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„Miedzianka w Miedziance” - niezwykłe wydarzenie kulturalne 
Spotkania z ciekawymi ludźmi, histo-
ryczne wycieczki, poczęstunek przygoto-
wany przez lokalne gospodynie, a na de-
ser zapierające dech w piersiach przed-
stawienie którego scenerią stały się ulice, 
budynki. Tak wyglądała pewna niezwy-
kła sobota w Miedziance.   
 

„Miedzianka w Miedziance”, plenero-

wy pokaz spektaklu Teatru Cypriana 

Kamila Norwida z Jeleniej Góry, któ-

ry miał miejsce przy kościele w Mie-

dziance 29 sierpnia okazał się praw-

dziwym hitem. Na każdego, kto tego 

dnia zawitał na Miedzianą Górę cze-

kało wiele atrakcji. Miłośnicy historii 

mogli udać się na wycieczkę po 

„mieście którego nie ma” z Gildią 

Przewodników Sudeckich lub z 

Pawłem Nowakiem, janowiczaninem, 

prawdziwą skarbnicą wiedzy o tym 

miejscu, posłuchać fascynującego wy-

kładu Marcina Makucha i Tomasza 

Stolarczyka z Muzeum Miedzi w Le-

gnicy na temat 700 lat historii Mie-

dzianki, obejrzeć wystawę minerałów 

Rafała Siudy z Uniwersytetu War-

szawskiego, wziąć udział w warszta-

tach fotograficznych lub obejrzeć fil-

my zaproponowane przez Elżbietę 

Wysakowską – Walters w ramach 

„Artystycznego Kina Letniego”. 

  Na najmłodszych zaś czekały warsz-

taty artystyczne. Zainteresowaniem 

cieszyło się spotkanie z Filipem Sprin-

gerem, autorem książki „Miedzianka. 

Historia Znikania”, na podstawie któ-

rej powstała sztu-

ka jeleniogórskiego 

teatru. Autor długo 

opowiadał o tym, 

jak książka po-

wstała i jak wyob-

raża sobie przy-

szłość tego miejsca. 

W międzyczasie 

można było skosz-

tować smakołyków 

przygotowanych 

przez miejscowe 

gospodynie. Do-

chód z ich sprzeda-

ży przeznaczony 

był na remont ko-

ścioła w Miedzian-

ce, którego koszt przekracza możliwo-

ści niewielu pozostałych mieszkańców 

miasteczka. Ks. Proboszcz Piotr Su-

ska odprawił nabożeństwo, po którym 

odbył się koncert zespołu Szyszak. 

Ukoronowaniem wieczoru był spek-

takl, który przyciągnął rzeszę widzów, 

a dodatkową atrakcją udział w przed-

stawieniu członków Gildii Przewodni-

ków Sudeckich, którzy „wyszli” z 

przedstawieniem poza scenę sprawia-

jąc, że areną wydarzeń opisanych w 

książce stała się sama Miedzianka. 

Wieczór zakończyło spotkanie, już w 

luźniejszej atmosferze z twórcami i 

aktorami w Browarze Miedzianka. 

  Wydarzenie, które miało miejsce w 

Miedziance w miniony weekend z 

pewnością było bez precedensu w naj-

nowszej historii tego miejsca, które na 

co dzień zamieszkuje raptem 60 osób. 

Takich tłumów Miedzianka nie wi-

działa od dziesięcioleci, a wszystko to 

za sprawą jednej książki. 
 

 
(MC) 

Aktorzy jeleniogórskiego teatru Agata Grobel oraz Robert Mania podczas 

przedstawienia (fot. Anita Pawłowicz) 

Filip Springer podczas spotkania z czytelnikami  

w Kościele w Miedziance (fot. Mateusz Caban) 

Tegoroczna susza okazała 

się uciążliwa nie tylko dla 

mieszkańców i rolników, 

bardzo dużo pracy mieli 

też strażacy z janowickiej 

OSP dla których ten sezon 

był rekordowy pod wzglę-

dem ilości wyjazdów.  

 

  Najczęstszym powodem wy-

buchania pożarów była ludz-

ka niefrasobliwość. Rozpala-

nie ognisk, wyrzucanie niedo-

pałków czy też szkło zalegają-

ce zamiast w kontenerach, to 

w lasach to aż nadto aby wy-

wołać groźny w skutkach po-

żar.  

  Do największego na prze-

strzeni ostatnich lat pożaru 

lasu doszło 7 sierpnia, w Ru-

dawach Janowickich. Straża-

cy zgłoszenie o płonącym lesie 

otrzymali w piątek popołu-

dniu. W akcji brało udział 9 

zastępów straży pożarnej, 

prowadzona była w bardzo 

trudnym terenie górskim. 

Pożar objął ponad 1,5 hektara 

lasu, a w akcji gaśniczej ko-

nieczne było wykorzystanie 

samolotu Dromader, który w 

Rudawy przyleciał z Chojno-

wa. Akcja gaśnicza trwała do 

późnych godzin wieczornych, 

a dogaszanie przez następne 

dni.  

  Jednak nie było to jedyne 

wydarzenie, w którym udział 

brali strażacy z OSP. Tylko w 

tym roku przepracowali po-

nad 604 godziny oraz przeje-

chali ponad 500 km. W wyni-

ku prowadzonych działań 

straż poniosła również straty 

w sprzęcie, który najzwyczaj-

niej nie wytrzymywał takiego 

obciążenia. Pęknięty resor w 

wozie bojowym, uszkodzone 

węże, zniszczone rękawice, 

czy też najpoważniejsza awa-

ria pompy, to tylko niektóre 

straty które poniosła OSP. 

Ogólny koszt całej akcji ra-

tunkowej wyniósł OSP prawie 

30 tys. złotych. 

(MC) 

Susza dała się we znaki strażakom 

Strażacy podczas akcji gaśniczej w Rudawach (fot. PSP JG) 
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  Tegoroczny piknik rodzinny w naszej 

szkole odbył się pod hasłem: „Turniej 

rycerski na zamku Camelot”. Szkolne 

boisko przeniosło uczestników w odle-

głe czasy średniowiecza. Uczniowie 

wykonali wspaniałe makiety zamków 

średniowiecznych oraz herby klasowe, 

które były znakomitą dekoracją im-

prezy przygotowanej i prowadzonej 

przez: dyr. szkoły p. M. Wiśniewskie-

go, p. J. Drygalską, p. A. Rusin, p. E. 

Bartosiewicz. 

  Król Artur (w tej roli dyr. Mirosław 

Wiśniewski) i królowa Ginewra 

(dyrektor Mariola Smektała) zaprosili 

na swój zamek licznych gości i ogłosili 

turniej rycerski. Wśród przybyłych 

byli zarówno giermkowie, rycerze jak 

i  Husycka Rota Piesza, zrzeszona w 

Rycerskim Bractwie Kurkowym, któ-

ra zademonstrowała pojedynek rycer-

ski zakończony pojednaniem. Oddano 

honorową salwę z hakownicy oraz 

wystrzał armatni, który wzbudził en-

tuzjazm przybyłych gości.  

  Damy dworu w pięknych sukniach 

częstowały przybyłych smakowitym 

jadłem (m. in. ciasta pieczone przez 

mieszkańców grodu) i wybornymi na-

pitkami. Zadbano również o stylową 

oprawę muzyczną, a najmłodsi goście 

(uczniowie klas I-III, IV-VI SP oraz I-

III G) zademonstrowali swoje umie-

jętności taneczne w tańcach dwor-

skich.  

  Atrakcją dla uczestników turnieju 

była kuźnia kowalska, strzelnica 

(strzał z prawdziwej kuszy i łuku) 

oraz konie rycerskie.  

Sporo emocji dostarczyły gościom po-

tyczki rodzinne w urozmaiconych 

konkurencjach:  

-trafienie kopią do tarczy (jazda kon-

na – rodzic wraz z dzieckiem) 

-slalom z koromysłem (specjalny przy-

rząd w dawnych czasach do noszenia 

wody) 

-pokonanie smoka  

-wyszywanie chusty dla króla Artura 

Zwycięzcy w potyczkach rodzinnych 

otrzymali wspaniałe nagrody:  

I miejsce – voucher rodzinny do re-

stauracji „Przycup w dolinie” 

II miejsce – tort średniowieczny 

Organizatorzy imprezy dziękują 

wszystkim sponsorom i osobom zaan-

gażowanym: PZU, Restauracji 

„Przycup w dolinie” p. Katarzyny i 

Adriana Trafasów, p. Beacie Gawec-

kiej, piekarni p. Agnieszki i Krzyszto-

fa Szpechtów, p. Robertowi Kaźmier-

skiemu, p. Jackowi i Tobiaszowi Choj-

nackim, rodzicom, którzy dostarczyli 

ciasta do kawiarenki. 

 

Redakcja gazetki szkolnej Gimnews 

Piknik Rodzinny w Gminnym Zespole Szkół 

  W dniu 12 września odbył się I Ro-

dzinny Piknik w Komarnie. Na impre-

zie skierowanej do dzieci i dorosłych 

dopisała nam nie tylko pogoda, ale i 

frekwencja. W trakcie festynu odbył 

się turniej piłki nożnej z udziałem 

drużyn z Komarna i Maciejowej oraz 

wiele różnorodnych konkurencji z na-

grodami. Wszystkie 

stanowiska były chęt-

nie i licznie odwiedza-

ne, dużym zaintereso-

waniem cieszył się kon-

kurs fantowy, a naj-

młodsi mogli skorzy-

stać z przejażdżek qua-

dami, bez ograniczenia 

skakać w dmuchanym 

zamku lub pomalować 

buzie. Bez wątpienia 

jedną z  największych 

atrakcji festynu była 

wioska rycerska formacji rycerzy z 

Husyckiej Roty Pieszej. Działał rów-

nież punkt medyczny, w którym wy-

konywano badanie poziomu cukru we 

krwi, pomiar ciśnienie i badanie słu-

chu. Przy stoisku kosmetycznym Pa-

nie miały okazję skorzystania z ko-

smetycznej diagnozy skóry oraz wyko-

nać profesjonalny makijaż dzienny. 

Dla głodnych i spragnionych dostępne 

były stoiska gastronomiczne z pyszny-

mi ciastami, pajdą chleba ze smalcem, 

lokalnym serem, daniami z grilla i 

wyborną grochówką. Najmłodsi otrzy-

mali poczęstunek jogurtami Danone. 

  Podczas imprezy odbył się również 

pokaz sztuk walki w wykonaniu jele-

niogórskiego klubu karate Shidokan, 

delektować się można było muzyką w 

wykonaniu formacji muzycznej 4 Sea-

sons. Wielkie emocje wzbudził przy-

jazd straży pożarnej z OSP Janowice 

Wielkie, którzy zorganizowali konku-

rencje sportowe dla najmłodszych.  

Całość imprezy dopełniała dobra mu-

zyka, tańce oraz karaoke oraz ognisko 

z pieczonymi kiełbaskami.  

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 

brali udział w Festynie oraz osobom, 

które zaangażowały się w przygotowa-

nia i organizację Pikniku. Wszystkie 

fundusze zebrane w trakcie pikniku 

posłużą na doposażenie placów zabaw 

w Komarnie.  

Kinga Milancej  

Sołtys Wsi Komarno 

I Rodzinny Piknik w Komarnie - dużo dobrej zabawy i szczytny cel 

  29 sierpnia na terenie boiska w 

Trzcińsku odbył się festyn rodzinny 

"TRZCIŃSKO ŻEGNA WAKACJE". 

Impreza przerosła oczekiwania orga-

nizatorów czyli Sołtysa oraz Radę 

Sołecką co do frekwencji. Na imprezę 

przybyło bardzo dużo mieszkańców  

na których czekało wiele atrakcji: 

mecz piłki siatkowej, loteria z niekoń-

czącą się kolejką, pyszne ciasta, chleb 

ze smalcem „sołtyski", przejażdżki 

konne prowadzone przez Pana Jana 

Jabłońskiego, mecz piłki nożnej w 

którym to "Młodzi" wygrali z 

"Tatusiami" (grę sędziował Pan Ro-

man Fabiański) i wiele innych atrak-

cji. 

  Podczas imprezy mogliśmy podzi-

wiać występy dzieci oraz zespołów 

l u d o w y c h :  " B o l c z o w i a n i e "  i 

"Rudawianie". 

  Sprzedaż frytek, potraw z grilla oraz 

bigosu była zorganizowana przez Pa-

nią Anetę Dudek z Radomierza, a 

pieniądze zebrane ze sprzedaży były 

przeznaczone na cel charytatywny.  

Zabawną atrakcją festynu był kon-

kurs ubijania śmietany, w którym 

wzięły udział panie. Zawody sporto-

we, które dla dzieci i dorosłych przy-

gotowała OSP Janowice Wielkie za-

kończyły się pokazem lania wody, z 

którego dzieci miały największą ra-

dość. Festyn prowadziła Pani Hanna 

P i s a r s k a -

Rogowska. Cała 

zabawa zakoń-

czyła się  tańca-

mi które popro-

wadził Bartło-

miej Brodziak, o 

2 w nocy. 

 

Agata Brodziak 

Sołtys Trzcińska 

Radosne pożegnanie  wakacji w Trzcińsku 
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Szanowni  

Państwo, 

 

    

  Oddajemy w Wasze ręce kolejny, je-

sienny  numer Janowickiego Informa-

tora. Za nami gorące lato. 

  Gorące zarówno pogodowo, jak i z 

uwagi na ogrom spraw, którymi się 

zajmowaliśmy i które udało się dopro-

wadzić do pozytywnego zakończenia. 

Na terenie naszej gminy odbudowali-

śmy dwie drogi (w Radomierzu i Ko-

marnie) i  mur oporowy wzdłuż Bobru 

pomiędzy Janowicami i Trzcińskiem 

na łączną kwotę miliona dwustu pięć-

dziesięciu tysięcy złotych. W najbliż-

szych dniach rozpocznie się jeszcze 

jedna, tym razem związana z dojaz-

dem do janowickiej oczyszczalni, in-

westycja. To wszystko pieniądze pozy-

skane z budżetu zewnętrznego. Jedy-

nymi kosztami Urzędu były wydatki 

związane z projektami i nadzorem 

inspektorskim. Kolejne miliony, które 

pozyskaliśmy dla  naszej Gminy.  

   Szanowni Państwo, te pieniądze nie 

przychodzą same. Trzeba o nie mocno 

walczyć, w sposób długotrwały i sta-

nowczy zabiegać, perfekcyjnie wydat-

kować i sumiennie rozliczać. Bardzo 

serdecznie dziękuję w tym miejscu 

wszystkim pracownikom Urzędu Gmi-

ny za ich wkład i ciężką pracę związa-

ną z inwestycjami w naszych miejsco-

wościach.  

   W minionym okresie udało się po-

wstrzymać inwestycję PKP, która 

miała polegać na budowie masztu te-

lekomunikacyjnego na terenie pomię-

dzy budynkiem urzędu a kompleksem 

sportowym „ORLIK”. To wspólne zde-

cydowane stanowisko moje, konser-

watora zabytków, i naszych miesz-

kańców którym za społeczną inicjaty-

wę dziękuję. W ostatnim czasie zde-

montowany został badawczy maszt 

pomiarowy z terenu oczyszczalni ście-

ków. Niniejszym zakończyła się umo-

wa pomiędzy Urzędem a firmą ba-

dawczą POLTEGOR polegająca na 

użyczeniu tego terenu dla ogólnopol-

skiego projektu badawczego.  Z uwagi 

na nieustanne pytania i obawy miesz-

kańców raz jeszcze informuję i sta-

nowczo podkreślam: NA TERENIE 

OCZYSZCZALNI NIE POWSTANIE 

ŻADEN MASZT Z INSTALACJĄ 

PRĄDOTWÓRCZĄ. NIE BĘDZIE 

TEŻ ŻADNYCH WIATRAKÓW, ANI 

TYM PODOBNYCH BUDOWLI. 

   W strefie przemysłowej w Radomie-

rzu trwa budowa nowego zakładu pro-

dukcyjnego firmy THOM-POLSKA, 

wniosek o warunki zabudowy dla 

dwóch hal magazynowych o łącznej 

powierzchni ok. 2000 m² złożyła Fir-

ma Dr Schneider. Trwają nadal proce-

dury związane z rozszerzeniem terenu 

strefy przemysłowej o kolejne 10 hek-

tarów gruntów. Na ukończeniu jest 

podział geodezyjny. Mam wielką na-

dzieję, iż nowe tereny wpłyną pozy-

tywnie na dalszy rozwój naszej strefy 

ekonomicznej.  

   W szeregi GZS im. Wandy Rutkie-

wicz w Janowicach Wielkich przyję-

tych zostało 47 pierwszoklasistów. To 

dwie klasy sześcio - i siedmiolatków. 

W okresie wakacyjnym odremontowa-

ne zostały dla nich dwie sale lekcyjne, 

świetlica i toalety. Również przed-

szkole odremontowało nową salę i toa-

lety udostępnione przez GZS na po-

trzeby najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy. 

   Nie uniknęliśmy w minionym okre-

sie plagi pożarów pól i lasów, która 

trwa niestety do dzisiaj, obciążając 

działaniami ratowniczymi budżet 

gminny i powodując straty w sprzęcie 

naszej OSP. Bardzo proszę Was Dro-

dzy Mieszkańcy, jak i odwiedzających 

Was turystów i gości o szczególną 

uwagę związaną z niebezpieczeń-

stwem zaprószenia ognia.  

   To tyle podsumowania w telegraficz-

nym skrócie. Tradycyjnie więcej infor-

macji i bieżących komunikatów na 

www.janowicewielkie.pl, tablicach 

ogłoszeń oraz na gminnym Faceboo-

ku, do przeglądania których serdecz-

nie zapraszam.  Pozdrawiam 

    
Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

Z gabinetu  
Wójta 

Zakończyły się dwa duże zadania 

polegające na odbudowie dróg w 

Komarnie oraz Radomierzu, a już 

niebawem rusza odbudowa drogi 

biegnącej do oczyszczalni ście-

ków w Janowicach Wielkich.  

 

  W Komarnie odtworzono 400 m. dro-

gi uszkodzonej podczas powodzi w 

2012 roku. W wyniku przetargu na 

wykonawcę wybrano konsorcjum Je-

leniogórskiego Przedsiębiorstwa Ro-

bót Drogowych oraz firmy COM-D. 

Wartość prac to ponad 325 tys. zł.  

  Roboty dobiegły również końca w 

Komarnie gdzie firma COM-D za 

kwotę 375 tys. zł odtworzyła ponad 

700 metrów drogi, wraz z wymianą 

podbudowy oraz odwodnienia. Aż 675 

m zostało pokrytych masą bitumicz-

ną, a 25 metrów wykonanych zostało  

nawierzchnią tłuczniową.  

  Trzecią znaczącą inwestycją drogo-

wą która niebawem ruszy jest przebu-

dowa 150 metrów drogi w kierunku 

oczyszczalni ścieków w Janowicach. 

Droga ta, podobnie jak dwie poprzed-

nie, uszkodzona w lipcu 2012 roku 

zostanie pokryta warstwą z betonu 

bitumicznego. Wykonane zostaną 

również krawężniki, ułożone korytka 

odwadniające, przebudowane zostaną 

pobocza ulicy Sportowej aby podczas 

deszczu woda nie spływała w kierun-

ku oczyszczalni. Wykonawcą prac bę-

dzie konsorcjum Jeleniogórskiego 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - 

Rolnego „Sady Dolne”, które za całe 

zadanie zaproponowało kwotę 142 

tys. złotych.   

  Remont drogi w kierunku oczysz-

czalni jest niezwykle istotny, gdyż w 

miejscu tym działa Punk Selektywnej 

Zbiórki Odpadów, co wiąże się z częst-

szym ruchem aut. 

Na wszystkie te zadania Gmina pozy-

skała 100% dofinansowania z budżetu 

państwa w ramach usuwania skut-

ków klęsk żywiołowych.       (MC) 

Inwestycje drogowe na terenie gminy 

Rewitalizacja wyspy na  
stawie parkowym 

Po zagospodarowaniu terenu po 

dawnym basenie i stworzeniu 

tam Parku Zielona Dolina ruszy-

ły prace nad przywróceniem do 

użytkowania wyspy znajdującej 

się na stawie przylegającym do 

Parku. 

 

  Z pomysłem wystąpiły: Grupa Odno-

wy Wsi Janowice Wielkie oraz Komi-

tet Społeczny „Podfabryczna”, które 

w ubiegłym roku złożyły wniosek o 

przeznaczenie na ten cel środków z 

Funduszu Sołeckiego na rok 2015, a 

zebranie wiejskie Janowic Wielkich 

zaakceptowało propozycję.  

  Urząd Gminy złożył więc wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego na dofinansowa-

nie zadania pn. „Rewitalizacja pomo-

stów oraz wyspy na stawie parkowym 

wraz z ustawieniem elementów małej 

architektury w celu utworzenia miej-

sca rekreacji i wypoczynku dla miesz-

kańców Janowic Wielkich”. Wniosek, 

napisany wspólnie z inicjatorami pro-

jektu, został zgłoszony w ramach 

konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, 

i uzyskał pozytywną ocenę Zarządu 

Województwa. Wartość całego zada-

nia wynosi ponad 25 tys. złotych, z 

czego 50% wyniesie wartość dotacji 

udzielonej przez Województwo Dolno-

śląskie. W ramach projektu wyre-

montowane zostaną pomosty prowa-

dzące na wyspę, wyrównany i zago-

spodarowany zostanie również teren 

samej wyspy. Zostanie zamontowane 

oświetlenie, ustawione stoły pikniko-

we oraz wytyczone miejsce na ogni-

sko. Cały teren zostanie również obję-

ty monitoringiem. Kolejnym krokiem 

związanym z rekultywacją obszaru 

po dawnym basenie będzie wyczysz-

czenie i ponowne zagospodarowanie 

stawu parkowego. W realizację inicja-

tywy również zaangażowana jest 

Grupa Odnowy Wsi Janowice Wiel-

kie, która, wsparta przez Fundację 

Przystanek Dobrych Myśli, pozyskała 

na ten cel 70 tys. zł z Fundacji 

KGHM Polska Miedź. Dzięki tym 

wszystkim działaniom gmina zyskała 

wspaniały teren wypoczynkowo - roz-

rywkowy, którego brak w ostatnich 

latach był bardzo mocno odczuwalny, 

zwłaszcza podczas organizacji imprez 

gminnych. Za wkład, zaangażowanie 

i pracę przy w/w projektach bardzo 

dziękujemy Pani Ewie Tyde - Kozioł 

oraz pracownikom technicznym urzę-

du Gminy Janowice Wielkie. 

 

(GOW) 
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Podziękowanie 
 

Szanowni Mieszkańcy  

Janowic Wielkich 

 

Pragniemy podziękować wszystkim 

osobom, które włączyły się w protest 

przeciwko budowie obiektu radioko-

munikacyjnego (masztu telefonii ko-

mórkowej) na działce znajdującej się 

w centrum Janowic Wielkich, tuż przy 

stacji kolejowej. Wyrażamy wdzięcz-

ność zarówno tym, którzy zaangażo-

wali się w zbieranie podpisów jak i 

tym, którzy złożyli swoje podpisy pod 

wspólnym sprzeciwem. Dziękujemy 

również panu Kamilowi Kowalskie-

mu, Wójtowi Gminy Janowice Wiel-

kie, za konsekwentne i   skuteczne 

reprezentowanie interesów mieszkań-

ców przed Wojewodą Dolnośląskim 

oraz inwestorem. Pod koniec lipca 

Wojewoda wydał decyzję odmowną w 

tej sprawie. Z pewnością wpływ na 

nią miała Państwa nieoceniona ak-

tywność. Swoją postawą dowiedli 

Państwo, iż warto uczestniczyć w ży-

ciu społecznym i walczyć o nasze 

wspólne dobro.  

 

Krystyna Pisarska 

Alicja Kozak 

inicjatorki akcji protestacyjnej  

mieszkańców 

 

 

 
O! Jabłko pieczone 
 

Po raz trzeci z rzędu Grupa Odnowy 

Wsi Janowice Wielkie otrzymała dota-

cję z budżetu Województwa Dolnoślą-

sk iego  w  r am ach  konk ursu 

„Przedsięwzięcia promujące ideę od-

nowy wsi”.  Kwota 4990 zł to niemal 

80 procent wartości projektu. Pozosta-

łą część Grupa otrzymała z budżetu 

Gminy Janowice Wielkie. Środki te 

wykorzystane zostaną na organizację 

imprezy „O, jabłko pieczone”, druk 

trzech tablic z informacjami o mniej 

znanych atrakcjach wsi, a także mate-

riały promocyjne: kalendarz, pocztów-

ki, koszulki, folder, pieczątki.  Projekt 

potrwa do 15 grudnia.  

(AK) 

 

 

VI Turniej o Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa 

  27 września na ORLIKU w Janowi-

cach Wielkich odbył się VI Turniej o 

Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa w 

piłce nożnej oraz piłce siatkowej.  Jak 

co roku wystąpiły drużyny reprezen-

tujące sołectwa naszej gminy. Pomi-

mo chłodu i dużego zachmurzenia at-

mosfera na boiskach była bardzo go-

rąca, a rywalizacja naprawdę zacięta. 

  Nad prawidłowym przebiegiem za-

wodów czuwali sędziowie: Pan Leszek 

Boguszewski (piłka nożna) oraz Pan 

Piotr Lesiński (piłka siatkowa).  

  Na każdego, kto tego dnia pojawił 

się na terenie Orlika czekały nie tylko 

doznania sportowe, ale również kuli-

narne w postaci pajd ze smalcem oraz 

kiełbasek z grilla przygotowanych 

przez Radę Sołecką Janowic Wielkich 

oraz Kościół Zielonoświątkowy.  

Imprezę odwiedzili również goście: 

Pani Grażyna Musiał oraz Pan Hu-

bert Papaj, którzy ufundowali na-

grody dla najlepszego zawodnika w 

piłkę siatkową oraz piłkę nożną.  

  Turniej zakończył się późnym po-

południem następującym wyni-

kiem: 

 

Piłka Nożna 

I miejsce: OSP Janowice Wielkie 

II miejsce: Drużyna Czarek i Oskar 

III miejsce: Nowa Nadzieja 

IV miejsce: Stare Janowice  

V miejsce: Uchodźcy Komarno 

VI miejsce: Trzcińsko 

 

Piłka Siatkowa:  

I miejsce: Styl Rudawy Janowice 

II miejsce: Czerwony Wiadomix 

III miejsce: Sokoliki II (Trzcińsko) 

IV miejsce: Sokoliki I (Trzcińsko) 

 

Sponsorzy Turnieju:  

SIMEKO, Gmina Janowice Wielkie, 

Kościół Zielonoświątkowy w Janowi-

cach Wielkich, Sołectwo Janowice 

Wielkie, Państwo Agnieszka i Krzysz-

tof Szpecht. 

 

(MC) 

Zakończenie sezonu na Wieży Widokowej w Radomierzu 
  Rozpoczęła się przerwa zimowa w działal-

ności Wieży Widokowej w Radomierzu. Od 

października do końca kwietnia obiekt bę-

dzie dostępny tylko dla grup zorganizowa-

nych po wcześniejszym uzgodnieniu termi-

nu.  

   Miniony sezon zaliczyć należy do bardzo 

udanych w działalności Wieży. Od począt-

ku maja, czyli od momentu uruchomienia 

Wieżę, a co za tym idzie informację tury-

styczną odwiedziło ponad 2 tys. osób. Na 

Wieży w tym czasie prezentowane były 

dwie wystawy. Pierwsza przedstawiała 

Dolinę Pałaców i Ogrodów, druga to 

„Karkonoskie Pejzaże”  Pani Elżbiety Ta-

baszewskiej. 

  W najbliższym czasie w Wieży zostanie 

uruchomiony drugi (najmniejszy) z trzech 

znajdujących się na jej szczycie zabytko-

wych dzwonów spiżowych.  

(MC) 

Zmiana w zasadach działania punktu  
kasowego w Urzędzie Gminy  
 

  Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Janowice Wielkie, iż z dniem 01.10.2015r., Bank BGŻ BNP Paribas 

przekazał prowadzenie punktu kasowego znajdującego się na parterze Urzędu Gminy firmie Monetia Sp.z o.o 

  Wpłaty i wypłaty na rachunek Gminy Janowice Wielkie dokonywane w punkcie kasowym w dalszym ciągu pozosta-

ją bez opłat.  

  Jednocześnie informujemy, że pozostałe wypłaty (tylko za pomocą kart płatniczych) i wpłaty (energia, telefon, itp..) 

dokonywane w punkcie kasowym będą świadczone zgodnie z cennikiem firmy Monetia Sp.z o.o. 

 

Numery rachunków bankowych Gminy Janowice Wielkie pozostają bez zmian.  

W SKRÓCIE 

 


