dzierżawę na 30 lat dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Faktor” około 20 

działek gminnych (liczba wciąż podlega ustaleniu z uwagi na ujawnione niewielkie 

ogródki na terenach gminnych) i 2 obiektów: opustoszałego domu na zakręcie i byłego 

kina (oba budynki w złym stanie technicznym), a ponadto budynek dawnego browaru 

(mający nieuregulowany status jako budowla). Szczegóły określi Wójt w ramach umo-

wy, m.in. wysokość czynszu, harmonogram prac, nadzór gminy nad zagospodarowa-

niem Miedzianki, przyczyny wypowiedzenia umowy.  

Nowe hydranty  
 

Zakończył się montaż 13 szt. nowych 

hydrantów wraz z oprzyrządowaniem, 

na które gmina uzyskała 30-

procentowe dofinansowanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dol-

nośląskiego. Hydranty zastąpiły daw-

niejsze urządzenia na istniejącej sieci 

wodociągowej, które często już od lat 

były niesprawne. 

Zamontowano je w 

Janowicach Wlk. (8 

szt.) oraz w Trzciń-

sku (4 szt.) i Rado-

mierzu (1 szt.). No-

we hydranty popra-

wiają poziom bez-

pieczeństwa miesz-

kańców naszej gmi-

ny i są odpowiedzią 

gminy na liczne 

zapytania miesz-

kańców w tej spra-

wie.  

(red) 

O jubileuszu Stowarzyszenia Pol-

s k o - N i e m i e c k o - D u ń s k i e g o 

„Rudawy” rozmawiamy z jego 

prezesem Andrzejem Dudziakiem 

 

Red.: Jak doszło do powstania Stowa-

rzyszenia? 

A. Dudziak: Zaczęło się od wizyty 

niemieckiego małżeństwa – Giseli i 

Jürgena Kownatzki z miejscowości 

Weyhe pod Bremą, którzy z wycieczką 

gościli w Jeleniej Górze latem 1992 

roku. Zwrócili się wówczas do taksów-

karza, aby wskazał im jakąś miejsco-

wość w celu nawiązania współpracy. 

Taksówkarz – p. Józef Gołubiński, 

mieszkaniec Komarna - kierując się 

lokalnym patriotyzmem zawiózł  ich 

do Urzędu Gminy w Janowicach Wiel-

kich. Wizyta zaowocowała w następ-

nym roku zaproszeniem grupy spor-

towców do Weyhe. Jesienią 1993 roku 

z inicjatywy grupy mieszkańców gmi-

ny została zarejestrowana organizacja 

pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaźni i 

Współpracy Janowice Wielkie – Wey-

he RUDAWY, które umożliwiło pozy-

skiwanie środków z Polsko – Niemiec-

k i e j  W y m i a n y  M ł o d z i e ż y 

„Jugendwerk” na dofinansowanie na-

przemiennych wyjazdów grup mło-

dzieży, co jest kontynuowane do chwi-

li obecnej.  

Red.: Skąd w aktualnej nazwie 

„duński” składnik? 

A. Dudziak: Już w roku 1990 na za-

proszenie Związku Gmin Duńskich 

wraz z grupą radnych z ówczesnego 

woj. jeleniogórskiego miałem okazję 

uczestniczyć w szkoleniu w miejsco-

wościach Grenaa i Oder w Danii. Kon-

takty tam nawiązane skutkowały wi-

zytami oficjalnych władz w latach 19-

92 i 1993, w tym również z gminy Ro-

senholm, z którą następnie zawarto 

porozumienie o partnerstwie. Stąd 

właśnie zmiana w nazwie stowarzy-

szenia. Jednak w roku 2006 na skutek 

reformy administracyjnej w Danii 

partnerska gmina przestała istnieć. 

Nasza nazwa została jednak ze wzglę-

dów formalnych.  

Red.: Początki były w Weyhe, a obec-

nie?  

A. Dudziak: Podczas wizyty w Weyhe 

w roku 1995 doszło do pierwszego spo-

tkania z władzami miejscowości Bru-

chhausen – Vilsen, która została za-

proponowana przez istniejące Stowa-

rzyszenie Niemiecko – Polskie w Wey-

he. W roku 2000 zostało zawarte ofi-

cjalne porozumienie o partnerstwie 

gmin, które trwa do dziś. Rok później 

stowarzyszenie z Weyhe przeniosło się 

do Bruchhausen – Vilsen. 

Red.: Jakimi efektami można podsu-

mować te 20 lat?  

A. Dudziak: Trudno je wszystkie 

przedstawić w skrócie, ale spróbuję 

ograniczyć się do najważniejszych. 

Wymiana grup młodzieży, sportow-

ców, strażaków, grup taneczno – wo-

kalnych, młodzieży w ramach tzw. 

work-campów, wystawy artystyczne, 

organizacja zabaw choinkowych dla 

dzieci i festynów rekreacyjno – sporto-

wych, wbudowanie tablicy pamiątko-

wej na byłym cmentarzu ewangelic-

kim w Janowicach Wlk., organizacja 

„nocy świętojańskich” i zimowych raj-

dów, dożywianie dzieci w szkole itd. 

Nie do przecenienia jest szeroka po-

moc materialna ze strony duńskiej i 

niemieckiej, zwłaszcza w czasie powo-

dzi w 1997 roku, pomoc rotarian duń-

skich dla szkoły, samochód – śmieciar-

ka dla gminy czy wóz strażacki dla 

OSP. 

Red.: A dalsze plany?  

A. Dudziak: Kontynuacja, pogłębia-

nie oraz poszukiwanie nowych form, 

zwłaszcza z zaangażowaniem młodzie-

ży. Ale to już zadania dla nowego za-

rządu który zostanie wybrany w mar-

cu 2014 roku.  

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

20 lat minęło 
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Z gabinetu  
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Za zimowe dróg gminnych i powiato-

wych w naszej gminie w najbliższych 

dwóch sezonach zimowych (2013/2014 

i 2014/2015) odpowiadać będzie wyło-

niony w przetargu przedsiębiorca Ry-

szard Rzońca prowadzący firmę PHU 

„Kama” z siedzibą w Mysłakowicach. 

W kosztach utrzymania dróg partycy-

puje Starostwo Powiatowe. Przedsię-

biorca w tym sezonie odśnieża rów-

nież gminę Mysłakowice, co pozwoli 

lepiej skoordynować utrzymanie jezd-

ni na granicy obu gmin. Każdy miesz-

kaniec może wnieść uwagi do wyko-

nawcy: tel. 601 751 480, tel. 75 71 31 

482 lub do przedstawiciela Gminy: 

609 860 311. Odśnieżanie w każdym 

sezonie potrwa do 15 kwietnia, a na-

stępnie odbędzie się sprzątanie jezdni 

z piasku. W pierwszej kolejności od-

śnieżane będą drogi powiatowe, po 

których odbywa się transport zbioro-

wy, następnie pozostałe drogi powia-

towe i gminne. 

Miłosz Kamiński 

Tajemnicze tablice pod 

Bolczowem 
  Tablice są jednym z ciekawszych 

miejsc, jakie można odwiedzić gosz-

cząc w Janowicach Wielkich. Dotąd 

mało znane i rzadko odwiedzane, są 

świadectwem tego, że turystyka roz-

wijała się na tych terenach juz od 

dawnych lat, są swego rodzaju 

"pamiątką" pozostawioną w formie 

wyrytych w skale napisów. Powstały 

odpowiednio w latach 1824 oraz 1830   

wykute są na nich nazwiska osób któ-

re brały udział w ówczesnych wyciecz-

kach na Zamek Bolczów i okoliczne 

tereny. Jak trafić do tego jakże urokli-

wego miejsca: schodząc z Zamku Bol-

czów szlakiem do Doliny Janówki za 

znakami zielonymi, po ok. 400 m od 

samego zamku szlak skręca w lewo 

pod kątem 90 stopni, w miejscu gdzie 

kończy się dość karkołomne zejście i 

zaczyna biec wygodną szeroką drogą -  

należy kierować się dokładnie w od-

wrotną stronę do szlaku czyli w pra-

wo. Pod ukosem widać dość szeroką 

ścieżkę leśną, którą należy iść ok 3-4 

minuty. Ścieżka kończy się przy ska-

le, na której są napisy, wystarczy na 

samym końcu ścieżki zejść kawałek w 

lewo i na zachodniej ścianie skały 

można podziwiać pamiątkę pozosta-

wioną prawie 200 lat temu. 

  Na wiosnę przyszłego roku, plano-

wane jest oczyszczenie drogi prowa-

dzącej do tablic oraz umiejscowienie 

drogowskazu ułatwiającego dotarcie 

do tej niebywałej atrakcji w naszej 

gminie. 

  Informacje o tablicach można zna-

leźć również w no-

wowydanej mapce 

atrakcji Janowic 

Wielkich, wydanej 

w ramach dotacji 

uzyskanej przez 

Grupę Odnowy Wsi 

i Fundację Przysta-

nek Dobrych Myśli z 

budżetu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. 

 

Paweł Pawłowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

    

  Szybkimi krokami zbliża się koniec 

2013 roku. Jaka była dla Naszej Gmi-

ny ta „13–stka”?  W mojej ocenie 

szczęśliwa i dobra. Udało nam się zre-

alizować szereg oczekiwanych od wie-

lu lat przez naszych mieszkańców 

inwestycji. Odbudowaliśmy ulice De-

mokratów, Pionierską wraz z łączni-

kami, mury oporowe, parking i gospo-

darkę  wód deszczowych w budynkach 

szkoły. Oddana została do użytku no-

wa kotłownia w Gminnym Zespole 

Szkół. Radomierz wzbogacił się o 

przepiękne nowe drogi w swojej gór-

nej i dolnej części, trwają prace zwią-

zane z montażem i uruchomieniem 

elektrycznego napędu i mechanizmu 

sterującego do dzwonów na wieży wi-

dokowej. Zgodnie z  wielokrotnymi 

wnioskami mieszkańców i Rady Para-

fialnej, od przyszłego roku dźwięk 

jednego z dzwonów będzie stałym ak-

centem w radomierskiej codzienności.  

Naprawione zostały zniszczenia na 

głównej drodze biegnącej przez całe 

Komarno, oczyszczone zostały rowy, 

wybudowane granitowe korytka od-

prowadzające wody opadowe, zamon-

towane zostały barierki ochronne. 

Stary przepust „okularowy” na poto-

ku Komar został zamieniony na szer-

szy prostokątny most betonowy. Od-

budowa mostu na ulicy Kaczawskiej 

zaowocowała również całkowitą prze-

budową jej nawierzchni i dzisiaj moż-

na śmiało powiedzieć, że Komarno 

doczekało się bardzo dobrego  połącze-

nia drogowego z Jelenią Górą. 

  Gmina wzbogaciła się o niezbędny 

podczas codziennych prac, ale i wyda-

rzeń kryzysowych typu awarie czy 

powódź, nowy wielofunkcyjny ciągnik 

wraz z przyczepą, ładowaczem i ko-

siarką, dodatkowo pracownicy tech-

niczni otrzymali nowa piłę spalinową, 

nożyce do żywopłotów oraz podka-

szarkę łańcuchową na wysięgniku, 

służące do utrzymania w dobrym sta-

nie zieleni wzdłuż dróg gminnych. 

Efekty wykorzystania tego sprzętu 

już są widoczne we wszystkich na-

szych miejscowościach. Pojawiły się 

nowe lampy uliczne – między innymi 

pierwsze od lat powojennych w Mie-

dziance oraz wiele elementów drew-

nianej architektury typu wiaty i tabli-

ce ogłoszeń.  

  Na ukończeniu jest rozbudowa naj-

większego zakładu produkcyjnego, a 

zarazem największego podatnika w 

naszej gminie – firmy DR SCHNE-

IDER. Na tym jednak nie koniec. Fir-

ma planując swój rozwój w perspekty-

wie do roku 2020 otrzymała w poło-

wie grudnia oficjalne pozwolenia na 

dwie kolejne inwestycje w ramach 

Strefy Ekonomicznej! W latach kolej-

nych planowane są zatem następne 

inwestycje tego przedsiębiorcy w na-

szej gminie. Z każdym dniem pięknie-

je i remontuje się Szpital Rehabilita-

cyjny (dawne Prewentorium) w Jano-

wicach Wielkich, nasz Janowicki Dom 

Pomocy Społecznej dla mężczyzn, po 

tegorocznej wymianie kotłowni CO 

jest jednym z najnowocześniejszych w 

województwie, a co najważniejsze nie 

ma miesiąca, żeby w naszej gminie 

nie powstawały nowe domki jednoro-

dzinne lub nie były wydawane zgody 

na ich budowę, co bardzo cieszy. 

  Za nami sukcesy naukowe i sporto-

we naszych uczniów, jubileusze, 

wspólne wydarzenia muzyczne, kultu-

ralne i sportowe. 

  To był dobry i bardzo pracowity rok, 

za który wszystkim Państwu serdecz-

nie dziękuję. 

  Przed nami wyzwania roku 2014. 

Naturalnie staramy się do nich jak 

najlepiej przygotować tak, aby kolejne 

miesiące przyniosły inwestycje i roz-

budowę służące nam wszystkim. Ale 

póki co, te najbliższe, ostatnie dni 

mijającego roku to okres wyciszenia 

zawodowego, rodzinnego odpoczynku 

i radości na które wszyscy zasługuje-

my. 

   Moi drodzy, wprawdzie życzenia 

świąteczne składamy Wam na pierw-

szej stronie niniejszego wydania jed-

nak pozwólcie raz jeszcze Wszystkie-

go Najlepszego z okazji świąt Bożego 

Narodzenia oraz samych radosnych 

dni w 2014 roku dla Was Drodzy Pań-

stwo, Waszych Rodzin i Bliskich ży-

czy 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

  10 grudnia 2013 roku w auli Gmin-

nego Zespołu Szkół w Janowicach 

Wielkich miało miejsce przedstawie-

nie pt. "Dajmy Radość Dzieciom w 

Święta". Wystąpili w nim: Wójt Gmi-

ny, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gmi-

ny, pracownicy Urzędu Gminy, 

Ksiądz Proboszcz z Janowic Wielkich, 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, przedstawiciele Rady 

Gminy oraz Rady Sołeckiej. Śpiewem 

występ uświetniła Patrycja Skorupiń-

ska, zespół ze szkoły oraz dzieci z 

przedszkola. Celem  przedstawienia 

była zbiórka pieniędzy na zakup ma-

teriałów edukacyjnych dla gminnego 

przedszkola w Janowicach Wielkich. 

Dla gości został również przygotowa-

ny poczęstunek w postaci słodkich 

wypieków, które przygotowały gospo-

dynie z terenu gminy.  

  Frekwencja przeszła wszelkie oczeki-

wania organizatorów.  Przedstawienie 

obejrzało ponad 300 osób (spora grupa 

przybyłych nie zmieściła się w sali i 

oglądała występ z korytarza). Janowi-

czanie, ale i widzowie spoza naszej 

gminy, nie tylko dopisali obecnością, 

ale okazali się również bardzo szczo-

drzy. Do puszek podczas występu tra-

fiło dokładnie 2716,00 zł, co pozwoli 

na zakup pomocy dydaktycznych dla 

wychowanków przedszkola.  

  Przedstawienie oraz obsada przypa-

dły do gustu widzom, którzy raz po 

raz wybuchali salwą śmie-

chu oraz nagradzali akto-

rów gromkimi brawami. 

Wielu jednak uważało, że 

ponad godzinne przedsta-

wienie było stanowczo za 

krótkie.  

  Pragniemy bardzo ser-

decznie podziękować 

wszystkim mieszkańcom, 

aktorom oraz ludziom do-

brej woli, którzy wspomo-

gli organizację przedsta-

wienia. Dziękujemy również Teatrowi 

im. Cypriana Kamila Norwida z Jele-

niej Góry za bezpłatne wypożyczenie 

strojów do przedstawienia!  

(MC) 

Dajmy Radość Dzieciom w Święta 
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Miejscowość Ulica Styczeń Luty Marzec 

Janowice Wielkie 
Miedzianka 

Mniszków 

Chłopska, Kolejowa, Nadbrzeżna, Parkowa, Sportowa, Świerczewskiego 
Oprócz numerów 93,94,95 

7 za św. 3 3 

Radomierz   8 za św. 4 4 

Trzcińsko   2 za św. 5 5 

Janowice Wielkie Demokratów, Leśna, Partyzantów, Pionierska 

Miedzianka 93,94,95 

3 za św. 6 6 

Janowice Wielkie 1 Maja, Kochanowskiego, Matejki, Reja, Wojska Polskiego 13 10 10 

Komarno Numery od 86 do 184 
  

14 11 11 

Komarno Numery od 1 do 85 9 za św. 12 12 

Janowice Wielkie Kopernika, Krótka, Robotnicza, Zamkowa, 10 za św. 13 13 

Janowice Wielkie Chłopska 4,17,18 
Kolejowa 5,6,7,7a 

Nadbrzeżna 2,6,7,8,9,12,13,17 

Sportowa 3,4 
Świerczewskiego 1,4,10,11 

Miedzianka 5,16,54,88 

Mniszków 24,28 

7 za św. 
20 

3 
17 

3 
17 

Radomierz Radomierz 3a,7,45,55,73,74,84,88 8 za św. 
15 

4 
19 

4 
19 

Trzcińsko Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82B 2 za św. 
15 

5 
19 

5 
19 

Janowice Wielkie Demokratów 1,3,4,7,8,10,11,13,21,24,27,28 
Leśna 4,11 

Partyzantów 6a,7,8,13 

Pionierska 10 

3 za św. 
16 

6 
20 

6 
20 

Janowice Wielkie 1 Maja 1,4a,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20,21,24,25,26,27,30,31,33,35,39,43a,46 
Matejki 2 

13 
27 

10 
24 

10 
24 

Janowice Wielkie Kopernika 8 
Robotnicza 2,8 

Zamkowa 7,14 

10 za św. 
27 

13 
24 

13 
24 

Komarno Komarno 1,17,85 9 za św. 
28 

12 
25 

12 
25 

Komarno Komarno 98,100,136,137 14 
28 

11 
25 

11 
25 

Janowice Wielkie 1 Maja 28a, Chłopska 1, Sportowa 5, Świerczewskiego 12 7 za św. 
13, 20, 27 

3, 10, 
17, 24 

3, 10, 
17, 24 

  Miejscowość Ulica Styczeń Luty Marzec 

B

I

O 

Gmina Janowice Wielkie – 
odpady BIO 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 4 za św. 7 7 

Gmina Janowice Wielkie – 
odpady BIO 

budynki wielorodzinne 

  
  

  

1 Maja 4,7,8,10,14,15,19,24,26,27,43 , Chłopska 4, Demokratów 7,8,10,21,28 
Nadbrzeżna 9,17, Partyzantów 6,13, Świerczewskiego 1,4,10, Zamkowa 7, 

  

Komarno 17 
Trzcińsko 82 

4 za św. 
17 

7 
21 

7 
21 

P

A

P

I

E

R 

Gmina Janowice Wielkie 

PAPIER 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 4 za św. 7 7 

Gmina Janowice Wielkie 

PAPIER 
budynki wielorodzinne 

  
  

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,  20,21,24,26,27,30,31,33, 35,39,43,46 
Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Matejki 2, Partyzantów 

6,7,8,13, Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14, 

  
Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, 

Mniszków 24,28 
Radomierz 3,45,55,84,88 

Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82, 

4 za św. 
17 

7 
21 

7 
21 

P

L

A

S

T 

I

K 

Gmina Janowice Wielkie 

PLASTIK 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 11 14 14 

PLASTIK 
budynki wielorodzinne 

  

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20,21,24,26,27,30,31, 33,35,39,43,46 
Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Matejki 2, Partyzantów 

6,7,8,13, Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14, 

  
Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, 

Mniszków 24,28 
Radomierz 3,45,55,84,88 

Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82 

11 
24 

14 
28 

14 
28 

  

S

Z

K

Ł

O 

Gmina Janowice Wielkie 

SZKŁO 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – CAŁA GMINA 10 za św. 13 13 

Gmina Janowice Wielkie 

SZKŁO 
budynki wielorodzinne 

  
  

  

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20,21,24,26,27,30,31,33,35,39,43,46 
Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Matejki 2, Partyzantów 

6,7,8,13 

Pionierska 10, Robotnicza 2,8, Sportowa 3,4 
Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14, 

  

Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, 

Mniszków 24,28 

Radomierz 3,45,55,84,88 
Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82 

10 za św. 
24 

13 
27 

13 
27 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE  - styczeń-marzec 2014 r. 
Odbiór odpadów w godzinach 06:00-20:00 
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Informator Janowicki. Kwartalnik Gminy Janowice Wielkie 
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Adres redakcji : ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 
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