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MiedziankaFest - święto reportażu 

G dyby parę lat temu ktoś powiedział, że 

zamieszkana przez kilkudziesięciu 

mieszkańców, zapomniana dla świata Mie-

dzianka,  stanie się na kilka dni w roku stoli-

cą reportażu, zostałby uznany za szaleńca.  

A jednak niemożliwe stało się faktem.  

W tym roku już po raz trzeci, w przedostatni 

weekend sierpnia, spotkali się w Miedziance 

miłośnicy reportażu.  

 

Festiwal odbył się pod intrygującym hasłem prze-

wodnim: BYŁO-NIE-BYŁO, bo jak mówią twórcy 

tego wydarzenia, „to, co najciekawsze, dzieje się 

dziś na pograniczu gatunków. Ich granice są nieo-

stre i ciągle rysują się na nowo. Podczas tegorocznej 

edycji MiedziankaFest przyglądamy się tej strefie, 

w której reportaż przestaje być tylko zapisem fak-

tów, a fikcja przybiera pozory dokumentu. Począt-

kiem naszych rozważań jest miejsce, w którym czy-

telnik popada w konfuzję i zaczyna się zastanawiać: 

co jest prawdą, a co zmyśleniem? A potem odkrywa, 

że w tym jego wahaniu, w tej niepewności tkwi do-

datkowa moc literatury.” 

Spacerem do Miedzianki 
Pierwsze spotkanie, tradycyjnie już, rozpoczął przy 

stacji PKP w Janowicach Filip Springer – jeden  

z pomysłodawców festiwalu, autor świetnej książki 

„Miedzianka. Historia znikania”.  

Miłośnicy reportażu z lekkim niedowierzaniem spo-

glądali na tłum gęstniejący przy stacji. Przypusz-

czenia potwierdziły się – na tegorocznym Miedzian-

kaFest frekwencja była znacznie wyższa niż w przy 

dwóch pierwszych edycjach.   

Bogaty program festiwalu cieszył, ale i przysparzał 

zmartwień, nie było bowiem szans na uczestnicze-

nie w każdym z zaplanowanych, odbywających się 

często równolegle wydarzeń - spotkań autorskich, 

wykładów, warsztatów, koncertów, projekcji filmów 

i przedstawień.  

Wykorzystano wszystkie dostępne w Miedziance 

pomieszczenia – kościół, halę poprodukcyjną, Bro-

war Miedzianka, Starą Szkołę.  

Wspaniałe były spotkania plenerowe na łące w po-

bliżu starego browaru.  

Elita reportażu 

Wybór propozycji był niezwykle trudny, ich różno-

rodność nie zapobiegła przepełnieniu w kościele 

oraz hali, ale mimo to na szczęście zachowano ka-

meralność imprezy. Organizatorzy festiwalu świet-

nie wpisali cały program w miedziankową prze-

strzeń. Stworzyli imprezę bezpretensjonalną, bez 

fanfar i wielkiego zadęcia. Festiwalowi Goście to 

n i e w ą t p l i w i e 

„pierwsza liga” pol-

skiego reportażu. Nie-

którzy z nich są już w 

pewnym sensie „nasi”, 

bo zdążyli zaprzyjaźnić 

się z miejscem,  wraca-

ją po raz kolejny – nie 

tylko jako autorzy, ale 

także w roli organiza-

torów. Relacje z kilku-

dziesięciu spotkań, 

prezentacja sylwetek 

Gości zajęłyby całą 

przestrzeń naszego 

informatora. Warto 

wspomnieć, że w pro-

gramie festiwalu zna-

czące miejsce zajęło… 

Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Sam 

Rzecznik – Adam Bod-

nar miał cieszący się wielkim zainteresowaniem 

wykład na temat „Czy prawa człowieka stają się 

zielone?”, wziął też udział w dyskusji na temat 

praw kobiet. BRPO poprowadziło warsztaty „Na 

początku było słowo”, a w namiocie Biura przez 

cały festiwal trwały rozmowy, udzielano porad i 

konsultacji prawnych. 

Dla każdego coś ciekawego 
W tegorocznej edycji powtórzono sprawdzone ubie-

głoroczne pomysły. Były więc: Pub Quiz, Przysta-

nek Prawda Mariusza Szczygła, jak zwykle wiel-

kim powodzeniem cieszyły się spacery prowadzone 

przez mieszkańca naszej gminy, Pawła Nowaka, 

który od kilkunastu lat zgłębia historię Miedzianki 

i nieobce mu są jej tajemnice.  

Podobnie było ze spacerami z Janowic poprowadzo-

nymi przez Filipa Springera.  Nieco zmodyfikowa-

no pomysł nocnego czytania, które odbyło się tym 

razem w miejscu dawnego miedziankowego rynku, 

gdzie co kilkanaście metrów znajdowały się kolejne 

literackie stanowiska. W sumie ośmiu autorów czy-

tało siedząc na trawie, w świetle latarek fragmenty 

swoich książek. Uczestnicy podkreślali fantastycz-

ny klimat tego nocnego czytania.  Plac przed ko-

ściołem oraz punkt zbiórki przez całą imprezę tęt-

niły życiem. Od rana do wieczora działała plenero-

wa księgarnia obfitująca w ogromny wybór repor-

taży, przywieziony został Kiosk Przekroju, można 

było skorzystać z punktu informacji.  

Swoje stoisko miało również Starostwo Powiatowe. 

Świetną robotę wykonały panie z Rady Parafialnej, 

które przygotowały poczęstunek i znacznie przyczy-

niły się do zbiórki datków prowadzonej podczas 

festiwalu. Pieniądze do puszek zbierano w różnych 

miejscach i zbiórka uzyskała świetny wynik - 20 

143 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 

nagłośnienia dla kościoła.  

Festiwalowi MiedziankaFest przybywa fanów, któ-

rzy już odliczają czas do przyszłorocznych spotkań. 

Wierzymy, że organizator imprezy – Instytut Re-

portażu, znajdzie źródła finansowania, które po-

zwolą zrealizować za rok czwartą edycję.  

Pomysłów, gości oraz uczestników z pewnością nie 

zabraknie! 

●Krystyna Pisarska 

► Sielskie rozmowy na łące—Filip Springer z Mariuszem Szczygłem (fot. K. Pisarska)  

► Plenerowe spotkanie z Rudawami Janowickimi w tle (fot. K. Pisarska) 
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A za rok jubileusz 
 

Z prac  
Rady Gminy 

 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

po wakacyjnej przerwie Rada Gminy wzno-

wiła prace na sesji nadzwyczajnej w dniu 9 

września, aby wprowadzić zmiany w budże-

cie na rok 2019 zapisując środki na wkład 

własny na remont trzech dróg gminnych. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu 

Gminy za zaangażowanie i wkład w przy-

gotowanie wniosków składanych na dofi-

nansowanie remontu wspomnianych dróg. 

Wprowadziliśmy również konieczne zmia-

ny w uchwale związanej z dopłatami na 

wymianę starych źródeł ogrzewania, aby 

można było jak najszybciej uruchomić nabo-

ry wniosków, liczę, że nastąpi to jeszcze  

w październiku. 

Wrzesień to również początek roku szkolne-

go. Drodzy Uczniowie, dzień ten jest przede 

wszystkim Waszym świętem. W szkole 

spędzacie najważniejsze lata Waszego ży-

cia. Jest to czas, kiedy zdobywacie elemen-

tarną wiedzę i kształtujecie własną osobo-

wość. Życzę Wam, aby ten rok był czasem 

samych pozytywnych wrażeń. Niech Wasze 

spotkanie z nauką, z intelektualną przygo-

dą oraz z nowymi ludźmi zaowocuje indywi-

dualnym rozwojem. Niech będzie to rok 

nowych wyzwań, prowadzących do otwarto-

ści, poszanowania innych i umiejętności 

znalezienia się we współczesnym świecie. 

Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło 

Wam energii i zapału w zdobywaniu wie-

dzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu 

własnych charakterów. Bądźcie w tym nie-

strudzeni, gdyż zwiększa to szansę na suk-

ces w dorosłym życiu. Niech Wasze osią-

gnięcia na polu nauki godnie i chlubnie 

promują naszą szkołę i Gminę. Nauczycie-

lom i pracownikom oświaty życzę, aby Pań-

stwa zaangażowanie i profesjonalizm  

w nauczaniu i wychowaniu były źródłem 

satysfakcji i spełnienia zawodowego, życzę 

uznania i wdzięczności społecznej. Rodzi-

com życzę spokojnego roku szkolnego 

uwieńczonego sukcesami dzieci. 

Dobiegł końca remont drogi powiatowej  

z Radomierza do Janowic Wielkich. Może-

my cieszyć się całkowicie odbudowaną dro-

gą z jej nawierzchnią i obiektami inżynier-

skimi. Dziękuję Powiatowi Jeleniogórskie-

mu za dobrą współpracę w realizacji tej 

inwestycji oraz wykonawcy za sprawne  

i rzetelnie przeprowadzone prace. Dnia 27 

września nastąpiło uroczyste otwarcie drogi 

przez Panią Elżbietę Witek – Marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej. 

Wszystkie sołectwa zaplanowały wydatki  

w ramach funduszy sołeckich na rok 2020. 

Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa  

w zebraniach, do aktywnego działania na 

rzecz naszych miejscowości, przełamywa-

niu obojętności i wyrażania swojego zdania. 

Pomóżmy naszym Sołtysom zmieniać 

nasze miejscowości. 

Na zakończenie przypominam o moich dy-

żurach w każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godz. 7.30 – 8.30 w Biurze Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich. 
Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy 

D ziewięć udanych edycji Wę-

drownego Przeglądu Piosen-

ki „Polana” to wystarczający 

sprawdzian dla sensu tworzenia 

niekomercyjnej, kameralnej im-

prezy w klimatach Krainy Łagod-

ności. Pierwsze edycje imprezy 

tworzyła Fundacja Przystanek 

Dobrych Myśli, później organiza-

cję przejęło Stowarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości. 

 

Impreza odbyła się we współpracy  

z partnerami – Gminą Janowice Wiel-

kie i Schroniskiem PTTK 

„Szwajcarka” oraz dzięki dotacjom, 

m.in. ze Starostwa Powiatowego oraz 

z Gminy Mysłakowice i wsparciu wie-

lu darczyńców – firm i osób prywat-

nych.  

Tegoroczne dwudniowe spotkanie  

z piosenką odbyło się jak zwykle  

w ostatni weekend lipca, tym razem 

przy schronisku „Szwajcarka” i zgro-

madziło pokaźną liczbę miłośników 

tego gatunku muzyki.  

Widzowie przyjechali z całej Polski,  

a wielu z nich to już stali bywalcy im-

prezy. Grono odbiorców jest między-

pokoleniowe, przyjeżdża dużo rodzin  

z dziećmi. Bazą noclegową na te dwa 

dni stało się pole namiotowe, na któ-

rym rozbito ponad 100 namiotów.  

W ciągu dwóch koncertowych dni wy-

stąpiło jedenastu wykonawców zna-

nych ze scen festiwali turystycznych, 

poetyckich. Odbył się również kon-

kurs poetycki „O kwiat Polany”,  

a laureaci zaprezentowali swoje wier-

sze w Kwadransie Poetyckim. Każde-

go dnia po koncertach do godzin po-

rannych w kilku miejscach - przy 

ognisku, pod wiatą, w schronisku 

trwało wspólne muzykowanie, w któ-

rym brali udział również wykonawcy, 

którzy kilka godzin wcześniej wystą-

pili na scenie. A za rok, 24-26 lipca  

w Janowicach Wielkich odbędzie się 

jubileuszowa edycja „Polany”. 

●Krystyna Pisarska 

Sportowe współzawodnictwo strażaków 

P od koniec sierpnia odbył się 

turniej gry w palanta zorga-

nizowany przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Janowicach Wielkich. 

Współorganizatorami wydarzenia 

byli: Gmina i klub GLKS 

"Rudawy". 

 

W zawodach udział wzięło 8 drużyn - 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  

z Czernicy, Bolkowa, Szklarskiej Po-

ręby, Karpacza, Jeleniej Góry, Łomni-

cy, Janowic Wielkich oraz dzieci 

uczęszczające do świetlic wiejskich  

w Trzcińsku i Janowicach Wlk. 

W sportowym starciu najlepsza oka-

zała się MDP z Czernicy. Turniej od-

bywał się w przyjaznej atmosferze,  

w duchu zasady fair play. Po zakoń-

czeniu meczy na zawodników czekał 

pyszny poczęstunek i mnóstwo na-

gród. 

Ponadto 14 września janowiccy stra-

żacy wzięli udział w Turnieju Piłkar-

skim o Puchar Komendanta PSP. Na 

boisku w Jeżowie Sudeckim spotkało 

się 10 drużyn. Nasza reprezentacja 

stanęła na drugim stopniu podium 

ulegając jedynie składowi Państwowej 

Straży Pożarnej. 

●Karolina Rokicka 

►Polanowa publiczność (fot. K. Pisarska) 

►Leśne muzykowanie ( fot. K. Pisarska) 

►Uczestnicy turnieju gry w palanta (fot. OSP Janowice Wielkie) 

Dziesiąty Turniej o Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa rozstrzygnięty 

W  sobotę, 7 września odbył 

się jubileuszowy, dziesiąty 

Turniej o Puchar Wójta, Pastora  

i Sołtysa. 

  

W rywalizacji wzięły udział 4 drużyny 

piłkarskie, które rozegrały mecze na 

boisku w kompleksie sportowym 

„Orlik” oraz 5 drużyn siatkarskich, 

które ze względu na niesprzyjającą 

aurę spotkały się w szkolnej hali 

sportowej. 

Wyniki rozgrywek przedstawiają się 

następująco: 

 

Piłka nożna: 

1. Husaria Stare Janowice 

2. Team Żurek 

3.Team Sołtysa 

4. ACO FC 

Ciekawe jest, że 3 pierwsze drużyny 

zakończyły turniej z takim samym 

bilansem bramkowym, a o klasyfika-

cji końcowej zdecydowały małe punk-

ty. Królem strzelców okrzyknięto Ant-

ka Przetacznika, natomiast tytuł naj-

lepszego bramkarza zdobył Maciej 

Ignaciuk. 

 

Piłka siatkowa: 

1. Janowice „Sokoliki” – mężczyźni 

2. Kuźnia Lubomierz 

3. Roman Lubań 

4. Janowice Sokoliki – kobiety 

5. KS-M Piechowice 

Nagrodę MVP kobiet otrzymała Mag-

dalena Grala, natomiast MVP męż-

czyzn został Damian Butyński. 

Zawodnicy i kibice w międzyczasie 

mogli skorzystać z poczęstunku. 

 

Red. Gmina pragnie podziękować 

pani Zofii Dul z Gminnej Rady Se-

niorów za coroczną obecność i przy-

gotowanie poczęstunku w formie 

pajdy ze smalcem, pani Krystynie 

Wójcik z zespołu Rudawianie za 

upieczenie ciasta, Sołtysowi Jano-

wic Wielkich Tomaszowi Fijałkow-

skiemu za ufundowanie bułek, chle-

ba i ciasta, Pastorowi Jarosławowi 

Wasilewskiemu za ufundowanie 

kiełbasek oraz zapewnienie obsługi 

grilla, pracownikom kompleksu 

„Orlik”: Zbigniewowi Chrobakowi  

i Łukaszowi Wdowiakowi, za pomoc 

organizacyjną, Dawidowi Oleksy  

i Piotrowi Lesińskiemu za sędzio-

wanie meczy. 

●Karolina Rokicka 

► Dekoracja zwycięzców (fot. J. Kusz) 
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Drodzy Mieszkańcy, 

 

tak niedawno przygotowywaliśmy się do długo 

wyczekiwanego lata i wakacji, tymczasem nastała 

jesień, a zima zbliża się do nas dużymi krokami. 

Jest mi niezmiernie miło przyznać, że obowiązki 

ostatnich miesięcy Urząd naszej Gminy wykony-

wał sumiennie i zrealizował wszystkie przewidzia-

ne prace, a nawet nadto. 

O najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach 

macie Państwo możliwość przeczytać  

w niniejszym wydaniu naszego informatora. Ze 

swojej strony pragnę serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia 

sukcesem odbudowy drogi powiatowej z Radomie-

rza do Janowic. Jestem przekonany, że zakończony 

remont wpłynie na bezpieczeństwo zarówno kie-

rowców, jak i pieszych. Apeluję jednocześnie i przy-

pominam, że nawet najlepsze jezdnie nie zastąpią 

zdrowego rozsądku, myślenia i odpowiedzialnych 

zachowań podczas ruchu drogowego. Jest mi nie-

zmiernie miło poinformować Państwa, że w przed-

dzień pisania niniejszego tekstu podpisałem umo-

wę z wykonawcą trzech dróg gminnych na remont, 

których pozyskaliśmy środki w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. Dzięki wzorowemu przygo-

towaniu wniosków, czyli ciężkiej pracy naszych 

urzędników do końca roku wyremontowane zosta-

ną kolejne dwie drogi gminne w Janowicach i jed-

na w Komarnie. W przyszłym roku planujemy 

przygotowanie projektów i aplikowanie o środki na 

kolejne ulice w naszych miejscowościach. Dziękuję 

Państwu Radnym, którzy na zwołanej na mój 

wniosek sesji nadzwyczajnej zgodzili się na przesu-

nięcia w budżecie i zapewnienie finansów na 40% 

wkład własny do niniejszych zadań. W okresie wa-

kacyjnym, po sześciu latach wytężonej pracy grun-

townemu remontowi poddany został jeden z pieców 

w kotłowni szkolnej, a dzięki wyposażeniu go  

w system zdalnego sterowania firma serwisująca 

może dokonywać odpowiednich nastawień oraz 

reagować na wszelkie błędy, czy usterki w pracy 

kotła drogą internetową. Ufam, iż wpłynie to pozy-

tywnie na trwałość i sprawne funkcjonowanie 

urządzenia. Dobiegają końca prace remontowe 

budynku Remizy OSP. Dziękuję strażakom i pra-

cownikom gminy za wspólną realizację kolejnej 

czekającej wiele lat inwestycji gminnej. 

Ponieważ nie zawsze jest na to czas podczas co-

dziennych obowiązków, pragnę w tym miejscu ser-

decznie podziękować pracownikom technicznym 

gminy za dbałość o nasze gminne mienie, otocze-

nie, w jakim się na co dzień poruszamy i żyjemy. 

Obiektów zieleni gminnej, placów zabaw z każdym 

rokiem przybywa. Niezbędnych remontów i bieżą-

cego utrzymania mienia i infrastruktury gminnej 

mimo kilkuletnich wytężonych starań  nie ubywa, 

a oni muszą sobie radzić na „pierwszej linii frontu”. 

I robią to bardzo dobrze, za co dziękuję. 

Wszystkim Wam drodzy mieszkańcy życzę słonecz-

nej pięknej rudawskiej jesieni oraz pogody ducha 

na nadchodzącą zimę. Pozostaję z wyrazami sza-

cunku. 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Nowa droga oddana do użytku 

W e wrześniu zakończyła 

się przebudowa drogi po-

wiatowej Radomierz - Janowice 

Wielkie. Wykonawcą zadania 

było Sudeckie Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych. 

 

Inwestycja kosztowała przeszło 4 

miliony złotych, z czego 80% kwoty 

pochodziło ze środków Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji oraz po 10% z budżetów Gminy 

Janowice Wielkie i Powiatu Jelenio-

górskiego. 

Prace polegały na podbudowie jezd-

ni, położeniu nowej nawierzchni 

bitumicznej, wymianie elementów 

odwodnienia kanalizacji deszczo-

wej, wybudowaniu murków i chod-

ników oraz ustawieniu barier. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie pra-

gnie podziękować Radnym Powiato-

wym, Radnym Rady Gminy oraz 

Zarządowi Powiatu Jeleniogórskie-

go za zaangażowanie, nadzór prac  

i owocną współpracę na każdym 

etapie realizacji inwestycji, miesz-

kańcom i turystom odwiedzających 

gminę za wyrozumiałość i cierpli-

wość dla utrudnień drogowych wy-

nikających z szerokiego zakresu 

zadania, a wykonawcy zadania za 

terminową i rzetelną pracę. 

●Karolina Rokicka 

Trzy kolejne drogi do remontu 

N a początku września Wójt 

Gminy Kamil Kowalski 

odebrał z rąk Wojewody Dolno-

śląskiego Pawła Hreniaka pro-

mesy na realizację trzech inwe-

stycji drogowych w ramach 

Funduszu Dróg Samorządo-

wych na Dolnym Śląsku. 

 

Inwestycje będą sfinansowane  

w 60% z ww. Funduszu, resztę po-

kryje gmina ze środków własnych. 

Pracami, w wyniku których położo-

na zostanie nowa nawierzchnia as-

faltowa objęte będą drogi gminne: 

ul. Reja, odnoga od ul. Parkowej do 

budynku przy ul. 1 Maja 5 w Jano-

wicach Wielkich oraz droga w okoli-

cach parkingu pod Skopcem w Ko-

marnie. 

Planuje się, że prace zakończą się 

jeszcze w tym roku. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępo-

wania przetargowego wykonawcą 

inwestycji  zostało SPRD sp.   

z o.o. z Jeleniej Góry. Koszt remon-

tu dróg wyniesie łącznie przeszło 

729 tys. zł. Wójt Gminy Janowice 

Wielkie pragnie podziękować 

wszystkim pracownikom Urzędu 

Gminy, którzy przyczynili się do 

pozyskania rządowego dofinanso-

wania, mając jednocześnie nadzieję, 

że realizacja inwestycji doprowadzi 

do wzrostu bezpieczeństwa i pod-

niesienia komfortu życia nas 

wszystkich. 

●Karolina Rokicka 

Kolejny plac zabaw cieszy najmłodszych 

W e wrześniu powstał plac 

zabaw w Radomierzu. 

Jego utworzenie było możliwe 

dzięki środkom  z gminnego 

programu profilaktyki i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy w rodzi-

nie przyznanym przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

wniosek byłego Sołtysa,  

p. Krzysztofa Zawadzkiego. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępo-

wania w formie zapytania ofertowe-

go przeprowadzonego przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej wyko-

nawcą placu zabaw została firma 

Avis Ekologiczne Place Zabaw  

z Lublina, która zamontowała 4 

urządzenia: dwustanowiskową huś-

tawkę, karuzelę z siedziskami, bu-

jak – rower sprężynowiec i zestaw 

wielofunkcyjny zabawowy. Koszt 

zadania to 22 497,56 zł. 

W imieniu własnym, jak również 

obecnej Pani Sołtys, mieszkańców,  

a przede wszystkim dzieci pragnę 

podziękować Gminnej Komisji ds. 

Rozwiazywania Problemów Alkoho-

lowych za przychylność i przyznanie 

środków finansowych, Pani Małgo-

rzacie Gajewicz, Kierownik Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich, za nadzór 

nad procedurą wyboru wykonawcy, 

Panu Radosławowi Czaji, miesz-

kańcowi Radomierza za ufundowa-

nie i przywiezienie piasku, w celu 

przygotowania stref bezpieczeństwa 

pod urządzeniami.— podsumował 

Krzysztof Zawadzki. 

●K.R 

►Efekt końcowy przebudowy (fot. 
Powiat Jeleniogórski) 

►Wójt i Wojewoda (fot. UG) 

Podarunek od przyjaciół z Danii 

W  dniu 19 października 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Janowicach Wiel-

kich otrzymał od wieloletnich 

przyjaciół z Danii 2 balkoniki 

oraz 1 wózek inwalidzki. Sprzęt 

ten jest zupełnie nowy, używa-

ny wcześniej tylko do celów wy-

stawowych. 

 

W przekazaniu daru uczestniczyli: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej - Małgorzata Gaje-

wicz oraz nauczyciel historii Szkoły 

Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz 

w Janowicach Wielkich – Pan Bogu-

sław Kutryba. 

Dary te są produktem największej 

firmy na świecie specjalizującej się  

w wytwarzaniu sprzętu dla osób 

niepełnosprawnych o nazwie 

„Invacare”.  

Dziękujemy za dotychczasową 

współpracę. 

Jednocześnie informujemy, że cho-

dziki oraz wózki inwalidzkie są do 

dyspozycji potrzebujących miesz-

kańców naszej gminy (telefon kon-

taktowy: 75 75 15 533). 

●Małgorzata Gajewicz ►Międzynarodowa przyjaźń (fot. 

►Zestaw wielofunkcyjny (fot. UG) 
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Reaktywacja seniorskiej reprezentacji 

W  sierpniu do gry w piłkę 

nożną powróciła seniorska 

reprezentacja Klubu Rudawy Ja-

nowice Wielkie. Rozgrywki w kla-

sie B, w której obecnie grają Ja-

nowiczanie poprzedziły efektow-

ne spotkania sparingowe.  

 

Powrót seniorów był spektakularny. 

W pierwszym spotkaniu sparingo-

wym do bramki przeciwników wpadło 

8 goli, w kolejnym 10, trzecie zakoń-

czyło się remisem. 

W rozgrywkach klasy B piłkarze Ru-

daw mają na koncie trzy remisy (z 

Mitexem Podgórzyn, Pogonią II Świe-

rzawa i Juvenią Rybnica) oraz dwie 

przegrane (z liderem grupy – Pogonią 

Wleń i z Bobrem Wojanów).  

Obecnie znajdują się na 11 pozycji  

w tabeli. Cieszy fakt, że z każdym 

kolejnym meczem na trybunach przy-

bywa kibiców, a tradycje piłkarskie 

gminy są kontynuowane. 

●K.R. 

 

 W SKRÓCIE 
Nowy Sołtys w Mniszkowie 
We wrześniu w Mniszkowie odbyło się 

zebranie wiejskie podczas którego wy-

brano Sołtysa, członków Rady Sołec-

kiej oraz dokonano podziału środków 

w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 r. W zebraniu uczestniczyło 13 

osób. Nowym Sołtysem został p. Prze-

mysław Woźniak, a do Rady Sołeckiej 

weszli: p. Katarzyna Koncewicz, p. 

Katarzyna Hryniewicka i p. Remi-

giusz Sobolewski.                          ●K.R                            

Wpłaty podatków z Trzcińska  
W związku z rezygnacją sołtysa 

Trzcińska z pełnienia funkcji, miesz-

kańcy Trzcińska proszeni są o wpłaty 

należnego podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego poprzez przelew ban-

kowy albo w kasie Urzędu Gminy na 

podany w decyzji podatkowej numer 

rachunku bankowego. 

Po wyborze nowego sołtysa i jego upo-

ważnieniu przez Radę Gminy do po-

bierania podatków, wpłaty będą po-

nownie możliwe u sołtysa.        ●mkam 

Remiza z nową elewacją 
Zakończył się remont budynku remizy 

OSP w zakresie wykonania nowej ele-

wacji. Na ten cel wydane zostało w 59 

177,51 zł. Polowa kwoty pochodziła  

z budżetu gminy, drugą połowę sfi-

nansował Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Dolnośląskiego.             ●K.R. 

Obchody Dnia Sybiraka 
W przeddzień 80. rocznicy napaści 

Związku Radzieckiego na Polskę ucz-

niowie  Szkoły Podstawowej pod opie-

ką pań: Joanny Faber i Marzeny Pi-

kus  przygotowali program słowno-

muzyczny celem uczczenia pamięci  

o Sybirakach. Spotkanie swoją obecno-

ścią zaszczycili: p. Janina Myślicka 

reprezentująca Janowickich Sybira-

ków, p. Maria Aleksandrowicz Prze-

wodnicząca Koła Sybiraków Śródmie-

ście w Jeleniej Górze, dyrekcja i wła-

dze gminy.                                    ●K.R. 

GLKS doposażony 
Wyposażenie Gminnego Klubu Sporto-

wego "Rudawy" powiększyło się  

o traktorek Cub Cadet xt2. Stało się to 

dzięki m.in. zorganizowaniu zbiórki 

na portalu zrzutka.pl. Pomysłodawcą 

inicjatywy był prezes klubu, Sławomir 

Skalany. Zakup traktorka do koszenia 

murawy na boisku sportowym wsparło 

symboliczną cegiełką wsparło wiele 

osób - rodzice dzieci będących członka-

mi klubu, trenerzy, osoby prywatne, 

przyjaciele klubu. Pomocną dłoń oka-

zał także właściciel sklepu Huqwarna 

w Jeleniej Górze, przekazując  werty-

kulator oraz siewnik.                   ●K.R. 

Pożegnanie lata 
28 września odbył się piknik rodzinny 

w szkole pod hasłem „ratujmy naszą 

planetę”. Na przybyłych czekały liczne 

atrakcje, występy, zabawy, konkursy 

 i kiermasz zorganizowany przez Radę 

Rodziców.                                      ●K.R. 

 

Udane wakacje w świetlicy „Rudawy” 

D użo wspomnień zostało dzie-

ciom ze świetlicy „Rudawy” 

z tegorocznych wakacji.  

Czas na relację z sierpniowych 

atrakcji.  

 

Kontynuowane były zajęcia warszta-

towe w ramach projektu "W lesie i na 

łące czyli spotkania z sudecką przyro-

dą", realizowanego w świetlicy pod 

opieką Dolnośląskiej Federacji Orga-

nizacji Pozarządowych dzięki dofi-

nansowaniu w ramach programu Dol-

nośląskie Małe Granty z budżetu 

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. W projekcie 

wzięło udział 40 uczestników projek-

tu, zajęcia odbywały się w terenie, 

zarówno w okolicach Janowic Wiel-

kich, jak też w Dolnośląskim Zespole 

Parków Krajobrazowych. Dodatkową, 

nie zaplanowaną w projekcie atrakcją 

był 3-dniowy wyjazd do DZPK w My-

śliborzu, podczas którego odbyło się 6 

warsztatów przyrodniczych z elemen-

tami ekologii. Projekt zakończył się 

pod koniec sierpnia, a uczestnicy 

otrzymali nagrody za aktywność. Do-

datkową atrakcją wyjazdów do Sobie-

szowa były piesze wycieczki na trasie 

Sobieszów – Cieplice połączone ze 

zabawami w Parku Norweskim  

i Zdrojowym oraz z pobytem w Ter-

mach Cieplickich. 

Dzięki współpracy z Bankiem Genów 

w Kostrzycy zostaliśmy zaproszeni do 

udziału w warsztatach pszczelar-

skich. Poznaliśmy również działania, 

jakie realizuje Bank Genów, zwiedzi-

liśmy kilka ciekawych pomieszczeń 

do badania i przechowywania nasion. 

Na połowę sierpnia zaplanowana była 

wycieczka do mieszczącego wiele 

atrakcji Parku Mirakulum w Cze-

chach. Miała to być nagroda dla dzie-

ci z naszej świetlicy za zaangażowa-

nie w działania. Na wycieczkę złożyło 

się poprzez portal zrzutka.pl kilka-

dziesiąt osób, które doceniają aktyw-

ność naszych dzieci. Mamy upiekły 

ciasta na sprzedaż, a pieniądze rów-

nież zasiliły wycieczkowe konto. 

Wszystko było przygotowane, korony 

wymienione, zabrakło niestety przy-

chylnej aury. Deszcz spowodował 

zmianę planów, wyruszyliśmy wyna-

jętym autokarem do Polkowic, gdzie 

najpierw spędziliśmy 3 godziny  

w aqaparku, następnie w kręglarni. 

Po obiedzie przypadkiem trafiliśmy 

na niezwykle nowoczesny plac zabaw, 

z którego dzieci nie chciały odejść.  

A na zakończenie wycieczki udało 

nam się obejrzeć dzikie zwierzęta 

mieszkające w Parku Wrocławskim  

w Lubiniu. Wszyscy uznali wycieczkę 

za bardzo udaną. Darczyńcom ser-

decznie dziękujemy! 

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęli-

śmy realizację projektu "Kropla drąży 

skałę", polegającego na przeprowa-

dzeniu trzech akcji ekologicznych na 

terenie gminy Janowice Wielkie. Ak-

cje odbyły się pod opieką trojga ekolo-

gów: Jagody Gawlik, Ewy Leś oraz 

Dominika Dobrowolskiego. Dzieci 

sprawdzały stan cieków wodnych pły-

nących przez Janowice Wielkie i oko-

lice, sprzątały brzegi rzek, sporządza-

ły mapki zagrożeń, sadziły drzewka 

wpływające korzystnie na retencję 

wodną (zatrzymywanie wody). Wkrót-

ce udostępniony zostanie raport  

z działań. Projekt „Kropla drąży ska-

łę” dofinansowano ze środków progra-

mu „Działaj Lokalnie” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Roz-

woju Filantropii w Polsce oraz Ośro-

dek Działaj Lokalnie LGD Partner-

stwo Ducha Gór. 

Na zakończenie wakacji czekała na 

dzieci kolejna atrakcja – wyjazd do 

parku linowego w Szklarskiej Porę-

bie, gdzie mogły sprawdzić swoje 

możliwości pokonując trasy o różnym 

stopniu trudności. 

Niewątpliwie wakacje 2019 organizo-

wane przez świetlicę „Rudawy” moż-

na uznać za bardzo udane. 

●Krystyna Pisarska 

Trener i radny na XXII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS  

W  Siedlcach odbyły się XXII 

Ogólnopolskie Igrzyska LZS - 

impreza, wpisana w cykl wydarzeń 

objętych patronatem prezydenta An-

drzeja Dudy. Uczestniczyli w niej 

Piotr Lesiński i Bartosz Dul. 

Piotr Lesiński otrzymał powołanie do  

udziału w imprezie od Piotra Roz-

tkowskiego, Prezesa LZSu w powiecie 

jeleniogórskim. Pełnił tam rolę opie-

kuna 78 sportowców - zapaśników, 

ciężarowców, lekkoatletów z Dolnego 

Śląska. Udział w imprezie janowic-

kiego nauczyciela był  nagrodą za je-

go wieloletnią pracę z młodzieżą, za-

sługi na rzecz krzewienia sportu  

i kultury fizycznej. Równocześnie 

wraz z Bartoszem Dulem wziął udział 

w Mistrzostwach Polski Samorządow-

ców zajmując 7 miejsce na 16 repre-

zentacji. W oficjalnym otwarciu 

uczestniczyły delegacje wszystkich 

województw biorących udział w spor-

towych zmaganiach, a także przed-

stawiciele lokalnego samorządu i Par-

lamentu. Podczas uroczystego otwar-

cia igrzysk hymn państwowy odegra-

ła orkiestra strażacka z Mordów.  

W Siedlcach zapłonął też znicz olim-

pijski.                                          ●K.R. 

►Rudawy w akcji (fot. UG) 

► Wakacyjny relaks (fot. K. Pisarska) 

►Otwarcie igrzysk (fot. użyczone) 


