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Pozyskaliśmy środki na inwestycje 

 mijającym roku Urząd 

Gminy przy współpracy 

z Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Janowicach Wielkich wziął 

udział w czterech konkursach 

ogłoszonych przez Lokalną Grupę 

Działania Partnerstwo Ducha 

Gór.  Złożone wnioski zostały oce-

nione pozytywnie, otrzymały stu-

procentowe dofinansowanie, 

dzięki czemu przyszłoroczny bu-

dżet zwiększy się o przeszło 160 

tys. na realizację inwestycji służą-

cych mieszkańcom i turystom, 

które zrealizowane zostaną w Ra-

domierzu, Trzcińsku i Janowi-

cach Wielkich. 

 

Łączna pula pozyskanych środków 

pochodzi z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020.  

W aplikowaniu o nie z pomocą przy-

szedł Zarząd Ochotniczej Straży Po-

żarnej w osobach Prezesa i Skarbni-

ka, dzięki którym udało się spełnić 

podstawowe kryteria formalne nabo-

rów. 

W ramach pierwszego konkursu gran-

towego pn. Inicjatywy na rzecz tożsa-

mości i zachowania dziedzictwa kul-

turowego Urząd pozyskał 20 tys. zł.  

W związku z tym odrestaurowane 

zostaną dwie kamienne piwniczki  

w Trzcińsku. W jednej z nich  zostanie 

utworzona otwarta izba pamięci z 4 

tablicami tekstowo-fotograficznymi 

przedstawiającymi historię oraz cie-

kawostki o sołectwie. Tuż obok piwni-

czek staną ławki, stojak na rowery 

oraz pojawią się rośliny ozdobne. Ca-

łość prac zostanie wykonana siłami 

pracowników Urzędu oraz społeczni-

ków. 

W lipcu ponownie ogłoszono konkurs 

grantowy o tym samym tytule, opie-

wający na tę samą kwotę dofinanso-

wania. Dzięki środkom, które udało 

się pozyskać zagospodarowany zosta-

nie fragment parkingu przy potoku 

Radomierka w Radomierzu. Pojawią 

się na nim przyrządy edukacyjne oraz 

infrastruktura towarzysząca.  

Miesiąc później ogłoszony został kolej-

ny nabór  wniosków. Zakładał utwo-

rzenie niekomercyjnej infrastruktury  

turystycznej, rekreacyjnej i kulturo-

wej. Limit środków wynosił 80,2 tys. 

zł. Złożony wniosek został oceniony 

pozytywnie i tym sposobem w cen-

trum Janowic Wielkich, w parku przy 

ul. 1 Maja powstanie ścieżka eduka-

cyjno-rekreacyjna pn. „Rudawski 

Las”. Zakres prac w ramach realizacji 

operacji będzie obejmował wykonanie 

wspomnianej ścieżki z grysu wraz  

z obrzeżami, ustawienie wzdłuż niej 

przyrządów edukacyjnych i tablic in-

formacyjnych o Rudawach Janowic-

kich, jej faunie i florze, formacjach 

skalnych, turystyce aktywnej oraz 

ustawienie ławek i leżanek. 

Następną inwestycją, którą będzie 

można zrealizować dzięki środkom 

otrzymanym z PROW, będzie plac 

zabaw z elementami siłowni ze-

wnętrznej w Trzcińsku za łączną kwo-

tę 42,9 tys. zł. 

Realizacji ww. projektów będą towa-

rzyszyć wydarzenia kulturalno – nau-

kowe, tj. oficjalne otwarcia, prelekcje, 

wykłady. 

Pragnę bardzo serdecznie podzięko-

wać władzom Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Janowicach Wielkich za 

chęć współdziałania i formalne 

umożliwienie Urzędowi startu  

w konkursach. Po raz kolejny prze-

konaliśmy się, że razem możemy 

więcej. Trud  włożony w skompleto-

wanie potrzebnej dokumentacji, 

wkrótce da widoczny efekt, który - 

mam nadzieję - będzie cieszył nas 

wszystkich.  

Dziękuję także byłym sołtysom 

Trzcińska i Radomierza - pani Aga-

cie Brodziak i panu Krzysztofowi 

Zawadzkiemu za pomysły, wizje  

i doradztwo, które na etapie apliko-

wania o środki były bezcenną po-

mocą - powiedział Kamil Kowalski, 

Wójt Gminy. 

 

●Karolina Rokicka 

Remiza wypiękniała 

akończyły się prace zwią-

zane z wykonaniem nowej 

elewacji budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Janowicach 

Wielkich. Zadanie kosztowało 59 

tys. zł, z czego jedna połowa po-

chodziła z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego, a druga połowa  

z budżetu gminy. 

 

Inwestycja została wykonana w ra-

mach konkursu „Odnowa Dolnoślą-

skiej Wsi”, w którym po raz trzeci  

z rzędu wystartował Urząd 

Gminy.  

Projekt zakładał usunięcie 

starej elewacji i uprzątnię-

cie terenu, czym zajęli się 

strażacy, położenie nowej 

elewacji (ocieplenie budyn-

ku, obróbki, malowanie) 

czego dokonała firma  

z Marciszowa oraz zago-

spodarowanie terenu przy-

legającego do remizy po-

przez nasadzenia roślinno-

ści i ustawienie ławostołów 

celem utworzenia miejsca spotkań, 

integracji i szkoleń członków Młodzie-

żowej Drużyny Pożarniczej w Janowi-

cach Wielkich, co również było wkła-

dem własnym strażaków w inicjaty-

wę. 

Ponadto wykonane zostało oświetlenie 

budynku, przy którym pracowali pra-

cownicy Urzędu Gminy. 

Równolegle z  wymienionymi pracami 

odbywały się prace polegające na poło-

żeniu nowego dachu nad małym gara-

żem oraz orynnowaniem budynku.  

● Karolina Rokicka 
► Remiza z prawdziwego zdarzenia (fot. H. Tyndyk) 

Uczcili niepodległość 

 listopada w janowickiej 

szkole odbyła się uroczy-

sta akademia z okazji Narodowe-

go Święta Niepodległości. Dzieci  

i młodzież zaprezentowały pro-

gram słowno – muzyczny opowia-

dający o smutnej historii polskie-

go narodu walczącego przez wiele 

lat o swoją wolność.   

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-

niem przez zgromadzonych hymnu 

państwowego. Następnie mali artyści 

przedstawili dzieje walki narodu pol-

skiego od czasów rozbiorowych po 

upadek „żelaznej kurtyny”.  

Elementem scenografii były krzy-

że z płonącymi, biało-czerwonymi 

zniczami, pojawiające się stopnio-

wo na scenie zgodnie z narracją 

historyczną scenariusza uroczy-

stości. Każdy z nich symbolizo-

wał najtragiczniejsze wydarzenia 

z dziejów narodu polskiego. Były 

to kolejno: trzy rozbiory Polski, 

powstanie listopadowe, powstanie 

styczniowe i druga wojna światowa. 

To, że Polska odzyskała niepodległość 

11 listopada 1918 roku nie zmieniło 

faktu, że o tę niepodległość przyszło 

Polakom jeszcze nie raz przelewać 

krew. Wojna z bolszewikami, druga 

wojna światowa, walka z systemem 

komunistycznym po wojnie przyniosły 

prawdziwą wolność dopiero wtedy, 

gdy ostatni żołnierz Armii Czerwonej 

opuścił ziemie polskie w roku 1992. 

Akademia miała uroczysty i podniosły 

przebieg, a jej młodzi widzowie udo-

wodnili swoim zachowaniem, że nie 

obcy jest im patriotyzm. 

●Bogusław Kutryba 

► Wdzięczni za wolną Polskę (fot. S.P.) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Rada Gminy na listopadowej sesji przyjęła 

m.in. uchwały związane z opłatami za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawkami w podatku od nieruchomo-

ści. Są to uchwały ważne z punktu widze-

nia domowych budżetów nas wszystkich. 

Wzrost opłat środowiskowych związanych  

z odbiorem odpadów niestety zmusił nas do 

podniesienia stawek za odbiór odpadów. 

Uchwała została dostosowana do obowiązu-

jącej ustawy i zmienia całościowe podejście 

do gospodarowania odpadami. Wszyscy 

mieszkańcy są zobligowani do selektywnej 

zbiórki odpadów. Wymagana będzie w nie-

których przypadkach aktualizacja deklara-

cji o wysokości opłaty. Kto musi złożyć nową 

deklarację oraz o wysokości opłat piszemy 

na łamach aktualnego Informatora. W ra-

zie jakichkolwiek wątpliwości proszę  

o kontakt z inspektoratem ochrony środowi-

ska Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. 

Stawki podatkowe natomiast wzrosły głów-

nie za sprawą inflacji, ale jest to wzrost nie-

znaczny. 

Rada Gminy wyraziła pozytywną opinię  

w zakresie zmiany nazwy Powiatu Jelenio-

górskiego na Powiat Karkonoski. Zachęcam 

wszystkich Państwa jako mieszkańców 

powiatu do wyrażenia swojej opinii poprzez 

wypełnienie ankiety. Wszystkie informacje  

o prowadzonych konsultacjach społecznych 

znajdują się na stronie internetowej Powia-

tu Jeleniogórskiego i w BIP Urzędu Gminy.  

W sołectwie Trzcińsko Pani Maja Li-

sowska została wybrana do pełnienia 

funkcji Sołtysa. Pani Mai gratuluję  

i życzę sukcesów oraz satysfakcji  

z pełnienia ważnej funkcji społecznej. 

Gmina Janowice Wielkie pozyskała środki 

na inwestycje, które będą służyły zarówno 

mieszkańcom jak i turystom (więcej na str. 

nr. 1). Dziękuję wszystkim pracownikom 

Urzędu Gminy oraz OSP Janowice Wielkie 

za współpracę i wykonaną pracę. 

Szanowni Państwo Święta Bożego Naro-

dzenia zbliżają się wielkimi krokami, pro-

szę przyjąć ode mnie życzenia bożonarodze-

niowe: 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodze-

nia życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Janowice Wielkie, aby radość, szczęście  

i dostatek zagościły w Waszych domach. 

Niech ten piękny, rodzinny czas w blasku 

świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd 

po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla 

Was czasem wytchnienia i dobrych reflek-

sji. Tradycyjnie życzę Państwu również 

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 

nadchodzącym 2020 roku. Oby Nowy Rok 

spełnił pokładane w nim nadzieje i przy-

niósł sukcesy w realizacji osobistych pla-

nów. Dużo optymizmu i wiary w pogodne 

jutro. Wszystkiego najlepszego! 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Krzysztof Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy 

Nowości wydawnicze w bibliotece 

achęcamy wszystkich miesz-

kańców Gminy do regular-

nych odwiedzin naszej biblioteki. Za-

pewniamy, że przekraczając nasze 

progi, postaramy się zabrać czytelnika 

w niezapomnianą podróż po mean-

drach alternatywnych światów, które 

potrafią oczarować, zaskoczyć, rozba-

wić, a czasem sprowokować do reflek-

sji, zadumy, nostalgii…  

 

Szeroki wachlarz oferty naszej biblioteki 

sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej 

wymagających czytelników. Od lat z sukce-

sem występujemy o środki dotacyjne z Bi-

blioteki Narodowej na dofinansowanie za-

kupu książek. Dzięki tym zabiegom, w ro-

ku 2019 otrzymaliśmy kwotę w wysokości 

5.100 zł, która powiększona o dotację z bu-

dżetu gminy pozwoliła dokonać zakupu 

książek na łączną kwotę 13.106,21 zł, co 

przełożyło się na 545 pozycji, które znajdą 

się w bibliotece w Janowicach Wielkich  

i filiach: w Radomierzu, Trzcińsku i Ko-

marnie. Uważnie obserwując aktualne 

trendy w czytelnictwie oraz wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych 

czytelników, sukcesywnie zaopatrujemy 

naszą bibliotekę w światowej sławy m.in. 

literaturę piękną, sensacyjną, kryminalną 

oraz literaturę dla dzieci i młodzieży.  

W naszej czytelni nie brakuje również best-

sellerów oraz pozycji, których znajomość 

jest naszą patriotyczną powinnością, bo 

pochodzących z wybitnych epok literackich.  

Doceniając wartość książki oraz dążąc do 

satysfakcji każdego czytelnika, książki  

z naszego księgozbioru udostępniamy bez 

ograniczeń w każdej filii – na życzenie czy-

telników dostarczamy je do punktu, w któ-

rym pracownikowi zgłoszono zapotrzebo-

wanie.  

 

●Teresa Błaziak 

Ceny śmieci po nowemu 

ada Gminy przyjęła 

uchwałę* o nowej stawce 

opłaty za odbiór śmieci z nieru-

chomości. Od stycznia 2020 r. - 

podobnie jak w innych gminach – 

opłaty wzrosną. Powodem tego są 

zmiany ustawy i nowe cenniki za 

odbiór śmieci na wysypiskach. 

Nie będzie już można oddawać 

śmieci bez segregacji. Wracają 

kompostowniki, ale nie dla 

wszystkich. Zmienią się też wzory 

deklaracji składanej przez właści-

cieli. Jakie są nowe opłaty i kto 

musi składać deklaracje – pisze-

my poniżej. 

 

 

Stawka miesięcznej opłaty będzie wynosić 

30 zł za jednego mieszkańca. Jeżeli właści-

ciel zadeklaruje posiadanie kompostownika 

przydomowego i używanie go do składowa-

nia bioodpadów, opłata wyniesie 25 zł za 

jednego mieszkańca. Niestety, kompostow-

nik przydomowy mogą posiadać zgodnie z 

ustawą wyłącznie nieruchomości zamiesz-

kałe i zabudowane budynkami mieszkalny-

mi jednorodzinnymi (rodzaj budynku usta-

la się zgodnie z definicją wynikającą z pra-

wa budowlanego). Stawki obniża się dla 

posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 24 zł 

(stawka podstawowa) albo 20 zł (stawka z 

kompostownikiem). Zmieniają się także 

stawki dla nieruchomości niezamieszka-

łych (np. firm), dla których ustala się opłatę 

stosownie do szacowanej objętości śmieci 

dla prowadzonego rodzaju działalności.  

 

Śmieci tylko segregowane 

Tak jak stanowi ustawa, do której musieli-

śmy dostosować prawo miejscowe, nie bę-

dzie już stawki tańszej za prowadzenie 

segregacji i droższej za wystawianie tylko 

pojemników ze śmieciami zmieszanymi. 

Teraz czeka nas tylko jedna stawka,  

a ewentualny brak segregacji będzie 

zagrożony karą w wysokości naliczenia 4-

krotnej właściwej wysokości opłaty na 

okres pół roku. 

Aktualnie trwa przetarg na odbiór odpa-

dów przez wysypiska śmieci. W następ-

stwie wyłonienia wysypiska zostanie prze-

prowadzony kolejny przetarg na transport 

odpadów. Dopiero na podstawie stawek 

poznanych z najkorzystniejszych ofert bę-

dzie można ostatecznie określić, czy spo-

dziewane stawki będą utrzymane.  

Nadmienić trzeba, że przeprowadzona  

w 2019 r. kontrola Regionalnej Izby Obra-

chunkowej wskazała, że system odbioru 

odpadów ma sam bilansować się i nie wol-

no do niego dokładać z budżetu. To osta-

teczni odbiorcy muszą poczuć finansowe 

znaczenie śmieci i z tego powodu nie wol-

no gminie dopłacać do ich odbioru – ina-

czej niż np. do wody czy ścieków. 

 

Można wywieźć śmieci na PSZOK 

Wciąż do dyspozycji mieszkańców od ponie-

działku do piątku (godz. 10-18) i w soboty 

(godz. 10-14) pozostaje Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

na oczyszczalni ścieków. Punkt przyjmuje 

od mieszkańców różne niestandardowe 

odpady, których wykaz zawarty jest w 

ustawie i uchwałach Rady Gminy. Tak jak 

dotychczas, na PSZOK będzie można wy-

wieźć drobną ilość gruzu (do 200 kg). Poja-

wi się nowy wymóg, by mieszkaniec korzy-

stający z PSZOK wylegitymował się  

i nie posiadał zaległości w opłacie, co 

będzie musiał udowodnić dowodami opłaty.  

Rada Gminy dokona też zmian w regula-

minie utrzymania czystości w gminie, mię-

dzy innymi w zakresie częstotliwości 

odbioru. Nie zmieni się zbytnio: z nieru-

chomości jednorodzinnych 2 razy w miesią-

cu odpady zmieszane i jeden raz w miesią-

cu poszczególne wyselekcjonowane frakcje, 

z nieruchomości wielorodzinnych wszystkie 

frakcje 2 razy w miesiącu. Ważne jest, by 

daty kolejnych odbiorów nie były od siebie 

zbyt odlegle, co dotychczas powodowało 

dolegliwość dla mieszkańców, gdy np. od-

biór był na początku jednego miesiąca i pod 

koniec kolejnego.  

 

Kto musi złożyć deklarację? 

Z powodu zmian ustawowych radni wpro-

wadzili nowe wzory deklaracji dotyczącej 

śmieci. Zaczną one obowiązywać od 1 stycz-

nia 2020 r. – wcześniej stosuje się jeszcze 

wzory dotychczasowe do obecnych sytuacji. 

Nową deklarację złożyć muszą: 

➢właściciele nieruchomości zamieszkałych 

(ewentualnie zarządcy wspólnot, lokatorzy 

mieszkań komunalnych), którzy dotych-

czas deklarowali gromadzenie śmieci wy-

łącznie w postaci zmieszanej, 

➢właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i zabudowanych budynkami jednorodzin-

nymi, którzy będą gromadzić bioodpady w 

kompostowniku przydomowym (jeżeli chcą 

skorzystać z tańszej stawki) 

➢właściciele nieruchomości, jeśli którykol-

wiek z domowników wprowadził albo wy-

prowadził się po złożeniu ostatniej deklara-

cji, albo domownik uzyskał Kartę Dużej 

Rodziny. 

➢właściciele nieruchomości niezamieszka-

łych (np. sklepów, przedsiębiorstw, agrotu-

rystyk), którzy deklarowali dotychczas 

brak segregacji odpadów. 

Nie muszą składać deklaracji właścicie-

le nieruchomości zamieszkałych 

(ewentualnie zarządcy wspólnot) i najemcy 

lokali mieszkalnych komunalnych, jeżeli: 

➢dotychczas deklarowali gromadzenie 

śmieci segregowanych oraz  

➢nie chcą lub nie mogą skorzystać z niższej 

stawki za posiadanie kompostownika oraz 

➢nie wystąpiła u nich zmiana wynikła np.  

z liczby domowników. 

Deklarację trzeba będzie składać w ciągu 

10 dni od zmiany okoliczności będących 

podstawą naliczenia opłaty. Kto nie złoży 

deklaracji mimo takiego obowiązku, otrzy-

ma wezwanie z Urzędu Gminy. Jeśli się do 

niego nie odniesie, zostanie mu naliczona 

grzywna na podstawie ustawy. Karą 

grzywny zagrożone będzie też niekompo-

stowanie śmieci mimo takiego zadeklaro-

wania.  

Zmieniły się również przepisy dotyczące 

wykazania, że osoba zameldowana nie za-

mieszkuje pod adresem – nie wystarczy już 

pisemne oświadczenie, ale wymagany bę-

dzie dokument na potwierdzenie tego 

faktu. Brak udowodnienia, że ktoś nie za-

mieszkuje spowoduje naliczenie opłaty 

również za tę osobę. Ponadto lokatorzy 

mieszkań prywatnych wynajmowanych od 

innych osób nie będą mogli już składać de-

klaracji za właściciela, który pozostaje jedy-

ną osobą zobowiązaną do deklaracji i opłat. 

Wszystkie zmiany wejdą w życie od 1 

stycznia 2020 r. Od tego czasu mieszkań-

cy proszeni są o niezwłoczne składanie no-

wych deklaracji (dostępne na stronie inter-

netowej i w Urzędzie Gminy) oraz ustawie-

nie właściwych kwot w stałych zleceniach 

bankowych. 

 

●Miłosz Kamiński 

 

*Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy 

Janowice Wielkie – do znalezienia na BIP 

Urzędu Gminy. 
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Szanowni Państwo, 

 

to ostatni przekazywany w 2019 roku w Pań-

stwa ręce numer naszego „Informatora”. Po 

więcej nowinek zapraszam tradycyjnie na 

stronę internetową naszej Gminy oraz na 

Facebooka. 

Przez minionych 12 miesięcy udało nam się 

zakończyć wiele oczekujących zadań i inwe-

stycji. Odbudowana została przy półmiliono-

wym wkładzie finansowym z naszego budże-

tu droga powiatowa relacji Radomierz – Ja-

nowice wraz z chodnikami na terenach zabu-

dowanych. Zakończyliśmy również budowę 

dwóch dróg gminnych w Janowicach Wiel-

kich i jednej w górnej części Komarna  

w oparciu o budżet gminny i pozyskane środ-

ki ministerialne. Zakończony został remont 

remizy janowickiej OSP.  

Kończymy wydatkowanie funduszy sołec-

kich, które upiększają nasze miejscowości 

(skwerek rekreacyjny w Mniszkowie, skarpa 

między sklepem, a piwniczkami w Trzciń-

sku, rozbudowa systemu monitoringu wizyj-

nego w Komarnie oraz wiele innych działań). 

Dobiegają końca prace projektowe i przygo-

towawcze do złożenia wniosku na budowę 

nowego przedszkola w Janowicach. W minio-

nym roku złożyliśmy do LGD „Duch Gór” 

cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji 

gminnych. Wszystkie dostały 100 % dofinan-

sowania i będą realizowane w roku 2020. Są 

to działania: „Ścieżka edukacyjno-

ekologiczna w parku przy 1-go Maja” , „Plac 

zabaw w Trzcińsku”, „Skwer nad potokiem  

w Radomierzu” i „Remont zabytkowych piw-

niczek w Trzcińsku”. Dziękuję serdecznie 

pracownikom Urzędu Gminy za ciężką i wy-

dajną pracę związaną z tymi naborami,  

a janowickiej OSP za współpracę. 

W minionym roku wszystkie sołectwa w na-

szej gminie wybrały swoich nowych Sołty-

sów. Ustępującym miejsca serdecznie dzię-

kuję za pracę dla naszych miejscowości,  

a nowowybranym życzę wielu sukcesów. 

W ramach gminnych wydarzeń mijającego 

roku odbyło się kolejne noworoczne przedsta-

wienie dobroczynne, święto gminy Janowian-

ki, kolejna edycja Miedzianka Fest, festyny  

i zabawy sołeckie, IX edycja Wędrownego 

Przeglądu Piosenki "Polana" , X edycja Tur-

nieju o Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa. 

Tradycyjnie już dziękuję za wszystkie osią-

gnięcia naukowe uczniom janowickiej szkoły 

oraz ich nauczycielom.  

Gratuluję wspaniałych wyników sportowych 

indywidualnych i zespołowych naszym ucz-

niom, klubom i stowarzyszeniom sportowym 

oraz wszystkim indywidualnym mieszkań-

com, którzy reprezentowali naszą Gminę. 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

życzę wszystkim Państwu radości, zdrowia  

i uśmiechu, odpoczynku i rodzinnego dobra 

oraz miłości. Zaś w nadchodzącym Nowym 

Roku niech towarzyszą nam wszystkim wy-

łącznie sukcesy osobiste i zawodowe.  

Wszystkiego najlepszego. 

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Pierwsze piece wymienione 

 październiku Wójt 

Gminy ogłosił nabór 

wniosków na dofinansowanie 

wymiany kotłów lub pieców na 

instalacje przyjazne środowi-

sku. Do urzędu wpłynęło 6 

wniosków, wszystkie zostały 

rozpatrzone pozytywnie.  

 

Kolejnym krokiem w procedurze 

dofinansowania była wizyta komisji 

u beneficjenta celem sporządzenia 

dokumentacji fotograficznej.  Środki 

wypłacono na zasadzie refundacji.  

W gminie pojawił się 1 piec gazowy 

i 5 pieców piątej klasy. Dofinanso-

wanie gminy wyniosło w sumie 22 

tys. zł. (dla poszczególnych miesz-

kańców w granicach 3-5 tys. zł). 

Wymiana tzw. kopciucha na piec 

nowej generacji to wygoda w użyt-

kowaniu, zadowalająca wydajność 

grzewcza, ale przede wszystkim  

działanie na rzecz ekologii - ograni-

czenie emisji szkodliwych gazów  

i pyłów  do atmosfery. 

Na chwilę obecną największa ko-

rzyść ekologiczna będzie odczuwal-

na  w sołectwie Radomierz - tam  

z gminnego dofinansowania skorzy-

stało 4 wnioskodawców.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

program wymiany pieców ma cha-

rakter wieloletni i będzie kontynuo-

wany w 2020 r. Wójt zachęca do 

śledzenia strony internetowej gmi-

ny i korzystania z dofinansowania. 

Warto podjąć także wysiłki, aby 

skorzystać z dofinansowań pocho-

dzących z rządowego programu 

„Czyste Powietrze”, w ramach któ-

rego można uzyskać środki na szer-

szy zakres prac termomodernizacyj-

nych. Zadbajmy wspólnie o jakość 

powietrza i nasze zdrowie. 

 

●Karolina Rokicka 

Kolejny sprzęt dla GLKS „Rudawy” 

anowicki klub piłkarski 

GLKS „Rudawy” w osobie 

Prezesa, Sławomira Skalanego 

po raz drugi wystartował w na-

borze wniosków o dofinansowa-

nie w ramach programu „Klub” 

– edycja 2019 ogłoszonym  przez 

Ministerstwo Sportu i Turysty-

ki. Podobnie jak w roku ubie-

głym udało się zdobyć dofinan-

sowanie. 

 

GLKS jako jednostka jednosekcyjna 

mógł ubiegać się o dofinansowanie 

w wysokości 10 tys. zł przy jedno-

czesnym udziale środków własnych 

nie mniejszym niż 10% kosztów cał-

kowitych zadania.  

Wniosek złożony przez  prezesa klu-

bu został rozpatrzony pozytywnie, 

dzięki czemu młodzi piłkarze otrzy-

mali nowe stroje meczowe, piłki  

i przyrządy treningowe.  

Cieszy fakt, że na przełomie ostat-

nich kilku lat gminna baza sporto-

wa uległa znacznej poprawie - odbył 

się remont szatni, została wykona-

na termomodernizacja obiektu, na 

stanie pojawiło się nowe wyposaże-

nie w dużej mierze finansowanie  

z funduszy sołeckich.  

Warto zaznaczyć, że w każdą z wy-

żej wymienionych inicjatyw inten-

sywnie angażował się trener Skala-

ny. Jego praca na rzecz sportu  

i krzewienia kultury fizycznej nie 

umknęła uwadze działaczy sporto-

wych, w związku z czym został  

zgłoszony w Plebiscycie Gazety 

Wrocławskiej. 

Tych, którzy chcą okazać poparcie 

Sławomirowi Skalanemu odsyłamy 

d o  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j 

www.janowicewielkie.pl, gdzie 

szczegółowo wyjaśniamy, w jaki 

sposób i do kiedy można oddać głos. 

●Karolina Rokicka 

Jest Sołtys Trzcińska  

  dniu 27 listopada  

w świetlicy wiejskiej  

w Trzcińsku odbyło się zebra-

nie wiejskie, któremu przewod-

niczył Wójt Gminy. Jego celem 

było wybranie nowego Sołtysa. 

 

W spotkaniu uczestniczyło 22 

mieszkańców wsi.  Powołano trzyo-

sobową komisję następnie zgłoszo-

ną kandydaturę poddano głosowa-

niu. Nowym Sołtysem została  

p. Maja Lisowska. Nowej Pani Soł-

tys gratulujemy, życząc jednocze-

śnie sukcesów i satysfakcji z pełnie-

nia ważnej funkcji społecznej.  

Spotkanie w Trzcińsku zamknęło 

cykl zebrań wyborczych w sołec-

twach.  

W kwest i i  p rzypomnien ia ,  

w mijającym roku swoją kadencję 

rozpoczęli nowi Sołtysi. Są to: Syl-

wia Przywara (Radomierz), Edyta 

Michoń (Komarno) Maja Lisowska 

(Trzcińsko), Tomasz Fijałkowski 

(Janowice Wielkie), Przemysław 

Woźniak (Mniszków), Andrzej Bru-

dziński (Miedzianka). Ich służba 

potrwa do 2023r.  

Na stronie internetowej gminy  

w zakładce informator – sprawy 

sołeckie opublikowane są adresy 

mailowe i numery telefonów za po-

mocą, których można kontaktować 

się z gospodarzami wsi.  

Korzystając z okazji zachęcamy do 

aktywnego uczestnictwa w zebra-

niach wiejskich i zabierania głosu  

w sprawie kierunku rozwoju wsi. 

 

●Karolina Rokicka 

Trzy drogi w asfalcie 

 grudniu zakończyły 

się prace na 3 dro-

gach gminnych. Środki na ten 

cel w 60% pochodziły z Fundu-

szu Dróg Samorządowych, po-

zostałą część pokryła gmina. 

 

Prace, które wykonała firma SPRD 

sp. z o.o.  polegały na rozbiórce 

uszkodzonej nawierzchni, wykona-

niu podbudowy oraz nawierzchni 

asfaltowej z uwzględnieniem zjaz-

dów. Koszt inwestycji wyniósł prze-

szło 729 tys. zł. 

Nowymi drogami cieszą się miesz-

kańcy górnego Komarna (okolice 

parkingu pod Skopcem), ul. Reja 

oraz odnogi od ul. Parkowej do ul. 1 

Maja 5 w Janowicach Wielkich. 

Na ul. Reja są zamontowane dwa 

progi zwalniające, które poprawią 

bezpieczeństwo pieszych i kierow-

ców. 

„Pragnę podziękować pracowni-

kom Urzędu za pozyskanie rzą-

dowego dofinansowania, firmie 

SPRD za rzetelnie wykonaną 

pracę, ale przede wszystkim 

mieszkańcom za cierpliwość  

i wyrozumiałość w znoszeniu 

utrudnień. Mam nadzieję, że no-

we drogi będą nam wszystkim 

dobrze służyć - podsumował 

Wójt, Kamil Kowalski. 

●Karolina Rokicka 
►Ulica Reja (fot. M. Kamiński) 
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Nowa Grupa Odnowy Wsi 
Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa 

Radomierz do życia powołała została 

Grupa Odnowy Wsi. Jej liderką zosta-

ła p. Joanna Żukowska. Rada Gminy 

wyraziła zgodę na przystąpienie Gru-

py do Programu Odnowy Wsi Dolno-

śląskiej. Kolejnym krokiem będzie 

udział w warsztatach z moderatorami 

oraz sporządzenie Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi.                                 ●K.R 

Ślub w plenerze 
Urząd Stanu Cywilnego przypomina  

o  możliwości organizacji uroczystości 

zaślubin poza salą w Urzędzie, w do-

wolnym miejscu na terenie gminy. 

Koszt jej przeprowadzenia w tzw. ple-

nerze wynosi 1000 zł. Oprócz tego 

trzeba uiścić standardową opłatę skar-

bową w wysokości 84 zł.                ●Z.K                                   

Zajęcia świetlicowe w Radomierzu 
Na początku listopada zainaugurowa-

no działalność zajęć świetlicowych   

w Radomierzu. Zajęcia prowadzi  pani 

Sołtys z pomocą  Rady Sołeckiej oraz 

licznych społeczników. Odbywają się  

we wtorki w godz. 15.00-19.00 w Wie-

ży Widokowej. W czasie ich trwania 

organizowane są warsztaty plastyczno

-techniczne i zabawy dla dzieci.   ●K.R  

Lokalizacje celu publicznego ustalone 
Wydano decyzje ustalające lokalizację 

celu publicznego dla inwestycji: 

➢ odbudowa trzech zbiorników reten-

cyjnych na terenie leśnictwa Jano-

wice przez Nadleśnictwo Śnieżka; 

➢ budowa dwóch farm fotowoltaicz-

nych w Radomierzu przez Uniwersy-

tet Przyrodniczy we Wrocławiu ●E.P 

Mieszkanie na sprzedaż 
W styczniu (08.01) w Urzędzie Gminy 

odbędzie się przetarg na sprzedaż 

mieszkania w Komarnie nr 85/4. Za-

praszamy do składania ofert.        ●E.P                                                                                 

Konsultacje w sprawie nazwy powiatu 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogło-

sił konsultacje społeczne w sprawie 

zmiany nazwy Powiatu Jeleniogór-

skiego na Powiat Karkonoski. Opinie 

na ten temat można wyrazić w formie 

elektronicznej bądź osobiście w siedzi-

bie Starostwa Powiatowego przy ul. 

Kochanowskiego w Jeleniej Górze  

w terminie do 07.01.2020 r. Szczegóły 

w BIP Urzędu Gminy.                  ●K.R 

Karma dla kotów 
przed sezonem zimowym Urząd rozdał 

suchą karmę 20 opiekunom 147 kotów 

wolno żyjących. W sumie rozdano 500 

kg karmy.                                  ●mkam                           

Debiut seniorów w klasie B 
W mijającym roku do gry w piłkę nożną 

powróciła seniorska reprezentacja Rudaw 

Janowice Wielkie. Drużyna wzięła udział w 

rozgrywkach klasy B zajmując na koniec 

rundy jesiennej 9 lokatę w tabeli. Co cieka-

we, Janowiczanie wygrali 4 mecze, tyle sa-

mo przegrali, a także zremisowali. Strzelili 

22 bramki i tyle też stracili.                    ●K.R 

Karatecy z sukcesem na międzynarodowym turnieju 

 dniach 22-23 listopada 

w Legnicy odbył się  

międzynarodowy turniej karate 

olimpijskiego „XX CUPRUM CUP 

International Karate - POLISH 

OPEN 2019”, który był jednocze-

śnie turniejem rankingowym do 

Kadry Narodowej karate. Udział 

w nim wzięło troje uczniów jano-

wickiej szkoły. 

Do rywalizacji zgłosiło udział 265 za-

wodników z 20 klubów karate z 3 

państw – Polski, Czech i Rosji. Zawo-

dy odbywały się pod okiem Wicepre-

zesa Polskiego Związku Karate  

W. Antoniaka. Patronat Honorowy 

nad imprezą objął Prezydent Legnicy 

T. Krzakowski.  

Zawody rozgrywały się w dwóch kate-

goriach – kata oraz kumite. Gminę 

Janowice Wielkie reprezentowało tro-

je uczniów miejscowej szkoły: Alek-

sandra Pacocha, Nikola Heromińska  

i Jakub Praczyk. Wszyscy to podo-

pieczni kowarskiej sekcji Klubu Spor-

towego Funakoshi Shotokan Karate. 

Jakub Praczyk stanął na najwyższym 

stopniu podium będąc bezkonkuren-

cyjnym w kata chłopców 7 lat i młod-

szych. Dziewczynki drużynowo zdoby-

ły brązowe medale w kata w kat. 

dziewcząt 9-11 lat. Ciekawostką jest, 

że karate zostało sportem olimpij-

skim, a KS Funakoshi Shotokan Ka-

rate w Kowarach jest jedynym klu-

bem w Powiecie Jeleniogórskim przy-

gotowującym zawodników do rywali-

zacji w tej właśnie formule. Gratulu-

jemy młodym sportowcom i życzymy 

kolejnych sukcesów! 

●Grzegorz Praczyk/K.R 

►Dumny wygrany (fot. G. Praczyk) 

Złoci szachiści 

 Szkole Podstawowej  

w Siedlęcinie odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Jelenio-

górskiego w szachach drużyno-

wych szkół podstawowych.  

Zawody rozegrano w dwóch katego-

riach wiekowych: klasy V/VI oraz kla-

sy VII/VIII. Janowicką szkołę w kla-

sach V i VI reprezentowali: Oliwia 

Pikus, Szymon Reszka, Julian Ćwiek 

oraz Szymon Fedorowicz, któ-

rzy wygrali wszystkie spotkania. 

W zawodach wystartowała rekordowa 

liczba zespołów z powiatu - 11 repre-

zentacji. Rewelacyjnym wynikiem 

pochwalić się mogą również reprezen-

tanci klas VII i VIII w składzie:  

Weron ika  Parzygnat ,  Domi -

nik Bednarek, Kamil Imiołek i Igor 

Żuchewicz, którzy jak młodsi pokona-

li wszystkie reprezentacje nie prze-

grywając żadnego pojedynku.  

W zawodach wystartowało osiem ze-

społów. System rozgrywek turnieju 

polegał na tym, iż każdy uczestnik  

musiał rozegrać siedem spotkań indy-

widualnych. Do punktacji drużynowej 

liczyły się wszystkie pojedyncze poje-

dynki tworząc wynik zespołowy. Ja-

nowiccy reprezentanci jako złoci me-

daliści będą reprezentować powiat 

jeleniogórski w finale Dolnego Śląska 

we Wrocławiu. Opiekunami zawodów 

byli: Natalia Baranowska oraz Piotr 

Lesiński. Podziękowania dla Pana 

Bogusława Kutryby za pomoc w wy-

szkoleniu i przygotowaniu szachistów 

do zawodów. 

●Piotr Lesiński 

►Młodzi szachiści (fot. P. Lesiński) 


