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Wspaniałe wakacje dzieci ze świetlicy „Rudawy” 

zieci  ze świetl icy 

„Rudawy” w Janowicach 

Wielkich mają mnóstwo cieka-

wych wspomnień z tegorocznych 

wakacji. W dużej mierze stało się 

tak za sprawą czterech projektów 

realizowanych w świetlicy . 

 

Jeszcze kilka miesięcy temu plany 

projektowe były zupełnie inne, ale 

trzymiesięczna przerwa w realizacji 

projektów oraz ograniczenia, w jakich 

musieliśmy je realizować sprawiły, że 

działania skumulowały się w okresie 

wakacyjnym. Dzięki współpracy  

z grantodawcami i ich życzliwości 

możliwe było dokonanie zmian w pro-

jektach i dzieci oraz młodzież miały 

fantastyczne wakacje. 

Aktywnie i bezpiecznie 
Okres ten przebiegał pod hasłem ak-

tywnego i bezpiecznego wypoczynku, 

głównie na terenie naszej gminy oraz 

w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dzieci 

uczestniczyły w wielu wycieczkach. 

Jeździliśmy na warsztaty ekologiczno-

przyrodnicze do Dolnośląskiego Zespo-

łu Parków Krajobrazowych w Sobie-

szowie oraz do Sudeckiej Zagrody  

w Dobkowie. Dwa wspaniałe dni spę-

dziliśmy w Karkonoszach, z noclegiem 

w Domu Śląskim i pięknym zachodem 

słońca na Śnieżce. Również dwudnio-

wa i bardzo udana była wyprawa do 

Chatki Górzystów.  

Lipiec zakończyliśmy 5-dniowym po-

bytem w Ośrodku Edukacji Ekologicz-

nej „Salamandra” w My-

śliborzu, z licznymi cie-

kawymi warsztatami 

oraz wycieczką do pobli-

skiego Jawora i zwiedza-

niem Kościoła Pokoju. 

Sierpień przebiegał pod 

znakiem survivalu. 

Dwukrotnie – na począt-

ku i pod koniec miesiąca, 

odbyły się pięciodniowe 

półkolonie, podczas któ-

rych dzieci i młodzież 

zdobywały rozmaite 

umiejętności przydatne 

w terenie, podczas wę-

drówek. Pierwsze zajęcia 

survivalowe poprowadzi-

ła ekipa podróżników z firmy „Dzika 

Droga”, drugie – survivalowcy z fun-

dacji „Salix”. Był to czas niezapomnia-

nych przeżyć i doświadczeń. 

Między półkoloniami dzieci chętnie 

jeździły na jednodniowe wycieczki, 

m.in. na Discowrotki i do Parku 

Trampolin w Jeleniej Górze. 

Wszystkie wspomniane działania były 

finansowane z darowizn i dotacji.  

Serdecznie dziękujemy Fundacji 

KGHM, Fundacji Polki Mogą Wszyst-

ko oraz Fundacji ARP za przekazanie 

środków na realizację świetlicowych 

projektów. 
Z piosenką za pan brat 
Przez wakacyjne miesiące systema-

tycznie odbywały się w świetlicy 

warsztaty wokalne w ramach projektu 

„Piosenka jest dobra na wszystko” 

finansowanego z Fundacji PGE.  

Zajęcia wokalne będą trwały do póź-

nej jesieni, a prowadzą je cały czas 

jeleniogórscy artyści – p. Marcelina 

Bienkiewicz oraz p. Jacek Szreniawa. 

Efektem warsztatów będzie koncert, 

podczas którego młodzi wykonawcy 

zaprezentują kilkanaście piosenek. 

Dzieci ze świetlicy „Rudawy” nie tylko 

korzystają ze środków zewnętrznych, 

ale także uczą się zaradności, przed-

siębiorczości, biorą udział w akcjach 

społecznych, organizują wraz z Rodzi-

cami kiermasze. Tegoroczna zbiórka 

elektrośmieci zaowocowała uzbiera-

niem ponad 3 ton elektrośmieci z tere-

nu całej naszej gminy, a efektem były 

kolejne wycieczki w góry.  
Śmieci skrzydeł nie mają 
Blisko 30 dzieci już po raz kolejny 

wzięło udział w akcji „Śmieci skrzydeł 

nie mają” i pod wodzą ekologa i po-

dróżnika - Dominika Dobrowolskiego 

pojechało w Góry Wałbrzyskie, gdzie 

na Chełmcu zawieszona została ta-

bliczka – symbol akcji. Dzięki współ-

pracy z Dolnośląskim Zespołem Par-

ków Krajobrazowych w Sobieszowie 

oraz Zagrodą Sudecką w Dobkowie 

młodzi janowiczanie uczestniczyli  

w pięciu warsztatach ekologiczno-

przyrodniczych. Natomiast w nagrodę 

za pracowitość i aktywność dzieci po-

jechały na wycieczkę do niezwykłego 

Parku Rozrywki Miraculum. 

 

Dziękuję w imieniu dzieci funda-

cjom za środki przeznaczone na 

działania, ale także osobom pry-

watnym, które wspierają naszą 

świetlicę i sprawiają, że program 

działań jest różnorodny i atrakcyj-

ny. Dziękuję bardzo Rodzicom, któ-

rzy coraz chętniej włączają się  

w organizację różnych przedsię-

wzięć, uczestniczą w wycieczkach, 

wspierają logistycznie. Państwa 

pomoc jest bezcenna i bardzo ją 

doceniam. 

●Krystyna Pisarska 
►Na leśnym szlaku (fot. K. Pisarska) 

►Uczestnicy wakacyjnych zajęć (fot. K. Pisarska) 

►Zabawy na wysokości (fot. K. Pisarska) 
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Z prac  

Rady Gminy 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

miesiące letnie szybko minęły, w tym 

czasie Rada Gminy obradowała dwu-

krotnie.  

17 czerwca odbyła się sesja absoluto-

ryjna, na której Rada Gminy udzieliła 

Wójtowi najpierw wotum zaufania,  

a następnie przyjęła sprawozdania: 

finansowe i z wykonania budżetu 

Gminy wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego za rok 2019, cze-

go efektem było udzielenie Wójtowi 

absolutorium za ubiegły rok. 

Radni przyjęli  łącznie 8 uchwał, 

m.in.: uchwałę w sprawie dopłat do 

1m³ dostarczonej wody oraz odprowa-

dzonych ścieków, wynikających z taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenia ścieków na 

terenie Gminy Janowice Wielkie, 

uchwałę w sprawie ustalenia stawek 

za korzystanie z cmentarza komunal-

nego w Janowicach Wielkich, uchwałę 

w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem spe-

cjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częścio-

wego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobiera-

nia. 

Druga sesja odbywała się w trybie nadzwy-

czajnym i przyjęto 5 uchwał,  

z ważniejszych była uchwala dot. zmian  

w budżecie Gminy Janowice Wielkie na rok 

2020 oraz w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy. 

Wrzesień to również początek roku szkolne-

go, początek jakże inny od tych, które znali-

śmy. 

Rodzicom życzę, by nowy rok szkol-

ny przyniósł wiele okazji do dumy  

i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda 

szkoła i placówka będzie dla Państwa miej-

scem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej 

współpracy z nauczycielami, wychowawca-

mi i opiekunami. Nauczycielom i pracowni-

kom oświaty życzę, aby Państwa zaangażo-

wanie i profesjonalizm w nauczaniu  

i wychowaniu były źródłem satysfakcji  

i spełnienia zawodowego, życzę uznania  

i wdzięczności społecznej.  Wszystkiego do-

brego w nowym Roku Szkolnym!    

Wszystkie sołectwa zaplanowały wydatki  

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. 

Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa  

w zebraniach, do aktywnego  działania na 

rzecz naszych miejscowości, przełamywa-

niu obojętności i wyrażania swojego zdania. 

Pomóżmy naszym Sołtysom zmieniać na-

sze 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   

Ratujemy nasz staw 

atujemy nasz staw - to tytuł 

nowego projektu realizowane-

go przez Fundację Przystanek Do-

brych Myśli we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Wędkarskim Szuwarek.  

 

 Impulsem do jego realizacji był stan wody 

w janowickim stawie, znajdującym się na 

terenie Zielonej Doliny.  

W tym roku znacznie się pogorszył, woda 

stała się mętna, pojawiły się również mar-

twe ryby. Dlatego zapadła decyzja, by pod-

jąć próbę jej oczyszczenia. Projekt trwać 

będzie do października.  

Póki co wykonane zostały badania próbek 

wody, kolejnym krokiem będzie spotkanie z 

ekspertem, który doradzi jakie środki za-

radcze podjąć, by nie zaszkodzić zwierzę-

tom żyjącym w stawie (płazom, ptakom i 

rybom).  

W ramach projektu posadzona zostanie  

również przybrzeżna roślinność, która nie 

tylko upiększy zbiornik, ale również wpły-

nie na jego oczyszczanie.   

Projekt dofinansowany został ze środków 

programu „Działaj Lokalnie” Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizo-

wanego przez Akademię Rozwoju Filantro-

pii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 

LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

 

●Alicja Kozak-Halota 

Powszechny Spis Rolny 

d 1 września do 30 listopada 

2020 r. na terenie całej Pol-

ski odbywa się najważniejsze dla pol-

skiego rolnictwa obowiązkowe bada-

nie statystyczne – Powszechny Spis 

Rolny 2020. 

 

Spisy rolne dostarczają kluczowych da-

nych, na podstawie których prowadzone są 

m.in. analizy zmian jakie zaszły w rolnic-

twie w ciągu ostatnich 10 lat. Pozyskane 

dane wykorzystywane są do podejmowania 

strategicznych decyzji niezbędnych do reali-

zacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej 

polityki rolnej i społecznej wsi.  

Całkowite bezpieczeństwo danych zebra-

nych w spisie zapewnia ustawa o spisie 

rolnym. Wszystkie informacje uzyskane w 

trakcie spisu chronione są tajemnicą staty-

styczną i będą wykorzystywane tylko i wy-

łącznie do przygotowania zbiorczych opra-

cowań statystycznych.  

Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfi-

kacja poszczególnych osób i gospodarstw 

rolnych. Powszechny Spis Rolny 2020 jest 

prowadzony przede wszystkim metodą 

samospisu internetowego, w którym rolni-

cy mogą sami spisać się przez Internet, za 

pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na 

stronie internetowej pod adresem 

www.spisrolny.gov.pl.  

W sytuacji braku możliwości samodzielne-

go spisania się przez Internet, można spi-

sać się dzwoniąc na infolinię spisową pod 

numer 22 279 99 99 lub udać się do Urzędu 

Gminy (pokój nr 15, II piętro), gdzie pra-

cownik biura spisowego pomoże wypełnić 

formularz na  stanowisku komputerowym. 

Z rolnikami może kontaktować się telefo-

nicznie również rachmistrz spisowy.  

W naszej gminie jest to Pan Hubert Tyn-

dyk. Na spisanie trzeba zaplanować sobie 

ok. pół godziny.  Do niektórych  rolników 

zadzwoni rachmistrz spisowy z GUSu. 

W gminie Janocie Wielkie spisem rolnym 

objętych jest 157 gospodarstw. 

●red. 

Powiat jeleniogórski zmieni nazwę 

owiat jeleniogórski od  

1 stycznia 2021 r. zmieni 

nazwę na powiat karkonoski.  

 

Proces zmiany nazwy powiatu został 

zapoczątkowany uchwałą Rady Po-

wiatu Jeleniogórskiego pod koniec 

ubiegłego roku.  

Następnie przeprowadzono konsulta-

cje społeczne wśród mieszkańców po-

wiatu. Kolejnym krokiem było przed-

stawienie propozycji zmiany 9 gmi-

nom tworzącym powiat z  rezultatem: 

5 było za, 2 przeciw, a 2 wstrzymały 

się od głosu.  

Rada Gminy w Janowicach Wielkich 

pozytywnie zaopiniowała pomysł. 

Co ważne, zmiana nazwy powiatu nie 

będzie generowała żadnych kosztów 

dla mieszkańców - nie trzeba będzie 

przerejestrowywać aut, ani wprowa-

dzać zmian w dokumentach.  

Poprzez zmianę region stanie się bar-

dziej rozpoznawalny, tożsamy z pa-

smem górskim, a system promocji 

produktów lokalnych, miejsc, organi-

zacji bardziej spójny. Turyści wielo-

krotnie podkreślali, że kojarzą nasz 

region z lubianym pasmem górskim, a 

nie z miastem. Zmiana nazwy ma na 

celu także wyraźne zakreślenie  różni-

cy między powiatem, a miastem na 

prawach powiatu, czyli Jelenią Górą, 

która nie dla wszystkich jest czytelna  

i oczywista.  

Przewiduje się, również że zmiana 

korzystnie wpłynie na rozwój lokalne-

go rynku pracy, szczególnie w  sekto-

rze turystycznym. 

●Karolina Rokicka 

Co z budową przedszkola?  

mina ogłosiła przetarg na 

budowę przedszkola w Ja-

nowicach Wielkich.  

 

To kolejny krok ku realizacji zamie-

rzenia. Ze środków unijnych (RPO 

WD) pozyskaliśmy 2,68 mln zł 

(umowa podpisana została w sierp-

niu), resztę trzeba będzie dołożyć z 

budżetu gminnego. Trudno przewi-

dzieć ceny ofert, gdyż budownictwo 

znacząco drożeje w ostatnim czasie. 

Jeśli uda się szybko wyłonić wyko-

nawcę, to budowa zacznie się od wy-

cinki 18 świerków w głębi terenu, na 

terenie przyszłego placu zabaw. Po 

zakończeniu budowy gmina posadzi 

36 nowych drzew zamiast wyciętych.  

Po usunięciu drzew wykonawca prze-

łoży sieć energetyczną, by nie prze-

szkadzała w budowie.  

Jeśli na budowie nie będzie opóźnień, 

we wrześniu 2022 r. dzieci pójdą do 

przedszkola w nowym miejscu.  

Czekać będzie na nie 5 sal dydaktycz-

nych, zaplecze do podgrzewania posił-

ków, z czasem zagospodarowany bę-

dzie teren w głębi na plac zabaw.  

Budynek będzie ogrzewany pompą 

ciepła, od frontu będzie 5 miejsc po-

stojowych. 

●Miłosz Kamiński 

Szachowy finał 

 Bystrzycy Oławskiej 

odbył się finał Dolnego 

Śląska w szachach indywidual-

nych organizowanych przez Lu-

dowe Zespoły Sportowe.  

 

Janowicka reprezentacja w składzie: 

Oliwia Pikus, Weronika Parzygnat 

oraz Igor Żuchewicz godnie reprezen-

towali Gminę w kolejnym etapie roz-

grywek.Złoci i srebrni medaliści za-

wodów powiatowych uzyskali prawo 

gry w tym finale. Na szczególne gra-

tulacje zasłużyły dziewczęta, Oliwia i 

Weronika, które zajęły kolejno trzecie  

i czwarte miejsca w swoich katego-

riach wiekowych. 

Oliwia, uczennica szkoły podstawo-

wej, wywalczyła stypendium sporto-

we. Pozostali uczestnicy w tym roku 

szkolnym ukończyli szkołę podstawo-

wą. Gratulacje i podziękowania dla 

wszystkich uczestników za godne re-

prezentowanie Szkoły Podstawowej 

oraz Gminy Janowice Wielkie.  

Podziękowania również dla Państwa 

Anny i Michała Pikus za pomoc  

w opiece nad dziećmi. 

●Piotr Lesiński 



  3        www.facebook.com/gminajanowicewielkie 

Drodzy mieszkańcy, 

 

za nami okres wakacyjny, minęło lato. Jakże od-

mienny, dziwny i nieznany nam wszystkim do tej 

pory był to czas. 

Przyszło nam borykać się z obawami i obostrzenia-

mi niespotykanymi do tej pory w życiu każdego  

z nas. Gorąco wierzę, że mimo to każdy z Was zna-

lazł czas na choćby chwilę oddechu i odpoczynku  

w gronie rodziny i przyjaciół, mimo, iż w ogranicze-

niach to jednak w sposób ulubiony i dający siły na 

nadchodzącą jesień i zimę. 

Mimo narzuconych i wymaganych odgórnie obo-

strzeń janowicki urząd funkcjonował, realizował 

swoje zadania i starał się służyć mieszkańcom. 

Wszystkim pracownikom dziękuję za zastosowanie 

się do wymogów sanitarnych, a mieszkańcom za 

wyrozumiałość i cierpliwość. 

O zrealizowanych w tym okresie działaniach, pra-

cach i inwestycjach piszemy w niniejszym numerze 

Informatora. Z ostatniej chwili dodać mogę, że na 

ogłoszony przez nas przetarg mający wyłonić wyko-

nawcę nowego przedszkola wpłynęło 9 ofert. Aktu-

alnie trwa procedura weryfikacji złożonych doku-

mentów pod względem formalno-prawnym. 

Wszystko wskazuje na to że na początku listopada 

będziemy mogli podpisać umowę ze zwycięzcą tego 

postępowania, a w przyszłym roku cieszyć oczy 

budową nowego, tak wiele lat oczekiwanego bu-

dynku. Na dniach powinien zostać dostarczony do 

naszej gminy kolejny, nowy ciągnik wielofunkcyjny 

wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg. 

Od tego sezonu Powiat Jeleniogórski będzie odpo-

wiadał za utrzymanie swoich dróg przebiegających 

przez naszą gminę w ramach zadania własnego, 

natomiast drogi gminne będą odśnieżali nasi pra-

cownicy dwoma pojazdami gminnymi. Nowy trak-

tor usprawni również wszelkie prace w sezonie 

letnim, gdyż  w doświadczeniu poprzednich lat, 

posiadanie jednego pojazdu stało się dalece niewy-

starczające.  

Kiedy piszę do Państwa niniejsze słowa wraca nie-

stety bardzo poważny problem zagrożenia epide-

miologicznego. Jak na razie funkcjonują przedszko-

le, szkoła, świetlice i biblioteki, choć na rygorystycz-

nych, zgodnych z wymogami rozporządzeń, przepi-

sów Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy zasa-

dach. Zdaję sobie sprawę, że wśród wielu z nas 

budzi to zdziwienie, irytację, a czasem wręcz sprze-

ciw. Niestety decyzje, wdrażane środki bezpieczeń-

stwa i wymogi zachowania nie zależą od nas, nato-

miast mamy obowiązek się do nich stosować.  

Osobiście uważam, że jest to ten moment w życiu 

nas wszystkich, kiedy trzeba bezwzględnie zastoso-

wać się do decyzji organów wyższych instancji,  

a próby kontestowania i jakiegokolwiek podważa-

nia tych decyzji mogą uczynić więcej złego niż do-

brego. Szanując prawo każdego z nas do stanowie-

nia o sobie i niezależnego podejmowania decyzji 

proszę i jednocześnie apeluję o zachowanie rozsąd-

ku i szeroko rozumianej dbałości o dobro i bezpie-

czeństwo nas wszystkich, mieszkańców Gminy 

Janowice Wielkie, naszych rodzin, bliskich i znajo-

mych. Życzę wszystkim Państwu zdrowia i jak 

najładniejszej, słonecznej, tegorocznej jesieni. 

 

                                 Pozostaję z wyrazami szacunku 

                                               Kamil Kowalski 

                                  Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Zabawy w Rudawskim Lesie 

akończyły się prace po-

legające na wybudowa-

niu ścieżki edukacyjnej w cen-

trum Janowic Wielkich.  

 

Projekt „Budowa ścieżki edukacyj-

no-ekologicznej pn. Rudawski Las” 

został zrealizowany przy pomocy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-

nowicach Wielkich, za pośrednic-

twem Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Ducha Gór ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach stra-

tegii rozwoju lokalnego kierowane-

go przez społeczność”. 

W ramach realizacji projektu wyko-

nana została ścieżka wysypana gry-

sem, ograniczona kamiennymi 

obrzeżami, wzdłuż której ustawione 

zostały przyrządy edukacyjne, ta-

blice informacyjne oraz rzeźby owo-

ców drzew.  

W centralnej części zagospodarowa-

nego terenu ustawione zostało 

urządzenie linarne do zabawy dzie-

ci i młodzieży.  

Korzystający z infrastruktury mogą 

m.in. spróbować swoich sił na leśnej 

skoczni, poznać leśne rodziny, po-

czytać o formacjach skalnych regio-

nu, odpocząć na drewnianej leżan-

ce. Budowa ścieżki miała na celu 

poprawę dostępności infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej w gminie, 

uświadomienie ważności tematu, 

jakim jest ochrona środowiska  

i integrację lokalnej społeczności. 

Oficjalne otwarcie ścieżki odbyło się 

16  września przy udziale skarbni-

ka OSP, władz gminy, osób pracują-

cych przy projekcie oraz przedszko-

laków, które pod czujnymi spojrze-

niami pań nauczycielek prezento-

wały akrobacje na linarnej kon-

strukcji. 

Raduje fakt, że projekt spotkał się  

z uznaniem mieszkańców, którzy 

chętnie spędzają popołudnia w ja-

nowickim parku. 

Cieszę się, że powstało kolejne, 

bardzo ładne, zrewitalizowane 

miejsce na terenie naszej gminy. 

Dziękuję janowickim strażakom 

za współpracę, LGD Partnerstwo 

Ducha Gór za to, że mogliśmy 

aplikować o środki i za nieocenio-

ną pomoc na etapie wnioskowa-

nia i realizacji operacji. pracow-

nikom Urzędu za pracę przy rea-

lizacji przedsięwzięcia i miesz-

kańcom, którzy przychylnym 

okiem patrzą na nasze starania - 

podsumował Kamil Kowalski, 

Wójt Gminy. 

●Karolina Rokicka 

►Idealne miejsce do zabawy i odpoczynku (fot. H. Tyndyk) 

►Zachęca do odwiedzenia (fot. H. Tyndyk) 

Omówiono plan miejscowy Radomierza 

 połowie sierpnia  

w Wieży Widokowej 

w Radomierzu odbył się warsz-

tat konsultacyjny dot. opraco-

wania Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego 

miejscowości Radomierz.  

 

Udział w spotkaniu udział wzięli 

mieszkańcy, przedstawiciele Urzę-

du Gminy oraz członkowie Fundacji 

Sendzimira. 

Warsztat został zorganizowany  

w ramach projektu „Wspólna Prze-

strzeń – partycypacyjne planowanie 

przestrzenne w gminach” realizo-

wanego przez wyżej wspomnianą 

fundację. W trakcie jego trwania 

mieszkańcy mieli możliwość przed-

stawienia swojej wizji MPZP oraz 

zadania pytań urbaniście opraco-

wującemu dokument, p. J. Godlew-

skiemu, który w spotkaniu uczest-

niczył zdalnie. 

Cieszy fakt, że w warsztacie wzięło 

kilkunastu mieszkańców. Padły 

ciekawe pytania i propozycje.  

To znak, że lokalna społeczność in-

teresuje się aspektem ochrony śro-

dowiska przyrodniczego, rozwojem 

komunikacji, wyznaczeniem tere-

nów zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej i terenów rolniczych  

w obrębie swojego miejsca zamiesz-

kania. 

Dla zebranych przygotowano drob-

ny poczęstunek. 

●Karolina Rokicka 
►Uczestnicy spotkania (fot. K. Rokicka) 

Gaz sieciowy w Komarnie już za chwilę 

azyfikacja Komarna po 

ponad czterech latach od 

zamysłu inwestycyjnego staje 

się faktem.  

 

Aktualnie trwają ziemne prace bu-

dowlane polegające na stworzeniu 

przyczółku.   

Pierwsze 4 przyłącza oraz dostawa 

gazu zostaną uruchomione jeszcze 

w listopadzie albo grudniu 2020 r.  

Kolejne przyłącza będą realizowane 

w terminie przedłużonym (ale już 

tym razem po raz ostatni) do wrze-

śnia 2021 r. na obszarze dolnej  

i środkowej części wsi (poniżej ko-

ścioła).  

Inwestycję realizuje Polska Spółka 

Gazownictwa, a gmina dopomagała 

w promocji przedsięwzięcia, uzgod-

nieniach administracyjnych i roz-

wiązywaniu sytuacji konfliktowych 

związanych z przebiegiem gazocią-

gu.  

W kolejnych latach możliwa będzie 

rozbudowa sieci na obszarze wsi, 

choć aktualnie takich planów nie 

ma, a do ich realizacji potrzeba co 

najmniej kilku lat.  

 

●Miłosz Kamiński 
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W SKRÓCIE 
Przewozy do Jeleniej Góry wznowione 

Ro-Ko Przewozy Autokarowe informuje, że 

od 1 września wznowione zostały przewozy 

na trasie  Janowice Wielkie - Jelenia Góra. 

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie in-

ternetowej przewoźnika.                        ●K.R.                               

Podzielono fundusze sołeckie 

We wrześniu we wszystkich sołectwach 

gminy odbyły się zebrania wiejskie. W ich 

trakcie zaplanowano i uchwalono zadania, 

które będą realizowane w 2021 r. w ramach 

funduszu soleckiego. Środki zostały przy-

znane m.in.. Świetlicom.. Szykują się także 

kolejne prace na rzecz zagospodarowania 

terenów poszczególnych wsi.                 ●K.R.                                                 

Piłka w grze   

Z końcem sierpnia rozgrywki piłkarskie 

wznowiła seniorska drużyna klubu sporto-

wego GLKS, próbując swoich sił w klasie B 

na 8 szczeblu rozgrywek ogólnopolskich.  

Bilans wygląda następująco: 3 wygrane, 2 

remisy, 1 przegrana i 1 pauza.              ●K.R.                                                                    

Będzie nowy plac zabaw 

Trwają prace polegające na utworzeniu 

placu zabaw w Trzcińsku (okolice nr 15). 

Oprócz urządzeń dla dzieci pojawią się ele-

menty siłowni zewnętrznej oraz nasadzenia 

roślin. Projekt jest realizowany przy pomo-

cy OSP Janowice Wielkie.                      ●K.R.                                                 

Odświeżona strona internetowa    

Pod domeną www. janowicewielkie.eu 

funkcjonuje nowa strona internetowa gmi-

ny. Zmianie uległa szata graficzna, pojawiły 

się udogodnienia dla osób niepełnospraw-

nych. Zachęcamy do zapisania się na new-

sletter, by otrzymywać na bieżąco ważne 

informacje z życia gminy.                                                ●K.R.                              

Flaga na maszt 
Gmina zamierza postawić maszt z flagą 

narodową w sąsiedztwie Miejsca Pamięci 

Ofiar Faszyzmu i Zesłańców Sybi-

ru.Zadanie zostanie sfinansowane ze środ-

ków rządowych, pod warunkiem uzyskania 

w głosowaniu internetowym min. 100 gło-

sów za tym pomysłem. Aby zagłosować wy-

starczy wypełnić krótką ankietę na: bialo-

czerwona.www.gov.pl/.                        ●mkam                                                
Zadbaj o przydomową zieleń 
Gmina zwraca się z prośbą do mieszkańców 

o przycinanie roślinności rosnącej wzdłuż 

płotów, która utrudnia kierowcom prowa-

dzenie pojazdów, a także znacząco wpływa 

na ograniczenie widoczności.                 ●K.R.                     
Gmina kupuje ciągnik 
Z myślą o szybkim, solidnym i tanim odśnie-

żaniu dróg gminnych gmina kupuje ciągnik 

rolniczy Farmtrac 6075 NETS. Do maszyny 

dokupiony będzie pług odśnieżny montowany 

z przodu i posypywarka do soli i piasku, mon-

towana z tyłu. Całość zestawu kosztuje ok. 

158 tys. zł. Sprzęt pojawi się u nas już w paź-

dzierniku. Dodatkowo z początkiem sezonu 

gmina kupuje 25 ton soli i 25 ton piasku do 

odśnieżania dróg gminnych za ok. 7,5 tys. zł. 

Obsługę odśnieżania będą prowadzić pracow-

nicy Urzędu Gminy, dzięki czemu nie będzie 

trzeba kupować kosztownej usługi gotowości 

do odśnieżania, za którą płaci się nawet wte-

dy, gdy zima jest bezśnieżna.                 ●mkam 

Złote Gody Państwa Cabel  

 połowie września    

w Urzędzie Stanu Cy-

wilnego w Janowicach Wielkich 

odbyła się uroczystość Złotych 

Godów, czyli pięćdziesiątej rocz-

nicy wstąpienia w związek mał-

żeński p. Janiny i Edwarda Ca-

bel, której przewodniczył Sekre-

tarz Gminy. 

 

Jubilaci w obecności córki i pracowni-

ków urzędu wysłuchali listu gratula- cyjnego od Wójta Gminy, zostali od-

znaczeni Medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie nadanymi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

po czym usłyszeli Marsz Weselny 

Mendelssohna. 

Państwu Cabel życzymy kolejnych lat 

życia w zdrowiu, miłości i zrozumie-

niu. Szacunku rodziny, przyjaciół  

i mieszkańców gminy oraz niezłomno-

ści i wytrwałości w zapisywaniu kolej-

nych kart rodzinnej historii. 

●Karolina Rokicka ►Wzruszeni jubilaci (fot. K. Rokicka) 

Żyją w pamięci janowiczan 

rzedstawiciele janowic-

kich Sybiraków wraz  

z władzami gminy uczcili Świato-

wy Dzień Sybiraka. 

 

Skromne uroczystości odbyły się  

w miejscu Pamięci Ofiar Faszyzmu  

i Zesłańców Sybiru (ul. Rudawska, k. 

mostu w Janowicach Wielkich).  

Rozpoczęła je p. Janina Myślicka, 

dzięki której trwa pamięć o Sybira-

kach wśród mieszkańców gminy. Na- stępnie głos zabrał Wójt Gminy wspo-

minając losy naszych przodków i dzię-

kując zebranym za ich pracę oraz 

dbałość, by tragiczny los Sybiraków 

nie został zapomniany.  

Zwieńczeniem uroczystości było złoże-

nie kwiatów przy pomniku.  

Państwo Myśliccy udali się na dalsze 

uroczystości do Kościoła pw. Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Jeleniej 

Górze, gdzie uhonorowano ich Złoty-

mi Odznakami Honorowymi za zasłu-

gi dla Związku Sybiraków. 

●Karolina Rokicka 

►Uczestnicy uroczystości (fot. K. Rokicka) 

Coraz mniej azbestu  

akończyły się prace związane 

z realizacją zadania polegają-

cego na demontażu, zbieraniu, trans-

porcie oraz unieszkodliwieniu odpa-

dów zawierających azbest z terenu 

gminy Janowice Wielkie. 

 

Zadanie zostało zrealizowane przy wspar-

ciu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska we Wrocławiu (WFOŚiGW), przy 

współfinansowaniu z budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego.  

Dofinansowane zadanie jest zgodne  

z priorytetem nr 3.1.2 Unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów 

zawierających azbest z uwzględnieniem 

działań wynikających z przyjętych progra-

mów usuwania azbestu zawartym w 

„Liście przedsięwzięć priorytetowych 

WFOŚiGW we Wrocławiu” na rok 2020 . 

Łącznie na realizację zadania przeznaczono 

ponad 7,5 tys. zł z czego ok. 4,7 tys. zł to 

dotacja ze środków WFOŚiGW, ok. 1 tys. zł 

pochodzi z budżetu powiatu jeleniogórskie-

go, a  ok. 1,7 tys. zł to środki  własne gminy 

Janowice Wielkie.  

W ramach realizacji zadania wywieziono  

i zutylizowano wyroby zawierające azbest  

z 5 nieruchomości w ilości 7,34 tony. 

●Katarzyna Praczyk 

UG przypomina, że w trybie ciągłym 

przyjmowane są wnioski o dofinansowa-

nie zadań z zakresu usuwania azbestu z 

nieruchomości położonych na terenie gmi-

ny Janowice Wielkie. Niezbędne informa-

cje w temacie usuwania wyrobów zawie-

rających azbest oraz wypełniania wnio-

sku można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Janowice Wielkie w godzinach urzędowa-

nia pod numerem telefonu: 75 75 15 124 

wew.118. 

Będziemy sprawdzać szamba 

Szanowni Państwo, 

z coraz większą uwagą spoglądamy w stro-

nę naszych rzek, potoków i strumieni, do-

szukując się w nich wartości ekologicznych 

i krajobrazowych. Również coraz większa 

intensywność zabudowy sprawia, że – po-

dobnie jak wiele gmin – nieszczelne czy 

przepełnione szamba oraz przesiąkające 

przydomowe biologiczne oczyszczalnie sta-

ją się problemem dla okolicznych posesji.  

Pragnąc jak najbardziej ograniczyć skalę 

wycieków, informuję, że od lipca 2021 r. 

Urząd Gminy będzie prowadził wyrywko-

we kontrole nieruchomości wyposażonych 

w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe 

biologiczne oczyszczalnie ścieków. Kontrole 

będą miały na celu sprawdzenie dokumen-

tacji wywozu nieczystości i szczelności 

urządzenia. 

Każdy właściciel nieruchomości wyposażo-

nej w zbiornik bezodpływowy albo przydo-

mową biologiczną oczyszczalnię ścieków 

powinien posiadać: 

- aktualną umowę na świadczenie usługi 

wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika 

albo osadu z przydomowej oczyszczalni, 

zawartą z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie, 

- potwierdzenia ilości wywiezionych nieczy-

stości oraz opłat z tym związanych, przy 

czym ilość winna być odpowiednia do licz-

by osób korzystających z obiektu oraz ilości 

pobranej wody. 

Poddanie się kontroli wynika z art. 5 ust.  

1 pkt 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W przy-

padku stwierdzenia nieprawidłowości bę-

dzie prowadzone postępowanie admini-

stracyjne w trybie art. 10 ust. 2 ww. usta-

wy. 

Z poważaniem 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

 

 

Informację o  przedsiębiorcach 

uprawnionych do opróżniania zbior-

ników bezodpływowych na terenie 

Gminy Janowice Wielkie można uzy-

skać dzwoniąc do Urzędu Gminy  

sekretariat, 75 75 15 124 

wew.100,102,108). 


