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Co powstaje w miejscu byłego basenu 
  Pełną parą ruszyły prace na terenie po 

byłym basenie w Janowicach Wielkich. 

Wykonawca wyłoniony w przetargu—

firma Axyo.pl z Podgórzyna na  zakoń-

czenie prac ma czas do 15 września br.  

 

  Gmina Janowice Wielkie na zadanie pn. 

„rewitalizacja  terenu po byłym basenie w 

Janowicach Wielkich wraz z elementami 

małej architektury” otrzymała dofinansowa-

nie z Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego, w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całe 

zadanie kosztować będzie ponad 733 tys. 

złotych z czego ze środków zewnętrznych 

pokryte zostanie 70% kosztów   projektu.   

  W ramach projektu przewiduje się wybu-

rzenie pozostałości dawnego basenu, zasy-

panie jego niecki (co wykonawca już zro-

bił) a także utworzenie terenu rekreacyjne-

go dla mieszkańców gminy. W miejscu 

basenu powstaną alejki, budy-

nek gospodarczy ze sceną, 

parking, boisko do gry w 

boule, fontanna oraz siłownia 

zewnętrzna. Zostaną utworzo-

ne również trawniki oraz na-

sadzone drzewa i krzewy.  

  Dzięki inwestycji gmina 

zyska miejsce do organizacji 

imprez, wydarzeń kultural-

nych oraz sportowych, które-

go dotychczas niezwykle bra-

kowało. Sam basen  był w 

katastrofalnym stanie tech-

nicznym, jego remont oraz 

następnie utrzymanie, dbanie 

o czystość wody itd. było 

ponad możliwości finansowe gmi-

ny. Nie powiodły się również kilkukrotne 

próby sprzedaży nieruchomości. Niszczeją-

ca niecka basenowa oraz resztki budynków 

gospodarczych nie były 

zbyt dobrą wizytówką Jano-

wic Wielkich. Kompleks 

który teraz powstaje przez 

wiele lat będzie służył nie 

tylko mieszkańcom gminy 

ale również przybywającym 

turystom stając się niejako 

wizytówką wsi oraz miej-

scem aktywnego spędzania 

wolnego czasu.  

(MC) 

   

Wizualizacja terenu po byłym basenie. Po prawej ul. 1-go Maja. Rys. Artside Architekci 

Teren basenu przed przebudową. Fot. M. Krzak 

Podczas corocznego święta gmi-

ny, które odbyło się na koniec 

czerwca w „Pałacyku Trzcińsko” 

wybrano najbardziej urocze 

dziewczęta, które otrzymały tytu-

ły miss i nagrody rzeczowe od 

sponsorów konkursu. Jurorzy 

przyznali tytuł Miss Ziemi Jano-

wickiej Katarzynie Kozak z Wro-

cławia, ale publiczność zadecydo-

wała inaczej- wybierając na Miss 

Publiczności janowiczankę Moni-

kę Chorąży. Tytuł Pierwszej Wice-

miss zdobyła Magdalena Kopiec z 

Komarna, a Drugiej Wicemiss- 

Monika Chorąży.  

 

  Zwyciężczyni konkursu, Katarzyna 

Kozak jest wrocławianką, która od-

wiedza naszą gminę turystycznie od 

dzieciństwa w każde święta. Ma w 

Janowicach Wielkich rodzinę - jej ku-

zynostwem są rodziny państwa Igna-

czaków i Kozaków, które kibicowały 

jej w zawodach. Jurorów przekonała 

do siebie wiedzą o nadtlenkach szko-

dzących podczas barwienia włosów. 

Jak widać, czasem taki niepozorny 

element potrafi przesądzić o wszyst-

kim i wzbudzić zainteresowanie. Nic 

dziwnego, że wylosowane pytanie jej 

pasowało, bo – jak się potem okazało- 

na co dzień jest pracownikiem nauko-

wym na Wydziale 

Chemii Uniwersy-

tetu Wrocławskie-

go.  

   Pierwsza wice-

miss Magdalena 

Kopiec z Komarna 

oświadczyła rezo-

lutnie, że wystarto-

wała w konkursie, 

ponieważ do od-

ważnych świat na-

leży. Jury doceniło 

jej urok, pewność 

przebojowość, kie-

dy odpowiadała, jak poradziłaby sobie 

np. z wizytą głodnej teściowej: to ża-

den problem, bo dobre danie można 

przygotować w kilka minut. 

  Miss Publiczności i zarazem Druga 

Wicemiss, Monika Chorąży, stała się 

od początku wybranką serc widowni. 

Z każdą kolejną odsłoną konkursu 

publiczność coraz bardziej się do niej 

przekonywała. O Miss Publiczności 

wiemy, że uwielbia kolor różowy, bo to 

kolor księżniczek, ponadto z dziewczę-

cym urokiem jako jedyna poruszała 

się na scenie i wśród publiczności… 

boso.  

  Konkurs bardzo się podobał widow-

ni, która żywiołowo biła brawo 

wszystkim pięciu kandydatkom, które 

znalazły w sobie wiele odwagi, by 

wyjść na scenę i wspólnie bawić się w 

wyborach Miss Ziemi Janowickiej. 

Nową Miss wprowadziła na tron Pau-

lina Markowiak, Miss Roku 2013, któ-

ra przy tej okazji z właściwą sobie 

gracją podzieliła się zwierzeniami, jak 

po zeszłorocznych wyborach i publika-

cji wyników w Informatorze Janowic-

kim stała się osobą rozpoznawalną w 

gminie, co było dla niej bardzo miłe. 

Która z dziewcząt wygra w kolejnych 

wyborach, zobaczymy za rok. 

 

(mkam) 

Miss 2014 wybrane na Janowiankach! 
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Na terenie oczyszczalni ścieków w 

Janowicach Wielkich ustawiony został 

tymczasowy maszt pomiarowy wiatru. 

Urządzenie przez ponad 1 rok będzie 

zbierać dane do celów naukowych. 

Realizatorem zadania jest „Poltegor” 

Instytut Górnictwa Odkrywkowego z 

siedzibą we Wrocławiu. Zadanie reali-

zowane jest w ramach unijnego pro-

jektu naukowego pn. „Efektywny roz-

wój rozproszonej energetyki odnawial-

nej w połączeniu z konwencjonalną w 

regionach Energyregion (3CE939P3)”. 

Celem projektu jest zdobycie wiedzy o 

kierunku i mocy wiatru na terenie 

Dolnego Śląska. Urządzenie nie ma 

według Poltegoru żadnego wpływu na 

środowisko: nie emituje fal, nie gene-

ruje hałasu, ani innych szkodliwych 

czynników; nie grozi także upadkiem 

z powodu umocowania na odciągach 

stalowych w kwadracie o boku 50 me-

trów. Maszt przez 1 rok będzie naj-

wyższym urządzeniem w Janowicach 

Wielkich – liczy sobie 50 metrów wy-

sokości. Urząd Gminy do 1 sierpnia 

2015 r. bezpłatnie uzyska wyniki ba-

dań wraz z analizą ekonomiczną ewn-

tualnej inwestycji (np. zamontowania 

generatora prądu dla obsługi oczysz-

czalni ścieków). 

(mkam) 

Maszt pomiaru wiatru powstał w Janowicach 

Zakończyła się I edycja konkursu „Na najpiękniejsze obejście Janowic Wielkich”. Komi-

sja w składzie : Anita Pawłowicz – Lider Grupy Odnowy Wsi , Zofia Dul - Sołtys Wsi 

Janowice Wielkie oraz Kamil Kowalski - Wójt Gminy Janowice Wielkie, dokonała oce-

ny obejść. Ogrody, jak również przestrzeń zagospodarowana wokół domu, oceniane były 

pod względem ciekawych kompozycji i aranżacji oraz wykorzystania oryginalnych po-

mysłów. Ważne było również ogólne wrażenie estetyczne oraz zastosowanie w rozwią-

zaniach materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień itp. Nagrody i kolejne miej-

sca zajęli: 

Wznowione zostają prace prowadzone 

przez firmę SKANSKA S.A. przy od-

budowie murów oporowych w ciągu 

ulicy Partyzantów. Niezamierzony 

przestój jaki powstał przy tym zada-

niu spowodowany był problemami 

technologicznymi przy dokonywaniu 

odwiertów. Pomimo zastosowania 

nowoczesnych technologii skała w 

tym miejscu okazała się za twarda co 

wymusiło na projektancie oraz wyko-

nawcy wypracowanie zastępczych 

rozwiązań które satysfakcjonowałby 

obydwie strony a jednocześnie nie 

powodowały wzrostu kosztów całej 

inwestycji. Takie porozumienie zosta-

ło osiągnięte i prace w ciągu kilku dni 

zostaną wznowione. Całość inwestycji 

opiewa na kwotę 1,175 mln zł. i reali-

zowana jest w ramach promesy przy-

znanej przez Dolnośląski Urząd Woje-

wódzki na usuwanie skutków powo-

dzi.  

(MC) 

Odbudowa murów oporowych 

I miejsce : Obejście Państwa Janiny i Witolda 

Myślickich. – nagroda 300zł.  

II miejsce : Obejście Pani Barbary Trafialovej - 

III miejsce : Obejście Państwa Renaty i Piotra 

Lesińskich - nagroda 150zł.  

Jury przyznało również nagrodę specjalną w 

wysokości 100zł dla Pani Anny Spyrki za  

nowatorskie rozwiązania.  

Działali dla przyszłości 

  Do końca lipca 

Fundacja Przy-

stanek Dobrych 

Myśli realizo-

wać będzie pro-

jekt "Dialogue 

for tomorrow". 

Na niemal dwu-

letnią inicjaty-

wę złożyły się 

r ó ż n o r o d n e 

działania, anga-

żujące lokalną 

młodzież i se-

niorów. Związa-

ne były z trze-

ma głównymi tematami: kultywowa-

niem tradycji, aktywnym spędzaniem 

czasu i poznawaniem nowych miejsc, 

nabywaniem nowych umiejętności. 

Wszystkie służyły międzypokolenio-

wej integracji. Warsztaty, wycieczki, 

wspólne przygotowywanie i udział w 

tradycyjnych uroczystościach, odkry-

wanie historii naszego regionu to tyl-

ko niektóre z działań. Ostatnimi były 

warsztaty origami, lepienia z gliny, 

wykonywania ozdób z filcu i natural-

nych mydełek, prowadzone przez se-

niorów i młodych ludzi podczas 

"Janowianek". Uczestnicy gminnego 

święta mogli również poznać historię 

trzech janowickich miejsc, których nie 

ma już dzisiaj na mapie naszej wsi: 

fabryki papieru, wyłuszczarni nasion i 

kina. Ostatni miesiąc projektu po-

święcony zostanie m.in. przygotowa-

niu questingu - nieoznakowanego 

szlaku turystycznego w Janowicach 

Wielkich, wystawy podsumowującej 

projekt oraz finałowego spotkania z 

jego uczestnikami. 

  Projekt "Dialogue for tomorrow" re-

alizowany jest przy wsparciu finanso-

wym Komisji Europejskiej w ramach 

programu Grundtvig "Uczenie się 

przez całe życie". Publikacja  odzwier-

ciedla  jedynie stanowisko ich autora i 

Komisja Europejska nie ponosi odpo-

wiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną. 

 

Alicja Kozak 

 

I edycja konkursu „Na najpiękniejsze obejście 

Janowic Wielkich” zakończona 
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Duch Gór w Wieży Wi-

dokowej w Radomie-

rzu 
 

  19 lipca zapraszamy wszystkie dzieci 

wraz z opiekunami do Wieży Widoko-

wej w Radomierzu. W tym dniu nasze 

pociechy będą mogły wziąć udział w 

licznych, ciekawych konkursach oraz 

zabawach, w których do wygrania bę-

dą atrakcyjne nagrody (np. wejściówki 

do okolicznych atrakcji turystycznych 

itd.)  

  Impreza odbywa się w ramach Festi-

walu Ducha Gór organizowanego 

przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie: www.duchgor.org  

Z gabinetu  

Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

 

  Bieżący numer Informatora Jano-

wickiego to kolejne wiadomości o ży-

ciu naszej gminy i jej mieszkańców. 

Mam wielką nadzieję, że tekst o re-

moncie terenu po byłym basenie 

uzmysłowi i przybliży Państwu całość 

inwestycji i zmian, które w  tej części 

naszej gminy będą miały miejsce. Je-

stem przekonany że inwestycja która 

ma się zakończyć na przełomie sierp-

nia i września tego roku spodoba się 

mieszkańcom naszej gminy. A miejsce 

wspólnego spędzania wolnego czasu i 

odpoczynku na długo zagości w umy-

słach i sercach nas wszystkich. 

  Wspólnie z Janowicką Ochotniczą   

Strażą Pożarną ogłosiliśmy przetarg 

na dostawę nowego samochodu ratow-

niczo-gaśniczego. Jeżeli nie przeszko-

dzą nam procedury formalnoprawne 

to również jesienią nasi strażacy po-

winni otrzymać nowy wóz, który po-

prawi znacznie możliwość dotarcia do 

wszelkich wypadków na terenie na-

szej gminy, a co za tym idzie bezpie-

czeństwo nas wszystkich. 

   Przewidziana przez biuro projekto-

we technologia przy odbudowie mu-

rów oporowych wzdłuż ulicy Party-

zantów  w Janowicach Wielkich, mi-

mo badań geologicznych i wizji w te-

renie okazała się niemożliwa do zasto-

sowania. Przywieziona przez wyko-

nawcę, firmę SKANSKA potężna ma-

szyna do odwiertów natrafiła na ru-

mosz skalny uniemożliwiający doko-

nanie odwiertów. Część dotycząca po-

sadowienia murów w korycie Bobru 

została przeprojektowana a wykonaw-

ca powróci do prac związanych z od-

budową w najbliższych dniach. 

  W ramach uzyskanych oszczędności 

ze środków popowodziowych ogłosili-

śmy przetarg na odbudowę odcinka 

drogi gminnej w Komarnie. Aktualnie 

czekamy na korzystne rozstrzygnię-

cie. 

  W oparciu o wykonany projekt odbu-

dowy dachu nad budynkiem klubu  w 

Trzcińsku przeprowadziliśmy postę-

powanie mające wyłonić wykonawcę. 

Do urzędu wpłynęła jedna oferta – 

niestety znacznie przewyższająca 

kosztorys inwestorski, oraz środki 

jakie Rada Gminy przeznaczyła na 

ten cel w Uchwale Budżetowej. Urząd 

ponowi zapytania o cenę z nadzieją na 

korzystniejszy wynik. 

  W celu przymuszenia Starostwa Po-

wiatowego, będącego właścicielem 

głównej drogi przez Trzcińsko do jej 

kapitalnego remontu, Gmina za zgodą 

Radnych, wykonała z własnych środ-

ków i przekazała Starostwu projekt 

odbudowy tej drogi. Zarząd i Rada 

Powiatu nadal jednak nie przekazuje 

środków na remont, tłumacząc odmo-

wę brakiem pieniędzy. 

  Sprzedaliśmy stary, 15 letni i wiecz-

nie awaryjny traktorek marki MTZ, 

zastąpiony w zeszłym roku przez no-

wy, wydajny ciągnik marki FARM-

TRAC, którego pracę dla naszej Gmi-

ny macie  Państwo możliwość obser-

wować niemal codziennie. 

  Zakończył się kolejny rok szkolny. 

Tradycyjnie obfitujący w wiele sukce-

sów naukowych i sportowych naszych 

uczniów. Wszystkim laureatom, zwy-

cięzcom i uczestnikom oraz ich wycho-

wawcom i opiekunom serdecznie gra-

tuluję. Na szczególną uwagę zasługu-

ją również tegoroczni absolwenci 

Gimnazjum, którzy osiągnęli bardzo 

dobry wynik na końcowym egzaminie 

gimnazjalnym. Uczniom i rodzicom 

rozdane zostały nagrody, stypendia i 

gratulacje, a w okresie wakacji na 

terenie boiska szkolnego zamontowa-

ne zostaną ławki wraz ze stołami do 

gry w szachy i warcaby, oraz kamien-

ny stół do gry w ping-ponga.  

  To tyle w telegraficznym skrócie z 

gabinetu wójta. Życząc wszystkim 

Państwu bezpiecznego,  wakacyjnego 

wypoczynku pozostaję z wyrazami 

szacunku 

 

         

  Kamil Kowalski 

     

 Wójt Gminy Janowice Wielkie 

  Podczas Janowianek 2014 miała 

miejsce trzecia już edycja Biegu Jano-

wickiego. Udział w nim wzięło 66 za-

wodników z różnych zakątków woje-

wództwa dolnośląskiego. 10 kilome-

trowa trasa została w tym roku po-

prowadzona drogami szutrowymi do 

Radomierza, gdzie wytyczona została 

niewielka pętla oraz ustawiony punkt 

z wodą, po czym zawodnicy udali się 

w drogę powrotną do Janowic.  

  Nad bezpieczeństwem zawodników 

czuwali ratownicy medyczni w Rado-

mierzu oraz Janowicach Wielkich 

oraz Robert Gapiński i Artur Górnicki 

którzy na motorach prowadzili i za-

mykali bieg. Na mecie na zawodników 

czekał bufet z wodą, owocami i ciast-

kami oraz posiłek regeneracyjny przy-

gotowany przez pizzerię Kris z Jano-

wic Wielkich.  

   W klasyfikacji generalnej kobiet 

zwyciężyły: 1 miejsce: Dominika Ja-

rosz (00:43:08); 2 miejsce: Paulina 

Janik (00:44:39); 3 miejsce: Justyna 

Pomarańska (00:48:39). W klasyfika-

cji generalnej mężczyzn zwyciężyli: 1 

miejsce: Jerzy Ładysz (00:37:08); 2 

mie j sce :  Mar iu sz  Tokarczy k 

(00:37:26); 3 miejsce: Paweł Sadowski 

(00:38:01).  

Najlepszą janowiczanką została Anna 

Świerk (00:50:55), a najlepszym jano-

wiczaninem Paweł Sadowski. Naj-

starszą zawodniczką biegu była zaś 

Elżbieta Toczyńska z Janowic Wiel-

kich, która  trasę ukończyła z czasem 

01:08:35.  

  Organizatorem III Biegu Janowic-

kiego byli: Urząd Gminy Janowice 

Wielkie, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi 

Janowice Wielkie, Sołtys oraz Rada 

Sołecka wsi Radomierz, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Janowicach Wiel-

kich. Pomocy przy organizacji udzieli-

li również: państwo Anna i Seweryn 

Świerk oraz Natalia Piętka.  

 

Partnerem Biegu była firma 

 TAURON Dystrybucja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcia udzielił  sklep Kaufland 

Jelenia Góra 

 

 

 

 

 

 

Rekordowa ilość uczestników  

III Biegu Janowickiego 

IV Wędrowny Przegląd Piosenki „POLANA” 

  25-26 lipca w Janowicach Wielkich 

odbędzie się  IV Wędrowny Przegląd 

Piosenki "Polana". Jest to plenerowa 

impreza z gatunku piosenki poetyc-

kiej oraz turystycznej, która zyskała 

już szerokie grono stałych miłośni-

ków. Do naszej gminy przyjeżdżają na 

nią nie tylko mieszkańcy Kotliny Jele-

niogórskiej, ale też innych regionów 

Polski dla których muzyka z krainy 

łagodności oraz wspaniałe otoczenie 

Rudaw Janowickich i Gór Ołowianych  

są sposobem na spędzenie wakacyjne-

go czasu.  

  W tym roku  

na "Polanie"  

wystąpią  zespo-

ły: Bieguni, Cal-

cjumfolii, Celtic 

Tree, H'ernest, 

Huncwot, Labo-

rare, Szyszak, 

Zagrali i Poszli 

oraz Piotr Pień-

kowski i Piotr 

Płaza,  

  Gościem specjalnym imprezy będzie 

lider zespołu "Bez Jacka" – Zbyszek 

Stefański 

  W piątek 25 lipca koncerty rozpocz-

ną się po godz. 18.00, po wspólnym 

odśpiewaniu „Polanki”, natomiast w 

sobotę od godz. 15.00 do godz. 17.00 

zaplanowana jest Wolna Scena, a od 

17.00 koncerty. Po koncertach każde-

go dnia będzie można posiedzieć przy 

ognisku. 

  Organizatorem imprezy jest Stowa-

rzyszenie Góry Szalonych Możliwości 

z Janowic Wielkich.  

Nowa apteka w Jano-

wicach Wielkich 
 

  Już od 10 lipca w pawilonie przy ul. 

Wojska Polskiego 2F w Janowicach 

W l k .  o t w a r t a  j e s t  A p t e k a 

„Jemioła” (tel. 75 714 10 91). Apteka 

należy do państwa Gabrieli i Mariu-

sza Pogorzelców, a jej kierownikiem 

będzie pani Teresa Lesińska. W ofer-

cie oprócz leków gotowych i sporzą-

dzanych na miejscu posiada także 

suplementy diety i kosmetyki. Wła-

ściciele zapowiadają szybki czas re-

alizacji zamówień  - dostawa leków 

odbywa się 2 razy dziennie. Godziny 

otwarcia apteki: poniedziałek - pią-

tek: 8-18, sobota: 9-14. 

(mkam) 
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U r z ę d u  G m i n y 

(www.janowicewielkie.eu) 

funkcjonuje newsletter. Wy-

starczy zarejestrować się w 

nim podając adres e-mail. Za 

pomocą newslettera wysyłane 

są ostrzeżenia meteorologicz-

ne, komunikaty, informacje o 

imprezach odbywających się 

na terenie gminy. Polecamy 

ten sposób komunikacji!  
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Janowianki 2014 za nami 
  28 czerwca na terenie Pałacyku 

Trzcińsko po raz kolejny odbyły 

się JANOWIANKI, festyn z okazji 

święta Gminy Janowice Wielkie. 

Jak co roku impreza cieszyła się 

dużą popularnością nie tylko 

mieszkańców gminy, ale również 

gości przebywających na jej tere-

nie.  

 

  Tradycyjnie impreza była niezwykle 

urozmaicona pod kątem możliwości 

spędzania wolnego czasu, każdy kto w 

ostatni  czerwca postanowił zawitać 

do Pałacyku Trzcińsko znalazł coś dla 

siebie. Nie zabrakło wydarzeń sporto-

wych takich jak chociażby III Bieg 

Janowicki, turniej w piłkę siatkową 

czy też badmintona. O sferę kultural-

no - rozrywkową  zadbał kabaret Bel-

la Mafia który co rusz wywoływał sal-

wy śmiechu pośród licznie zgromadzo-

nej widowni, oraz zespoły ludowe z 

terenu gminy (Rudawianie i Bolczo-

wianie).   W międzyczasie można było 

uczestniczyć w warsztatach organizo-

wanych przez Fundację Przystanek 

Dobrych Myśli, pograć w gigantyczną 

Jengę,  czy też zasiąść za kierownicą 

wozu bojowego OSP Janowice Wiel-

kie, które przygotowało pokaz sprzętu 

strażackiego oraz w widowiskowy spo-

sób zaprezentowało możliwości 

armatki wodnej. Dzieci przez cały 

dzień mogły za darmo bawić się 

na dmuchanym zamku oraz ku-

lach wodnych. Całość oferty dopeł-

niał dobry catering oraz stoisko z 

produktami lokalnymi wystawio-

ne przez LGD Partnerstwo Ducha 

Gór.  

  Ponownie największą atrakcją 

wieczoru były Wybory Miss Ziemi 

Janowickiej, które podobnie jak w 

ubiegłym roku zgromadziły przed sce-

ną tłumy  (o samym konkursie pisze-

my na stronie pierwszej).  

  Całość imprezy uzupełniła zabawa 

taneczna. Przy dźwiękach doskonale 

znanego janowickiej 

publiczności zespołu 

FORTE bawiono się 

do późnych godzin 

nocny.  

  Partnerem wydarze-

nia był TAURON 

Dystrybucja. Sponso-

rami Janowianek by-

li: market KAU-

FLAND z Jeleniej 

Góry, Sklep Wina i 

Podróże z Jeleniej 

Góry, restauracja 

Przycup w Dolinie z 

Radomierza, Sławo-

mir Kina Przewóz Pasażerski, Pizze-

ria Tokaj z Jeleniej Góry, restauracja 

Arkadia z Jeleniej Góry, Salon Fry-

zjerski - Solarium Beata Glanc-

Chorąży z Janowic Wielkich, Apteka 

Jemioła z Janowic Wielkich, Złoty 

Potok Resort z Leśnej, Pizzeria KRIS 

z Janowic Wielkich.  

 

  Organizatorzy: Urząd Gminy Jano-

wice Wielkie, Sołectwo Janowice Wiel-

kie - Sołtys Zofia Dul, Grupa Odnowy 

Wsi Janowice Wielkie, OSP Janowice 

Wielkie, Sołectwo Wsi Radomierz - 

Sołtys Damian Krzyżak, Fundacja 

Przystanek Dobrych Myśli.  

 

  Podziękowania dla Lokalnej Grupy 

Działania - Partnerstwo Ducha Gór 

oraz pani prezes Doroty Goetz za sto-

isko promujące lokalnych producen-

tów.  

(MC) 

Zakończyła się rekrutacja do gminne-

go przedszkola w Janowicach Wiel-

kich w wyniku które zostało przyję-

tych 73 dzieci. Z uwagi jednak na re-

formę edukacyjną powstał obowiązek 

przyjęcia do przedszkola wszystkich 5

-latków których rodzice wyrażą taką 

chęć, na co mają czas do września. Z 

tego też powodu prawdopodobnie po-

wstanie 5 grup. Przygotowywane są 

również nowe pomieszczenia dla dzie-

ci, tak aby nie było problemu z miej-

scem dla wszystkich chętnych dzieci. 

  Ostatnimi czasy przedszkole wzbo-

gaciło się o kilka przydatnych urzą-

dzeń takich jak sprzęt nagłośnieniowy 

czy też specjalistyczny komputer edu-

kacyjny.  

Zakończyła się rekrutacja do przedszkola 

  Zakończył się 

sezon sportowy 

G L K S 

„Rudawy”. Klub 

awansował do A

-klasy. Sam 

awans poza 

o c z y w i ś c i e 

aspektami pre-

stiżowymi pociągnie za sobą jednak 

większe wymagania dla klubu, zarów-

no finansowe jak i sprzętowe. Zawod-

nikom, trenerom oraz członkom klubu 

serdecznie gratulujemy sukcesu!  

  Wykonany został projekt remontu 

popowodziowego drogi powiatowej w 

Trzcińsku. Został on wykonany na 

koszt gminy i przekazany do Staro-

stwa powiatowego w Jeleniej Górze. 

Kwota remontu drogi opiewa na 4,2 

mln złotych.  

  Cyklicznie powtarzają się incydenty 

z przejazdami ciężkich samochodów 

leśnych po drogach gminnych i powia-

towych o niskiej nośności. W maju 

zatrzymano 2 ciężarówki w Mniszko-

wie. Na miejsce została wezwana poli-

cja która ukarała kierowców manda-

tami i punktami karnymi. O całej 

sprawie powiadomiono również Za-

rząd Dróg Powiatowych.  

  W ramach poprawy estetyki miejsc 

publicznych ustawione zostaną dwie 

wiaty na śmieci: w Janowicach Wiel-

kich na skwerze obok sklepu Dino, 

oraz w górnym Radomierzu.  

  W najbliższym czasie planowanych 

jest kilka istotnych remontów w bu-

dynkach mieszkalnych w których 

znajdują się lokale gminne. W budyn-

kach przy ul. 1 maja 25, Sportowej 3 i 

Robotniczej 2 naprawione zostaną da-

chy, w budynkach Trzcińsko 15 i 30 

dobudowane zostaną kominy a w bu-

dynku przy Robotniczej 2 gmina wy-

kona również wykop odwadniający.   

  Gmin Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi obsługę wniosków związa-

nych z ogólnopolskim programem 

Karta Dużej Rodziny. Więcej informa-

cji zasięgnąć można w GOPS, tel. 75 

75 15 533 

W SKRÓCIE 


