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W dniach 5 – 6 lipca gwałtowne deszcze 

nawiedziły kotlinę jeleniogórską. Ulewa 

spowodowała potężne straty w drogach, 

mostach, infrastrukturze komunalnej 
 
 Najgorsza sytuacja na terenie gminy 

miała miejsce w Komarnie gdzie najwięk-

sze szkody poczynił potok Komar, w Rado-

mierzu wylała Radomierka a w Janowicach 

Wielkich spore straty poczyniła woda spły-

wająca z pól. Przepełniły się rowy meliora-

cyjne, woda nie mieściła się w przepustach 

płynąc drogą lub przez gospodarstwa i bu-

dynki. Straty odnotowano również w upra-

wach.  

  W sytuacji zagrożenia z pomocą 

przyszła Ochotnicza Straż Pożarna, pracow-
nicy Urzędu Gminy oraz sami mieszkańcy. 

Niestety, skala żywiołu, jego gwałtowność 

oraz siła zaskoczyły wszystkich.  Dopiero 

po opadnięciu wody można było ujrzeć 

rozmiar strat, jakie ulewa wyrządziła. Zala-

ne zostały posesje, woda wdarła się do 

mieszkań, niszcząc ich wyposażenie, 

uszkodzeniu uległ sprzęt i maszyny. Znisz-

czona została droga powiatowa w Komar-

nie, poważnie uszkodzona kanalizacja i 

wodociąg, rozmytych zostało wiele bocz-
nych dróg, utrudniając tym samym dojazd 

do posesji. Ale nie tylko Komarno poniosło 

straty. Wezbrane wody Radomierki zalały 

również prywatne posesje w Radomierzu, 

uszkodzeniu uległa droga gminna oraz po-

wiatowa, zniszczone zostały przepusty,  

mury oporowe. W Janowicach Wielkich 

poważne uszkodzenia wystąpiły głównie na 

drogach gminnych oraz w urządzeniach 

melioracyjnych oraz murach oporowych, 

ale i prywatne gospodarstwa domowe ucier-
piały znacznie. Podobna sytuacja miała 

miejsce w Trzcińsku, gdzie w znacznej 

mierze uszkodzone zostały drogi gminne. 

Nieprzejezdna jest droga powiatowa z 

Trzcińska do Wojanowa, gdzie obsunęła się 

skarpa.  

 W wyniku ulewnych deszczy oraz 

gradu uszkodzeniu uległy dachy na budyn-

kach komunalnych, zalany został budynek 

Urzędu Gminy, przeciekł również dach  na 

Wieży w Radomierzu (w tym przypadku 
naprawa została wykonana w ramach gwa-

rancji). Bardzo poważne straty poniósł 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkie-

wicz w Janowicach Wielkich, gdzie woda 

zalała cześć niżej położonych pomieszczeń 

w tym kotłownię olejową. Uszkodzeniu 

uległy elektroniczne mechanizmy sterujące, 

straty szacowane są na ponad 600 tyś zł. 

 Poważnie straty poniósł również Dr. 

Schneider, woda płynąca rowem wzdłuż 

drogi krajowej oraz woda spływająca z pól 

zniszczyła samochody zaparkowane przez 
zakładem, uszkodziła przepust oraz dostała 

się na hale produkcyjne.  

 Wszyscy poszkodowani, którym 

woda wdarła się do mieszkań otrzymali 

specjalne zasiłki wypłacane przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach, 

mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy 

radcy prawnego oraz specjalnego punktu 

informacyjnego utworzonego w Komarnie. 

Wójt Gminy powołał również komisje ds. 

szacowania strat w gospodarstwach domo-
wych, uprawach rolnych oraz mieniu gmin-

nym. W Komarnie, Radomierzu i Trzcińsku 

podstawione zostały specjalne kontenery na 

odpadki powodziowe. 

   Straty tylko w majątku gminnym oszaco-

wano na 20.693.274 zł brutto. Zniszczeniu 

uległo: 12.577 km dróg gminnych, dwa 

mosty, 17 budynków komunalnych, sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacyjna, rowy 

melioracyjna, oraz mury oporowe. 

 
(MC) 

ULEWA 5-6 LIPCA 

 Droga powiatowa zniszczona przez potok Komar w Komarnie 

JANOWIANKI 2012 
 
30 czerwca na terenie Pałacyku Trzcińsko 

miała miejsca już druga edycja święta 

gminnego o nazwie Janowianki 2012. W 

tym roku później niż rok temu z powodu 

EURO 2012, trochę skromniej ale za to 

bardziej sportowo i aktywnie. Rozegrano 

turniej piłki siatkowej, badmintona, było 

przeciąganie liny, biegi w workach oraz, 

nowość, I Bieg Janowicki o długości pra-

wie 6 km! Wieczorem odbyła się zabawa 

taneczna która trwała prawie do 2 w nocy. 

 

Pełna relacja na stronie 3 

Wolontariuszki z zagra-

nicy odwiedzają gminę!  
 

Pięć wolontariuszek  przyjechało do Jano-

wic Wielkich aby społecznie pracować na 

rzecz Szpitala Rehabilitacyjnego.  Caroline 

(Kanada), Mathilde (Francja), Zoe 

(Francja), Suu (Korea Południowa) oraz 

Zuzana (Słowacja) pracowały przy  o odna-

wianiu obiektów sportowych znajdujących 

się na terenie szpitala. W wolnych chwilach 
zwiedzały okolice, poznawały nasze góry. 

Odwiedziły również Gminny Zespół Szkół 

gdzie spotkały się z uczniami gimnazjum i 

opowiedziały o życiu i nauce w swoich 

krajach. Wspólnie z uczniami wybrały się 

również na  wycieczkę na Sokolik oraz 

Krzyżną Górę, a od Urzędu Gminy otrzy-

mały mapy, przewodniki oraz minerały 

pochodzące z naszej okolicy.  
(MC) 

Janowiccy uczniowie naj-

lepsi na Dolnym Śląsku 

 
Uczniowie gimnazjum w Janowicach Wiel-

kich, pokonując 90 drużyn zajęli I miejsce 

w konkursie "Moja okolica pięknieje dzięki 

RPO" i w nagrodę jadą do Brukseli!  

W finale 18 maja 2012 w Urzędzie Mar-
szałkowskim we Wrocławiu  drużyna w 

składzie : Patrycja Skorupińska, Alicja Wi-

śniewska, Mateusz Smektała i Patryk Łu-

czak zaprezentowała  20 minutowy pro-

gram artystyczny, którym pokonała rywali. 

Do konkursu uczniów przygotowała p. Ma-

riola Smektała. Nagroda została ufundowa-

na przez europosła Piotra Borysa. 
(MC) 

 
 Wjazd na posesję w Komarnie 
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 W dniu 30 czerwca 2012 roku na 

terenie Pałacyku Trzcińsko miało miejsce 

święto Gminy Janowice Wielkie – Jano-

wianki 2012. Impreza miała charakter spor-

towo – rekreacyjny, tak więc każdy miesz-

kaniec naszej gminy, duży czy mały, zna-

lazł coś dla siebie. 
 Imprezie towarzyszyły występy lo-

kalnych zespołów ludowych: Różanka, 

Rudawianie oraz Bolczowianie, występy 

dzieci ze szkoły podstawowej oraz mło-

dzieży ze Świetlicy Wiejskiej „Rudawy”. 

Jednak ważną częścią imprezy były rów-

nież zawody sportowe które przez prawie 

cały dzień były rozgrywane na terenie przy-

pałacowego parku. Jedną z najważniej-

szych tegorocznych konkurencji był I Bieg 

Janowicki po trasie o długości prawie 6 km. 

Rozegrano również turniej w siatkówkę 
oraz badmintona, miało miejsce przeciąga-

nie liny oraz wyścigi w workach. Emocji 

dostarczyła Ochotnicza Straż Pożarna w 

Janowicach Wielkich która przygotowała 

pokaz ratownictwa i spektakularnie pocięła 

samochód w celu uwolnienia kierowcy. Na 

koniec wszyscy bawili się i tańczyli przy 
muzyce zespołu FORTE który grał i śpie-

wał prawie do drugiej w nocy. 

 

Turniej w siatkówkę: 

I Miejsce: 

 Damian Butyński 

 Damian Kosztowniak 

 Patrycja Skorupińska 

 Piotr Lesiński 

II Miejsce: 

 Maciek Adams 

 Kalina Pisarska 

 Wojciech Głowenko 

 Zita Brejwo 

III Miejsce: 

 Daniel Woźniak 

 Tomasz Woźniak 

 Sebastian Janta 

 Bartłomiej Czarnecki 

  

Turniej w Badmintona: 

I Miejsce: 

 Piotr Lesiński 

 Kamil Kowalski 

II Miejsce: 

 Damian Butyński 

 Patrycja Skorupińska 

III Miejsce: 

 Seweryn Swierk 

 Piotr Ignaczak 

 Pozostałe konkurencje: 

 W zawodach w przeciąganiu liny zwy-

ciężyła „Drużyna Trzcińsko” natomiast 

w kategorii dziecięcej „Kowboje z dzi-

kiego zachodu” 

  

 W konkursie biegu w workach pierwsze 

trzy miejsca zajęli: Tomasz Woźniak, 

Sebastian Janta, Oliwia Czarnecka. 

  

Jednym z najważniejszych konkursów pod-

czas tegorocznych Janowianek był konkurs 

na najpiękniejszy wianek. Do organizato-
rów wpłynęło 8 wianków, jurorzy s pośród 

nich postanowili nagrodzić: 

 Super wyróżnieniem: Lenę Kamińską 

 I nagrodą: Annę Ignaczak 

 II nagrodą: Amelię Świerk 

 III nagrodą: Bronisławę Kruze 
pozostałe wianki otrzymały wyróżnienia. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

wspaniałą zabawę natomiast szczególne 

podziękowania chcemy złożyć sponsorom i 

osobom które nas wsparły: 

 TAURON Dystrybucja 

 PIZZERIA „KRIS” 

 ARDEA Stoiska Winiarskie 

 ALVI 

 Medicor 

 OSP Janowice Wielkie 

 BETFORM ART 

 Sklep spożywczy Agnieszka i Krzysz-

tof Szpecht 

 Karkonoska Grupa GOPR 

 Pałacyk Trzcińsko – p. Mariola Wilde-

mann 

 Sołtys Janowic Wielkich – p. Zofia 

Dul 

 Rada Sołecka Janowic Wielkich 

 Pan Radny Andrzej Uss 

(MC) 
 

(zdjęcia z imprezy znajdują się na stronie gminy) 

JANOWIANKI 2012—Święto Gminy Janowice Wielkie 

 W ramach tegorocznych Janowianek 

odbyła się również I edycja BIEGU JANO-

WICKIEGO - imprezy o formie maratonu, 

wymyślonej, przygotowanej i zorganizowa-
nej przez Annę i Seweryna Świerków, 

mieszkańców Janowic Wielkich a także 

zapalonych biegaczy.  

 Impreza okazała się niezwykle uda-

na, w której udział wzięło 35 zawodników, 

nie tylko mieszkańców naszej gminy. Orga-

nizatorzy zadbali aby każdy uczestnik bie-

gu otrzymał dyplom oraz medal, a dla naj-

lepszego janowiczanina przewidziano rów-

nież pamiątkowy puchar. Każdy z uczestni-

ków miał również zapewnioną wodę a w 

ramach wpisowego które wynosiło 5 zł 

otrzymywał również posiłek regeneracyjny.  
 Pełna lista wyników I BIEGU JA-

NOWICKIEGO dostępna jest na stronie 

internetowej gminy oraz na stronie marato-

nypolskie.pl.  

 Poniżej prezentujemy pierwsze dzie-

sięć miejsc:  

 

1 Tokarczyk Mariusz 21:04 

2 Kołodziejczyk Jarosław 22:04 

3 Moczarski Mariusz 23:20 

4 Lachowicz Tomasz 24:03:00 

5 Marczyk Tomasz 25:01:00 

6 Szaniewski Mirosław 25:15:00 

7 Chorąży Piotr 25:16:00 

8 Sroka Paweł 25:24:00 

9 Andrzejewska Magdalena 25:40:00 

10 Jaśkowski Sebastian 25:48:00 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już 

za rok, na Janowiankach 2013 zapraszamy 

na drugą edycję biegu.  

(MC) 

I BIEG JANOWICKI - podsumowanie 

 Lokalna Grupa Działania Partner-

stwo Ducha Gór serdecznie zaprasza za-

równo mieszkańców jak i turystów do od-

wiedzenia nowo otwartego Skarbca Ducha 

Gór - Galerii Produktu Lokalnego, miejsca 

gdzie lokalni artyści, rzemieślnicy i produ-

cenci żywności z obszaru Partnerstwa Du-

cha Gór będą mogli prezentować swoje 

wyroby. W Galerii można będzie zoba-

czyć: drewniane anioły "Anioły Staro-

skrzydłe" i inne wyroby z drewna Beaty 

Makutynowicz, obrazy "liściaki" Barbary 
Sokołowskiej, wyroby z lnu i galanterię 

lnianą J. Czudiak i D. Rosa, grafiki oraz 

przedmioty użytkowe artystki K. Matusiak, 

ceramikę i biżuterię E. Telatyńskiej i Pań-

stwa Rudnickich, haftowane wyroby J. 

Piątkowskiej, woreczki zapachowe i suszo-

ne zioła M. Zawieruchy, pierniczki Trzciń-

skie, miody karkonoskie i wiele wiele in-

nych. 

 Galeria  będzie służyła promocji 

całego obszaru partnerstwa, jak również 
będzie stanowiskiem informacji regional-

nej oraz punktem konsultacyjnym rejestra-

cji produktu. Ma stać się miejscem integra-

cji dotychczasowych producentów,  gdzie 

również nowi wytwórcy będą mogli zgła-

szać swoje pomysły i otrzymać porady w 

sprawie kreowania marki swojego produk-

tu. 

 Zapraszamy do współpracy istnieją-

cych producentów, rzemieślników i arty-

stów lokalnych oraz wszystkie osoby, które 

dopiero zamierzają rozpocząć taką działal-
ność. Osoba do kontaktów w tej sprawie: 

Beata Makutynowicz, tel. 699 953 053. 

 Galeria Produktu Lokalnego mieści 

się w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 

25 i jest czynna od wtorku do niedzieli w 

godzinach: wtorek-sobota 10:00 - 17:00, 

n i e d z i e l a  1 1 : 0 0  -  1 8 : 0 0 . 

Skarbiec Ducha  

Gór otwarty! 

NEWSLETTER 

 

Na stronie internetowej 

U r z ę d u  G m i n y 

(www.janowicewielkie.eu) 

pojawił się newsletter. 

Wystarczy zarejestrować 

się w nim podając adres e-mail. Za po-

mocą newslettera wysyłane są ostrzeże-

nia meteorologiczne, komunikaty, infor-

macje o imprezach odbywających się na 

terenie gminy. Serdecznie polecamy ten 

sposób komunikacji!  
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   W ciągu kilku ostatnich miesięcy nasza 

gmina brała udział w co najmniej kilku 

sporych  wydarzeniach turystycznych na 

których prowadzona była aktywna  promo-

cja naszego regionu. Na początku maja 
pracownik Urzędu Gminy reprezentował 

gminę podczas targów „Turystyczna Ma-

jówka” we Wrocławiu. W dniach 11-12 

maja braliśmy udział  w XIV Międzynaro-

dowych  Targach  Tur yst yczn ych 

„TOURTEC 2012” które miały miejsce na 

Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Sto-

isko naszej gminy w ciągu dwóch dni trwa-

nia targów cieszyło się bardzo dużym zain-

teresowaniem, wystarczy wspomnieć, że w 

tym czasie wydano około tysiąca mapek z 

propozycjami wycieczek po gminie. W tym 
samym czasie we Wrocławiu pojawiło się 

stoisko gminne na wydarzeniu VIA CUL-

TURA które odbyło się z okazji przyznania 

Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016. Jednak promocja we Wrocła-

wiu miała zgoła inny charakter, ponieważ 

promowały się tam głównie dwa festiwale 

muzyczne z terenu naszej kotliny, a więc 

Wędrowny Przegląd POLANA w Ruda-

wach Janowickich organizowany przez 

Fundację Przystanek Dobrych Myśli i 
Świetlicę Wiejską „Rudawy” oraz Ogólno-

polska Turystyczna Giełda Piosenki Stu-

denckiej w Szklarskiej Porębie organizowa-

na przez Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu. Wspólny wyjazd zorganizowa-

ny został przez Świetlicę Wiejską 

„Rudawy”, Urząd Gminy Janowice Wielkie 

oraz Urząd Miasta Szklarska Poręba. Im-

preza miała charakter typowo muzyczny, na 

zaimprowizowanej scenie ustawionej na 
ulicy Świdnickiej przez cały dzień odbywa-

ły się koncerty i występy artystów związa-

nych z nurtem piosenki poetyckiej i tury-

stycznej.  

   Intensywne działania zmierzające do po-

prawy promocji całego regionu prowadzone 

są również we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Jeleniej Górze. W ramach 

porozumienia gmin powiatu jeleniogórskie-

go o wspólnej promocji, od dwóch miesięcy 

mają  miejsce spotkania oraz warsztaty ma-

jące na celu wypracowanie wspólnej dla 
wszystkich gmin marki, loga oraz hasła tak 

aby od września móc rozpocząć na szeroką 

skalę akcję mającą na celu promowanie 

naszego regionu. Kampania  reklamowa 

będzie miała głównie wymiar internetowy, 

powstanie min. wspólna strona  interneto-

wa, do promocji zostaną wykorzystane  

nowoczesne kanały komunikacyjne, głów-

nie Google oraz facebook. We wrześniu 

zostanie zaprezentowana cała strategia 

kampanii wraz z logiem, którą przygotowu-
je firma PUBLICON z Wrocławia.  

   Gmina prowadzi również samodzielne 

działania promocyjne, nasze materiały re-

klamowe oraz mapy obejmujące obszar 

gminy przekazywane są na bieżąco organi-

zatorom imprez czy też lokalnym organiza-

cjom turystycznym. Ostatnimi czasy trafiły 

one między innymi do ponad 160 uczestni-

ków Rudawskiej Wyrypy czyli ekstremal-

nych biegów na orientację które odbywały 

się na terenie Rudaw Janowickich, zostały 
również przekazane do Skarbca Ducha Gór, 

czyli nowego punktu informacyjnego 

otwartego przez LGD Partnerstwo Ducha 

Gór w Karpaczu. 
(MC) 

 Promocja gminy od kuchni  

 Drugi  Wędrowny Przegląd Piosenki 

„Polana”  odbył się w ostatni weekend lip-
ca  przy schronisku „Szwajcarka”.  Impre-

za  została zorganizowana przez młodzież z 

Janowic Wielkich pod opieką Fundacji 

Przystanek Dobrych Myśli . Przez dwa dni 
przez wiele godzin ze sceny płynęły dźwię-

ki piosenek poetyckich, turystycznych. Wy-

stąpiło kilkunastu wykonawców z całej 

Polski  znanych z licznych przeglądów i 

festiwali o podobnym  profilu - Piotr Płaza, 

Leszek Kopeć, duet  Czekalski -

Dzierzgowski, zespoły: Hulajdusza, Celtic 

Tree, Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisa-

ne, Calcjumfolii, Kwartet ProForma, Chwi-

la Nieuwagi,  Na Bani oraz Zbyszek Stefań-

ski z zespołem Słodki Całus od Buby. 

 Pierwszy dzień koncertów  zakoń-
czył się przed północą,  później można było 

przyłączyć się do jednej z kilku muzykują-

cych grup – przy ognisku, pod lipą, w 

schronisku, przy chatce. Drugiego dnia od 

rana rozpoczęły się przesłuchania konkur-

sowe, w których wzięło udział ponad 20 

wykonawców. Pierwsze miejsce zajął duet 

Moon Eyes ze Złotoryi, drugie miejsce Re-

migiusz Szuman z Poznania, a trzecie ex 

quo zespół „Nieobecni” z Głogowa oraz 

Elżbieta Kruglik z Gdańska.  Po połu-
dniu  niestety nastąpiło załamanie pogo-

dy,  burza, silny deszcz sprawiły, że przed 

sceną zostali najwytrwalsi miłośnicy muzy-

ki z „Krainy Łagodności”. Pozostali widzo-

wie chowali się pod namiotami, w schroni-

sku. Z pewnością nikt z obecnych nie żało-
wał, że wytrwał do końca koncertów.  

(FPDM) 

Wędrowny Przegląd Piosenki „POLANA” zakończony! 

 Dziękuję firmom, które nie pytały o 

zaliczki czy faktury, ale pomagały prowa-

dzić akcję - zapewniając piach, transport, 

koparkę, posiłek dla strażaków, nie patrząc 

na nocną godzinę czy inne trudności... 
Szczególnie dużo społecznego zaangażowa-

nia wykazali pan Adam Wilk – właściciel 

kopalni kruszywa, pan Ryszard Gąsior – 

właściciel i operator koparki, pan Krzysztof 

Kopczyński – właściciel Pizza Baru zapew-

niającego posiłek naszym strażakom, pan 

Kamil Golis – właściciel zakładu mechaniki 

samochodowej, który ekspresowo przywró-

cił nasz gminny samochód do używalności 

po awarii, panu Piotrowi Gołębskiemu – z 

firmy Komeko: za sprzęt, transport i piach 

do worków. 

 Dziękuję pracownikom Urzędu, któ-

rzy chętnie i z sercem włączali się w dodat-

kowe działania, które spowodowała ulewa. 

Dziękuję osobom, które zareagowały i po-
magają nam od samego początku w mierze-

niu się ze skutkami kataklizmu: pani poseł 

Zofii Czernow, pani poseł Marzenie Ma-

chałek, dyrektor PUP pani Urszuli Filip-

czuk, panu Zdzisławowi Rzewuskiemu z 

WFOŚGW, wojewodzie panu Aleksandro-

wi Skorupie i wicewojewodzie pani Ewie 

Mańkowskiej, panu Jerzemu Pokojowi - 

przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

i wicemarszałkowi panu Jerzemu Łużniako-

wi, panu Markowi Woźniakowi - prezesowi 

MZK, wójtowi gminy wiejskiej Zgorzelec 

panu Kazimierzowi Janikowi za pożyczenie 

nam osuszaczy, które wciąż pracują w zala-

nej kotłowni szkolnej, a także wszystkim, 

którzy pomagają nam radą czy zwyczajnie 
dobrze nam życzą. Dziękuję też instytucjom 

posiadającym mienie na terenie gminy- 

DZMiUW, GDDKA, ZDP, firmie TAU-

RON i TP SA za szybkie przystąpienie do 

usuwania zniszczeń i przywracanie normal-

ności, która dala nadzieję na przetrwanie 

trudnych chwil. W szczególności dziękuję 

wszystkim mieszkańcom gminy za to, że 

jesteście wyrozumiali dla niedogodności, 

które musimy znosić po ulewie i za to, ze w 

trudnych chwilach pokazaliście, że trzeba 

być solidarnym. 

  Szanowni Państwo, jeszcze sprząta-

my po ulewie, ale przed nami rysuje się już 

żmudna odbudowa ze zniszczeń, na którą 

nasza gmina w trudnej sytuacji finansowej 
nie mogłaby sobie pozwolić, gdyby nie 

środki zewnętrzne, na które liczymy i o 

które staramy się bardzo usilnie. Będę Pań-

stwa informował o tym, co uda się uzyskać 

naszej gminie i liczę, że ulewa, która tak 

nas dotknęła, z czasem pozostanie już tylko 

złym wspomnieniem.  

 

Z wyrazami szacunku  

Kamil Kowalski,  

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

  Podziękowania 

Wójta 
 

 

 

 

 

 Serdecznie dziękuję mieszkańcom 

za wysokie społeczne zaangażowanie, dzię-

ki któremu gmina mogła przeprowadzić 

akcję ratowniczą i uniknęła większych strat 

spowodowanych przez żywioł. Dziękuję 

tym, którzy ratowali drogę powiatową w 
górnym Komarnie i tym, którzy w tym cza-

sie w dolnym Komarnie bronili przepustu 

okularowego. Dziękuję tym, którzy już po 

ulewie w trosce o innych i o wspólne mie-

nie zadbali o polepszenie gruntowej drogi 

zastępczej z Komarna w kierunku Jeleniej 

Góry, sprzątali z błota i szlamu piękny ko-

ściół poewangelicki w Komarnie, zabezpie-

czali przed obsunięciem skarpę z przystan-

kiem w Trzcińsku czy ratowali dom na 

granicy Janowic Wielkich i Trzcińska 
przed wzburzonym potokiem Janówka. 

 Dziesiątki takich ludzkich gestów 

pozwoliły nam uporać się z największym 

kataklizmem pogodowym, który dotknął 

gminę na przestrzeni co najmniej kilkuna-

stu, a może kilkudziesięciu lat. 

 Dziękuję niezawodnym strażakom z 

janowickiej OSP i jej naczelnikowi panu 

Łukaszowi Wdowiakowi, którzy zrobili 

dużo więcej, niż mogli uczynić swoimi 

skromnymi siłami. Dziękuję gorąco sołty-

sowi Komarna panu Romanowi Madekszy, 
komarnieńskim radnym pani Bożenie Dy-

duch i panu Michałowi Poleszko. Wielką 

pomocą służyli przedstawiciele Radomie-

rza – sołtys pan Damian Krzyżak, radni: 

pan Wojciech Liebersbach i pan Radosław 

Czaja – udzielający się nie tylko w Rado-

mierzu, ale też wożący ciężarówką piach i 

kruszywo do Kormana i Janowic Wielkich. 

Śmiało mogę powiedzieć, że wszyscy Pań-

stwo byliście wszędzie tam, gdzie potrzeb-

na była Wasza obecność, a dziesiątki czy 
nawet setki wykonanych rozmów telefo-

nicznych pozwoliły nam lepiej dysponować 

szczupłe siły gminy na walkę z nawalnym 

deszczem. Podziękować pragnę także panu 

Dariuszowi Podkański - radnemu z Trzciń-

ska za czujność i kreatywność, która po-

zwoliła obronić mienie gminy i sołectwa 

przed żywiołem, a także panu Pawłowi 

Pawłowiczowi – radnemu z Janowic Wiel-

kich, który wraz ze zorganizowaną grupą 

mieszkańców prowadził akcję ratowniczą 

przy potoku Janówka, a także doradzał 
gminie w sprawach dysponowanego sprzę-

tu ratowniczego. Wszyscy Państwo pokaza-

liście, że w trudnej chwili gmina może na 

was liczyć. Pomagaliście kontaktować się z 

mieszkańcami, nie szczędziliście własnego 

czasu i środków, można było liczyć na wa-

szą radę. 
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www.janowicewielkie.eu 

 

 Wójt Gminy Janowice Wielkie informuje mieszkańców o uzyskaniu odpowiedzi na swoje zapytanie skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczące 

planowanych poszukiwań górniczych w Miedziance. odpowiedź za pośrednictwem RDOŚ przesłał inwestor tj. KGHM S.A. Ze względu na wagę sprawy dla mieszkańców, pytania 

wystosowane do inwestora oraz jego odpowiedzi przedstawiamy poniżej w postaci zeskanowanych pism:  

Informator Janowicki. Kwartalnik Gminy 

Janowice Wielkie 
Wydawca: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. 
Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

tel. / fax. 75 75 15 124 
Adres redakcji : ul. Kolejowa 2,  
58-520 Janowice Wielkie 
tel. / fax. 75 75 15 124, wew. 108 
promocja@janowicewielkie.eu  

 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie 

zwraca.  
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