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Lekcja historii w plenerze 

K 
ońca dobiegła realizacja za-

dania pn. „Dotknąć historii– 

Radomierz wczoraj i dziś”  

dofinansowanego ze środ-

ków PROW 2014-2020. 

 

Projekt zakładał utworzenie zielonego 

skwerku w centralnej części miejscowości 

Radomierz poprzez nasadzenia roślinności 

i  zamontowanie 3 nowoczesnych urządzeń 

edukacyjno-rekreacyjnych.  

Tym sposobem mieszkańcy i turyści  

w „ładnych okolicznościach przyrody” mo-

gą ułożyć puzzle przedstawiające popular-

ną budowlę posadowioną na terenie sołec-

twa, zakręcić kołem wiedzy dopasowując 

zdjęcie do odpowiedniego opisu lub też po-

silić się przy stole zadrukowanym historią 

i ciekawostkami dotyczącymi miejscowości.  

Utworzenie tego typu miejsca  

w pobliżu Gminnej Informacji Tu-

rystycznej - Wieży Widokowej w Radomie-

rzu kierowane było wolą mieszkańców wy-

rażoną podczas konsultacji społecznych.  

Zadanie zrealizowane zostało dzięki for-

malnej pomocy Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Janowicach Wielkich, za pośrednic-

twem Lokalnej Grupy Działania Partner-

stwo Ducha Gór ze środków Unii Europej-

skiej w ramach PROW 2014-2020 w ra-

mach projektu grantowego: Inicjatywy na 

rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa 

kulturowego dla operacji realizowanej pod 

nazwą "Dotknąć historii - Radomierz wczo-

raj i dziś". Koszt wykonania operacji to 20 

tys. zł. 

●Karolina Rokicka 
►Koło wiedzy (fot. Hubert Tyndyk) 

Budowa pnie się w górę 

W 
raz z końcem zimowej au-

ry front robót związa-

nych z budową nowego 

przedszkola przy ul. Woj-

ska Polskiego w Janowicach Wielkich  

przeniósł się na poziom gruntu. 

 

Wykonawca przedszkola przystąpił do mu-

rowania ścian nośnych oraz ścian działo-

wych. W kwietniu mury zamknię-

to betonowym  wieńcem wraz ze zbroje-

niem, na którym montowana jest kon-

strukcja dachu z gotowych elementów przy 

pomocy dźwigu. Dach zostanie wykonany 

w technologii wiązarów prefabrykowa-

nych, prasowanych na terenie budowy.  

Wykonano również podbudowy wewnątrz 

budynku przygotowane pod wylanie po-

sadzki oraz wszystkie przyłącza.  

Prace wykonywane są zgodnie z ustalo-

nym harmonogramem na samym początku 

realizacji inwestycji. Cieszy fakt, że mimo 

wyjątkowej sytuacji panującej w kraju nie 

wystąpiły istotne problemy, które mogły 

by spowolnić realizację zadania. 

●Hubert Tyndyk 
►Montaż dachu (fot. Emilia Parzygnat) 

UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach Wielkich  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. 
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz  
tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego dla operacji realizowanej pod nazwą: Dotknąć historii - Radomierz  wczoraj i dziś.  
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Z prac  
Rady Gminy 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

zbliżamy się do półrocza, czerwiec 

przywitał nas upragnionym ciepłem. 

Czas na krótkie podsumowanie prac 

Rady Gminy za okres II kwartału.  

W tym czasie odbyła się jedna sesja 

Rady Gminy, na której przyjęliśmy 5 

uchwał. Były to głównie uchwały 

udzielające odpowiedzi na petycje oraz 

zmiana uchwały budżetowej. Na dzień 

29 czerwca zaplanowana jest sesja 

absolutoryjna. Pod obrady trafi rów-

nież uchwała związana z dopłatami na 

wymianę starych źródeł ogrzewania 

na ekologiczne, zakup paneli solar-

nych, czy fotowoltaicznych.  Zachęcam 

do skorzystania z tej formy dofinanso-

wania, abyśmy wspólnie zadbali o czy-

stość powietrza  w naszej gminie. 

Przypominam, że zgodnie z listem 

Wójta Gminy, wystosowanym do 

mieszkańców, od lipca będą przepro-

wadzane kontrole zbiorników na nie-

czystości płynne we wszystkich sołec-

twach. Celem tych kontroli jest ogra-

niczenie wypływu nieczystości do wód 

gruntowych oraz rzek, potoków, czy 

stawów. 

Proszę, aby każdy na swojej posesji  

sprawdził stan techniczny takich 

zbiorników, dokonał napraw, czy też 

wymienił na nowe. Kontrolowana bę-

dzie również częstotliwość wywozu 

nieczystości. 

Trwa budowa nowego przedszkola 

przy ul. Wojska Polskiego w Janowi-

cach Wielkich. Cieszę się, że wszystkie 

prace idą bez zakłóceń i zgodnie  

z przyjętym harmonogramem. 

W imieniu Rady Gminy składam po-

dziękowania dla Pana Andrzeja Ryba-

ka za wieloletnią pracę na rzecz 

mieszkańców w naszym urzędzie. Pa-

nu Andrzejowi życzę dużo zadowole-

nia, wytchnienia i realizacji swoich 

pasji na emeryturze.  

Rok szkolny dobiega końca. Wszyst-

kim uczniom składam gratulacje  

z osiągniętych wyników w nauce  

i sporcie. Absolwentom Szkoły im.  

W. Rutkiewicz życzę sukcesów w wy-

branych przez Was szkołach średnich. 

Drodzy Państwo, życzę wszystkim 

Wam przede wszystkim bezpiecznych 

i spokojnych wakacji oraz odpoczynku. 

Proszę, aby miesiące letnie nie były 

tylko czasem beztroskim, ale także 

odpowiedzialną postawą związaną  

z przyjęciem szczepionki przeciw CO-

VID – 19. Zachęcam Państwa do 

szczepień, abyśmy jesienią nie przeży-

wali kolejnych izolacji w życiu społecz-

nym. 

Zapraszam do spotkań na moim co-

miesięcznym dyżurze w Urzędzie  

w każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godz. 7.30 – 8.30. 

 

                    Krzysztof Zawadzki 

              Przewodniczący Rady Gminy 

 

Spiszmy się na medal 

W 
 kwietniu rozpoczął 

się Narodowy Spis 

Powszechny Ludno-

ści i Mieszkań. 

Udział w spisie jest obowiązkowy 

zgodnie z ustawą o statystyce pu-

blicznej.  

 

Obowiązkową formą jest samospis 

internetowy. Warto wybrać tę metodę 

spisu, gdyż dzięki niej otrzymają Pań-

stwo unikatowy kod, dzięki któremu 

można wygrać cenne nagrody w lote-

rii.  

Metodami uzupełniającymi są: spis 

przez telefon poprzez infolinię spiso-

wą (tel. 22 279 99 99) lub bezpośred-

nio przy pomocy rachmistrza spisowe-

go. Jeśli zrealizowali już Państwo obo-

wiązek spisowy przez Internet albo 

poprzez infolinię spisową, rachmistrz 

nie będzie się już kontaktował w tej 

sprawie.   

Na terenie gminy Janowice Wielkie 

pracuje dwóch rachmistrzów: kobieta 

i mężczyzna. Ich tożsamość można 

potwierdzić dzwoniąc do Urzędu pod 

numer telefonu: 75 75 15 124 wew. 

108/117/118 lub kontaktując się z soł-

tysami.  

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy   

o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1775), nie można odmó-

wić przekazania danych rachmistrzo-

wi kontaktującemu się z osobami fi-

zycznymi objętymi spisem. Udział  

w wywiadzie prowadzonym przez 

rachmistrza jest obowiązkowy. 

Rachmistrz nie zapyta: o zarobki, 

oszczędności, cenne przedmioty w do-

mu, numer konta, PIN do karty, czy 

dane logowania do bankowości inter-

netowej. Takich pytań w formularzu 

spisowym nie ma!  

Rachmistrz zapyta: o zameldowane 

osoby, pokrewieństwo z zameldowa-

nymi osobami, powierzchnię mieszka-

nia, liczbę pomieszczeń, sposób ogrze-

wania mieszkania, dane dot. wy-

kształcenia, wyznania, pracy zawodo-

wej. 

●Karolina Rokicka 

Piwniczki ocalone od zapomnienia 

K 
ońca dobiegła realiza-

cja kolejnego zadania 

mającego na celu za-

chowanie dziedzictwa 

kulturowego gminy. W Trzcińsku 

powstała swego rodzaju otwarta 

izba pamięci. 

 

Projekt zakładał zagospodarowanie 

dwóch kamiennych piwniczek usytuo-

wanych w centralnej części miejsco-

wości, które niegdyś prawdopodobnie 

służyły do przechowywania żywności. 

Przez wiele lat pozostawały zapo-

mniane i niewykorzystane. Obecnie 

znajdują się w nich 4 pulpity prezen-

tujące historię sołectwa.  

Piwniczki zostały wyposażone  

w oświetlenie działające za pośrednic-

twem czujnika ruchu. Zagospodaro-

wane zostało także otoczenie piwni-

czek - zasadzono rośliny, wybrukowa-

no kostką plac, na którym ustawiono 

ławeczki i stojaki dla rowerów. Zabez-

pieczono także bezpośrednie sąsiedz-

two z drogą powiatową poprzez usta-

wienie barierek ochronnych.  

Remont piwniczek zaczął się od usu-

nięcia suchych krzewów z dachu i za-

bezpieczenia go oraz uzupełnienia 

ubytków kamienia wewnątrz. Wyko-

nanie tych wszystkich prac było moż-

liwe dzięki dobrej współpracy Urzędu 

Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Janowicach Wielkich oraz LGD 

Partnerstwa Ducha Gór.  

W ramach realizacji projektu zapla-

nowano także wykonanie materiałów 

promujących piwniczki i samo sołec-

two. Tym sposobem powstał pamiąt-

kowy stempel i 5 różnych widokówek. 

Materiały te zostały przekazane soł-

tysowi wsi oraz gestorom prowadzą-

cym agroturystyki w Trzcińsku. Moż-

na je także bezpłatnie otrzymać  

w sklepie w Trzcińsku i w Gminnej 

Informacji Turystycznej – Wieży Wi-

dokowej w Radomierzu. Wydrukowa-

na zostanie także broszura powstała 

na bazie tablic zainstalowanych  

w piwniczkach. 

Koszt operacji to 20 000 zł. 

 

●Karolina Rokicka 

►Piwniczki po remoncie (fot. Karolina Rokicka) 

UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca 
PROW2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach Wielkich  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. 
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na 

rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego dla operacji realizowanej pod nazwą:  
Ocalić od zapomnienia -Trzcińsko moja mała ojczyzna 

►Wnętrze piwnic (fot. Karolina Rokicka) 
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Szanowni Mieszkańcy, 

wszystko wskazuje na to, że powoli dobiega końca 

epidemia, czas który doświadczył praktycznie każ-

dego z nas. Niektórzy sami chorowali, wielu straci-

ło bliskich i znajomych. Jeszcze inni tracili miejsca 

pracy i oszczędności.  Dzieci straciły możliwość roz-

woju w normalnie działającej szkole. Epidemia 

dotknęła chyba wszystkich. Dlatego osobiście ape-

luję - szczepmy się przeciw wirusowi, skończmy ten 

straszny czas. Powoli wracamy do normalności – 

znów działa oświata, świetlice, Wieża Widokowa, 

właśnie sołectwo organizuje pierwszą imprezę dla 

mieszkańców w Radomierzu. Mam nadzieję że 

zniesione zostaną obostrzenia rządowe i również 

urząd będzie mógł wrócić do normalnej obsługi 

mieszkańców. W międzyczasie zmienia się nasza 

kadra urzędnicza. Na emeryturę odszedł nasz wie-

loletni pracownik p. Andrzej Rybak od podatków, 

któremu życzę spokoju i wielu przyjemności w no-

wej sytuacji życiowej. O ruchach kadrowych pisze-

my na stronie czwartej. Wiosna to nie tylko czas 

akcji wywozu gabarytów, ale też niestety notorycz-

ny czas ujawniania dzikich wysypisk śmieci, z któ-

rych wiele zawiera gruz rozbiórkowy albo oleje sil-

nikowe i części samochodowe z warsztatów. Stara-

my się sprzątać, zakładamy fotopułapki, pracuje-

my nad rozwojem monitoringu. Niestety jeśli śmie-

ci ujawniamy na prywatnym gruncie, stają się ob-

ciążeniem dla jego właściciela - a zwykle są to  

śmieci problemowe. Żadnym pocieszeniem nie jest 

fakt, że sytuacja taka panuje we wszystkich gmi-

nach w Polsce. Na szczęście nie ma w ostatnich 

czasach podrzuceń azbestu - być może dzięki cy-

klicznemu odbiorowi tego rodzaju odpadów przez 

gminę w ramach akcji. Apeluję! Nie bądźmy obojęt-

ni, dokumentujmy osoby dopuszczające się takich 

czynów. Róbmy zdjęcia i powiadamiajmy policję 

oraz urząd. Tylko społeczna odpowiedzialność  

i dbałość mogą nas skutecznie uchronić przed tego 

typu bezmyślnością ludzką. 

Najważniejsza aktualna inwestycja, budowa 

przedszkola przebiega bez zakłóceń i wszystko 

wskazuje, że zakończy się w terminie i już w 2022 

r. nasi najmłodsi mieszkańcy będą pobierać nauki 

przedszkolne w  pięknym obiekcie. 

W czasie epidemii składaliśmy wnioski o dofinan-

sowanie różnego rodzaju  inwestycji. Wiele z nich 

jeszcze nie jest rozstrzygniętych. Generalnie zależy 

nam na nowych nawierzchniach w wielu miejscach 

i pilnym podłączeniu do wodociągu zapasowego  

z gminy Marciszów, bo od tego zależy bezpieczeń-

stwo mieszkańców. Ale cieszymy się także, kiedy 

udaje się urządzić nowe przestrzenie gminne np. 

skwerek w Radomierzu, czy piwniczki w Trzciń-

sku. Tym bardziej martwić powinien nas wszyst-

kich wandalizm - np. na Zielonej Dolinie. Czy na 

pewno monitoring wszelkiej przestrzeni publicznej 

to jedyne rozwiązanie? A gdzie kultura? Gdzie dba-

łość o wspólne mienie? Gdzie szacunek do ciężkiej 

pracy innych osób? Gmina wzbogaca się o nowy 

sprzęt i wyposażenie dla pracowników technicz-

nych. Niestety zaczyna brakować rąk do pracy. 

Cały czas poszukujemy pracowników technicznych 

z wszelkimi umiejętnościami i uprawnieniami. 

Zapraszamy. Życzę wszystkim Państwu bezpiecz-

nych, radosnych i zdrowych wakacji. Odpoczynku  

i spokoju. Do zobaczenia w mam nadzieję normal-

nych czasach. 

                                       Z poważaniem 

                                     Kamil Kowalski 

                          Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Inwestujemy  

G 
minie udało się pozy-

skać środki finansowe 

z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokal-

nych w wysokości 427 415 zł.  

 

Pieniądze są przeznaczone na przy-

gotowanie i dofinansowanie moder-

nizacji chodnika wzdłuż Alei Jarzę-

ba Szwedzkiego w Janowicach Wiel-

kich wraz z budową dodatkowych 

zatok parkingowych.  

W bieżącym roku zostanie przygoto-

wany projekt, natomiast realizacja 

planowana jest na 2022 rok. Kwota 

dofinansowania wynika ze specyfiki 

konkursu, w którym można było 

wnioskować o środki stanowiące 

40% ze średniej poniesionych wy-

datków majątkowych z ostatnich 5 

lat. Do tej pory Gmina pozyskała 

łącznie z Rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych kwotę 2 354 830 

zł. Pomimo usilnych starań nie 

przyznano gminie środków na re-

mont ulic Kochanowskiego/

Kolejowej oraz Robotniczej, na dofi-

nansowanie których będziemy skła-

dać podania w innych konkursach. 

Do rozpatrzenia pozostają jeszcze 3  

nasze wnioski. Dodatkowo Gmina 

złożyła wniosek o dofinansowanie 

remontu parkingu przed Urzędem  

z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 

Rozwojowej 2021.  W związku z wi-

docznym problemem miejsc parkin-

gowych, szczególnie w weekendy, 

koncepcja zakłada powiększenie 

parkingu w celu zwiększenia miejsc 

do pozostawienia bezpiecznie samo-

chodu dla mieszkańców oraz licznie 

przybywających do gminy tury-

stów.  Urząd, jak co roku złożył 

wniosek o dofinansowanie w ra-

mach programu „Odnowa Wsi Dol-

nośląskiej”. Tym razem staramy się 

o fundusze na budowę chodnika 

prowadzącego z parkingu w Rado-

mierzu do Wieży Widokowej. 

W chwili obecnej trwają pracę pro-

jektowe nad: Przyłączem wodocią-

gowym Ciechanowice - Miedzianka 

(inwestycja ma rozpocząć się jeszcze 

w tym roku), usunięciem kolizji n/n 

przy nowo budowanym budynku 

przedszkola oraz remontem małego 

mostu na ulicy Robotniczej w Jano-

wicach Wielkich. 

 

●Hubert Tyndyk 

Zaplecze techniczne rośnie w siłę 

M 
ieszkańcy mogą za-

uważyć, że park 

maszynowy Gminy 

jest stale zwiększa-

ny i unowocześniany.  

 

Po zakupie nowego ciągnika wraz 

ze sprzętem do odśnieżania Gmina 

w maju b.r. zakupiła zamiatarkę do 

ulic, wraz z osprzętem, którą nie 

długo będzie można naszych dro-

gach.  

Zamiatarka marki Talex, model 

Eco Clean 1500 wyposażona jest  

w zbiornik na nieczystości 160 L, 

system zraszania woda 175L oraz 

szczotkę boczną 650mm.  

Inwestycja w kwocie 18,5 ty. zł po-

zwoli zadbać gminnym służbom 

komunalnym o czystość ulic, dzięki 

czemu znacząco poprawi się wygląd 

naszej okolicy oraz komfort życia 

mieszkańców. 

Dodatkowo zakupiono nową kopar-

kę firmy KELLFRI, mocowaną do 

ciągnika za kwotę 22,1 tys.  zł.  

Nowy sprzęt, którego maksymalna 

głębokość kopania wynosi prawie 3 

m  będzie wykorzystywany jak do-

tychczas w celu szybkiego reagowa-

nia na awarie sieci gminnych.  

Wymiana była konieczna ze wzglę-

du na awaryjność dotychczas uży-

wanej maszyny. 

„Cieszę się, że moi pracownicy mają 

do dyspozycji profesjonalny sprzęt. 

Wiem, że ułatwi im, a być może na-

wet przyspieszy szereg letnich prac.” 

powiedział Wójt, Kamil Kowalski. 

●Hubert Tyndyk 

Złote Gody 

N 
a początku czerwca  

w Urzędzie Gminy 

miała miejsce piękna 

uroczystość. Złote Go-

dy, czyli pięćdziesiątą rocznicę 

wstąpienia w związek małżeń-

ski obchodziły trzy pary  

z naszej gminy.  

Uroczystości przewodniczył p. Ka-

mil Kowalski, Wójt Gminy Janowi-

ce Wielkie a zarazem kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego, który 

skierował do jubilatów następujące 

słowa: 

 

„Poprzez swój udział w tej podnio-

słej uroczystości pragnę wyrazić sza-

cunek i podziw dla Państwa wy-

trwałości i niezłomności, które mogą 

być wzorem dla całej naszej społecz-

ności gminnej. Drodzy Jubilaci, 

przeżyliście ze sobą lata, w których 

na pewno wiele było świąt i uroczy-

stości. Sądzę jednak, że dla Pań-

stwa najważniejsze były zwykłe co-

dzienne dni. Uczucie obecności dru-

giego człowieka w chwilach radości 

i smutku, w gwarze rozmów, ale i w 

milczeniu. To Was łączyło i umac-

niało Waszą miłość. Każdy dzień 

Państwa życia to bogata i piękna 

karta historii rodzinnej, jak również 

lokalnej. To między innymi dzięki 

Waszej pracy nasza Gmina rozrosła 

się i wypiękniała. Swoją pracą i po-

stępowaniem staliście się Państwo 

wzorem dla każdego z nas. Za 

wszystkie dokonania Waszego do-

tychczasowego życia, dzisiaj Wam, 

Szanowni Jubilaci serdecznie dzię-

kujemy. Życzę Państwu kolejnych 

lat życia w zdrowiu, miłości i zrozu-

mieniu. Niech otacza Państwa sza-

cunek rodziny, przyjaciół i wszyst-

kich mieszkańców.” 

 

Jubilaci zostali 

odznaczeni Me-

dalem „Za długo-

letnie pozycie 

m a ł ż e ń s k i e ” 

ustanowionym 

ustawą z dnia 17 

lutego 1960 r.  

o orderach i od-

z n a c z e n i a c h , 

włączonym do 

obecnego syste-

mu odznaczeń 

p a ń s t w o w y c h 

ustawą z 16 paź-

dziernika 1992 r. 

W imieniu głowy 

państwa, Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej, 

przez którego medal został nadany, 

wręczenia dokonał Wójt Gminy. 

●Karolina Rokicka 

►Dostojni Jubilaci (fot. Karolina Rokicka) 

►Nowa zamiatarka (fot. Kamil Kowalski) 
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W SKRÓCIE 
 

Plan zagospodarowania w projekcie 
Wciąż trwa uzgadnianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla Radomierza. Powodem jest 

kolejna - trzecia odmowa uzgodnienia 

projektu przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad we Wro-

cławiu.                                            ●K.I 

 

Wieża otwarta dla turystów 

W czerwcu rozpoczął się sezon tury-

styczny w Wieży Widokowej w Rado-

mierzu. Można ją zwiedzać w czerwcu 

w soboty i niedziele w godz. 10:00-

18:00, a w lipcu, sierpniu i wrześniu 

także w piątki w tych samych godzi-

nach.                                              ●K.R 

 

Dzieci wróciły do świetlic 
Z początkiem czerwca prace wznowiły 

świetlice wiejskie. Zajęcia w Trzcińsku 

prowadzone są od poniedziałku do 

piątku w godz. 14:00-18:00, w Komar-

nie od poniedziałku do piątku w godz. 

16:00-20:00, a w Janowicach Wielkich 

od wtorku do piątku w godz. 14:00-

19:00 i w soboty  stacjonarnie* od 

godz. 11:00-16:00.  

Wakacyjny harmonogram zajęć może 

ulec zmianom. Informacji udzielą 

opiekunowie świetlic. 

*W świetlicy „Rudawy” sobotnie zaję-

cia przeważnie odbywają się w formie 

wycieczek/zajęć w terenie, stąd ramy 

czasowe są różne.                          ●K.R 

 

Obowiązek rejestracyjny 

Właściciele lokali mieszkalnych od 1 

lipca mają obowiązek wpisać dane  

o swoim źródle ciepła w utworzonej 

przez rząd Centralnej Ewidencji Emi-

syjności Budynku. Można to zrobić  

bezpośrednio przez Internet albo za 

pośrednictwem Urzędu Gminy –  

w terminie 14 dni od zmiany źródła 

ciepła, albo 12 miesięcy od uruchomie-

nia ewidencji. Nie wykonanie obowiąz-

ku jest zagrożone grzywną.      ●mkam                    

 

Nowi pracownicy Urzędu 

Na stanowisko ds. księgowych zatrud-

niona została p. Gabriela Brudniak. 

Po przejściu na emeryturę p, Andrzeja 

Rybaka podatki przejmuje p. Kinga 

Rożko. Ponadto w oparciu o dofinanso-

wanie PUP zatrudniono p. Mariusza 

Kędziora na stanowisko ds. gospodar-

ki mieniem gminy i inwestycji. Pra-

cownika socjalnego aktualnie szuka 

GOPS. Szczegóły w BIP.         ●mkam       

 

Wandale zaatakowali 

W nocy 12/13 czerwca nieustaleni 

jeszcze chuligani  kopnięciami wybili 

drzwi pomieszczenia na terenie Zielo-

nej Doliny, działając na szkodę 

wszystkich współmieszkańców. Spra-

wa będzie zgłoszona na Policję.●mkam 

Wrócili do gry 

W 
 ostatni weekend 

kwietnia wznowione 

zostały rozgrywki 

piłkarskie Jelenio-

górskiego Podokręgu DZPN, któ-

re były czasowo zawieszone  

w wyniku pandemii. 

 

Pierwsze mecze rozgrywane były bez 

udziału publiczności, jednak już teraz 

piłkarze mogą liczyć na wsparcie  

i doping. Od początku rundy rewan-

żowej drużyna Rudaw spisywała się 

bardzo dobrze wygrywając 3 z 5 me-

czy. Dwa, w których nie udało się zdo-

być punktów przegrane były zaledwie 

jednym golem. Solidnie przepracowa-

ny okres przygotowawczy oraz 

wzmocnienia w składzie przynoszą 

powoli rezultaty.  

Aktualnie reprezentacja Janowic zaj-

muje 7 lokatę z 33 punktami. Wyniki 

minionych meczów przedstawiają się 

następująco: 

➢Rudawy Janowice - Hottur Borowi-

ce 8:0 

➢Zryw Ubocze - Rudawy Janowice 

3:5 

➢Rudawy Janowice - Juvenia Rybni-

ca 9:2  

➢KS Łomnica II - Rudawy Janowice 

6:2 

➢Rudawy Janowice - Bóbr Wojanów 

3:0  

➢Stella Lubomierz - Rudawy Janowi-

ce 0:0   

Do końca ligi pozostały 2 mecze,  

z czego Rudawy rozegrają już tylko 

jeden, ponieważ w ostatniej kolejce 

pauzują.  

 

●Karolina Rokicka 

►Seniorska reprezentacja piłkarzy (fot. Rudawy Janowice Wielkie) 

Brylują na siatkarskich parkietach 

P 
o raz kolejny organizato-

rem turnieju w piłce siat-

kowej był klub sportowy 

UKS Gminy Miękinia. 

Tym razem także bardzo dobrze 

zaprezentowały się młode siat-

karki UKS–u "Sokoliki" Janowice 

Wielkie wygrywając w kategorii 

klas szóstych. 

 

Był to ósmy turniej z cyklu Volleyma-

nia Dolny Śląsk pod patronatem fun-

dacji Volley Wrocław. W zawodach 

wystartowało kilkadziesiąt zespołów 

z klas czwartych, piątych oraz szó-

stych. Do zakończenia sezonu pozo-

stały do rozegrania dwa turnieje.  

Medalistki: Oliwia Szeferowicz, Zu-

zanna Kozłowska, Zofia Gotowt oraz  

Agata Woźniak. 

Trener: Piotr Lesiński 

●Piotr Lesiński 

Warto wspomnieć, że Zofia Gotowt, 

zawodniczka UKS-u „Sokoliki”   

w dniach 16-22 maja przebywała na 

z g r u p o w a n i u  s z k o l e n i o -

wym będącym kolejnym z etapów 

naboru i selekcji do kadry Polski U-

14/15, w perspektywie dalszego 

szkolenia w kadrze U-16/U-17. 

Otrzymała powołanie od trenera/

koordynatora zatwierdzone przez 

Biuro Projektu Siatkarskich Ośrod-

ków Szkolnych. 

To kolejny, po Asi Chorążej, indywi-

dualny sukces siatkarki trenującej 

pod skrzydłami Piotra Lesińskiego. 
►Janowicka drużyna  (fot. Piotr Lesiński) 

Zaszczep się 

Z 
achęcamy mieszkańców 

gminy Janowice Wielkie 

do szczepień przeciwko 

COVID-19. Są dostępne 

szczepionki i wolne terminy.  

 

Przyjmując szczepionkę zadbacie 

Państwo o bezpieczeństwo własne, 

najbliższych oraz przypadkowych 

osób, dla których wirus może okazać 

się śmiertelny. Czujmy się społecznie 

odpowiedzialni za zdrowie i życie. 

Dodatkową zachętą do szczepień 

niech będą udogodnienia dot. m.in. 

zagranicznych podró-

ży i udziału w wyda-

rzeniach kultural-

nych. 

Przypominamy: 

➢Rejestracja na 

szczepienie odbywa 

się za pośrednictwem 

p o r t a l u  p a -

cjent.gov.pl, bądź telefonicznie (nr 

infolinii: 989). 

➢Na terenie gminy funkcjonują dwa 

punkty szczepień: 

• Pharmed Sp. z o.o. przy ul. Wojska 

Polskiego 16 w Janowicach Wielkich; 

• Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 

przy ul. Sudeckiej 15 w Janowicach 

Wielkich. 

Do 20 czerwca w  zaszczepiło się 1081 

m i e sz k a ń c ó w  g m i ny  ( 2 5 , 3 %

mieszkańców), a 524 oczekuje na dru-

ga dawkę.  

 

●Karolina Rokicka  


