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Atrakcyjne wakacje w świetlicy „Rudawy” 

W 
 pierwszych tygodniach wakacji 

dzieci uczęszczające do świetlicy 

„Rudawy” miały dużo atrakcji. 

Pierwszy tydzień upłynął pod 

znakiem survivalowych półkolonii prowadzo-

nych przez instruktorów z firmy „Dzika Dro-

ga”. 

 

Uczestnicy zajęć uczyli się m.in. terenoznawstwa, 

technik linowych, technik rozpalania ognia, budo-

wy schronień, zdobywania wody, strzelania z łuku, 

przechodzenia przez most linowy, odbyły się też gry 

tematyczne oraz terenowe.  

Na zakończenie półkolonii była ogromna atrakcja – 

biwak w Mniszkowie pod namiotami, a kilka osób 

spało w lesie na hamakach. Hitem ostatniego dnia 

była przeprawa wodna.  

Piosenka dobra na wszystko 
W pierwszym tygodniu wakacji zakończył się pro-

jekt „Piosenka jest dobra na wszystko” realizowany 

przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości 

dzięki darowiźnie z Fundacji PGE. Podczas koncer-

tu wieńczącego działania młodzi wokaliści zapre-

zentowali przygotowane utwory podczas projektu 

pod opieką fachowców – p. M. Bienkiewicz oraz  

p. J.  Szreniawy, którzy mimo niesprzyjających 

okoliczności podczas realizacji projekt 

(kilkumiesięczna przerwa) zmobilizowali dzieci do 

udanego występu. Goście koncertu mogli również 

obejrzeć wystawę zdjęć ze świetlicowych działań. 

Wystawa przez kilka dni była prezentowana na 

ogrodzeniu świetlicy, obecnie można oglądać ją we-

wnątrz. 

Pod koniec miesiąca prawie 50 uczestników poje-

chało na 2-dniową wycieczkę do Chatki Górzystów 

w Górach Izerskich. Wyprawy do Chatki - ogrom-

nie lubiane przez dzieci - to  świetlicowa tradycja. 

Naturalnie w harmonii z naturą 
Przez cały sierpień odbywały się w świetlicy oraz  

w terenie warsztaty w ramach projektu 

“Naturalnie, w harmonii z naturą” realizowanego 

dzięki dotacji zdobytej w programie Dolnośląskie 

Małe Granty finansowanym ze środków budżetu 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego, nadzorowa-

nym przez Dolnośląską Federację Organizacji Po-

zarządowych.  

Odbyło się w sumie 7 spotkań, na których uczestni-

cy zbierali zioła, robili herbatki ziołowe, uczyli się, 

jak powstają wypieki – od ziarna do chleba, piekli 

chleb na zakwasie i razowe ciasteczka, przygotowy-

wali zdrowe przekąski, tłoczyli olej lniany, robili 

świece z węzy pszczelej, stworzyli miniogródki w 

doniczkach oraz nauczyli się robić zdrowotne po-

duszki z łuską orkiszu. Była też akcja sprzątania 

szlaków Rudaw Janowickich, dzieci rozwiązywały 

quiz i zagadki ekologiczne. Projekt miał swój finał 9 

września. 

Wycieczki małe i duże 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 

wszelkie wycieczki. W sierpniu dzieci były m.in.  

w Parku Trampolin, w kinie na filmie „Lassie 

wróć”, na wycieczkach pieszych do Perły Zachodu, 

Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie oraz ciekawym szla-

kiem z Zapory Pilchowickiej do Siedlęcina. Świet-

nie układała się współpraca z pracownikami Dolno-

śląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, którzy 

poprowadzili dla dzieci ze świetlicy zarówno warsz-

taty jak i wycieczki. Z kolei w oddziale DZPK 

„Salamandra” w Myśliborzu dzieci spędziły pięć dni 

uczestnicząc codziennie w warsztatach rękodzielni-

czych i przyrodniczych. 

Tradycyjnie dzieci uczestniczyły jako widzowie  

w finale imprezy Brave Kids w Wałbrzychu. Była 

też okazja do podziwiania występów podczas Festi-

walu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. 

Ogromną atrakcją była wyprawa do Parku Przygo-

dy “Kulturinsel”. To miejsce, do którego z pewno-

ścią wrócimy! 

Wakacje świetlicowa ekipa zakończyła na dwudnio-

wej wycieczce w Karkonosze, z noclegiem w Domu 

Śląskim pod Śnieżką. 

Bogaty program wakacji był możliwy dzięki wspar-

ciu finansowemu Stowarzyszenia Góry Szalonych 

Możliwości, współpracy z Dolnośląskim Zespołem 

Parków Krajobrazowych, darowiźnie z firmy 

”Skarbiec”, dotacji z budżetu Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.  

Duże uznanie należy się rodzicom, którzy wspierali 

w rozmaity sposób działania świetlicy! 

 

● Krystyna Pisarska 

► Na łonie natury (fot. K. Pisarska) 

►Wieczorne ognisko (fot. K.Pisarska) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W okresie letnim Rada Gminy obradowała 

dwukrotnie.  

29 czerwca odbyła się sesja, na której Rada 

Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania 

oraz absolutorium. Radni przyjęli m.in. 

poniższe uchwały: 

- uchwałę w sprawie dopłat do 1m³ dostar-

czonej wody oraz odprowadzonych ścieków, 

- uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celo-

wej ze środków budżetu gminy na wymianę 

źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy, 

- regulamin dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków obowiązujący na terenie 

gminy. 

Druga sesja odbywała się w trybie nadzwy-

czajnym w celu dokonania zmian w budże-

cie na rok 2021. 

W 2021 r. dobiegła kadencja zarządu OSP 

Janowice Wielkie. Składam podziękowania 

dla Pań: Z. Knychas (Sekretarz), K. Rożko 

(Skarbnik) oraz Panów: S. Szkaradka

(Prezes OSP), P. Engiela (Zastępca Preze-

sa), Ł. Wdowiaka/ Ł. Chochoła

(Naczelników), Sz. Lisowskiego (Zastępca 

Naczelnika), A. Górnickiego (Członek Za-

rządu) oraz wszystkim druhom za ofiarną 

służbę, nieustanną gotowość do podejmowa-

nia trudu ratowania mienia i życia ludzkie-

go. Dziękuję za wspólną pracę przy realizo-

waniu wspólnych projektów dla naszych 

miejscowości. Nowemu Zarządowi w oso-

bach: P. Gołębski (Prezes), D. Oleksy 

(Zastępca Prezesa), S. Tatarzyn 

(Naczelnik), P. Sadowski (Zastępca Naczel-

nika), I. Kowalska (Skarbnik), S. Skalany 

(Członek Zarządu), Z. Knychas (Sekretarz 

Zarządu) życzę satysfakcji z pełnionych 

funkcji . Niech Św. Florian otacza Was swo-

ją opieką. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok pełen 

radości, ale i wyzwań, spowodowanych za-

grożeniem epidemicznym, które-

mu wspólnie musimy stawić czoła. Wyma-

ga to od nas odpowiedzialnego zachowania. 

Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że po 

wakacjach z zapałem i ciekawością przystą-

picie do zdobywania wiedzy. Chcę, abyście 

jak najlepiej wykorzystali wszystkie szanse, 

jakie daje Wam szkoła. Nauczycielom 

i Pracownikom Oświaty życzę, by rok szkol-

ny był spokojny, ale równocześnie stawiał 

przed Państwem ciekawe wyzwania. Życzę 

dużo zadowolenia z wykonanej pracy, wiele 

zdrowia i wytrwałości. Rodzicom życzę, aby 

bieżący rok szkolny przyniósł wiele okazji 

do dumy i radości z osiągnięć dzieci oraz 

dobrej współpracy z nauczycielami.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom uczest-

niczącym w zebraniach wiejskich za przy-

czynienie się do realnego zarządzania fun-

duszami sołeckimi. 

Przypominam o moich dyżurach w każdy 

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 

7.30 – 8.30 w Biurze Rady Gminy. 

 

                 Z wyrazami szacunku 

                  Krzysztof Zawadzki 

           Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wakacje w świetlicy wiejskiej w Komarnie 

L 
etnie miesiące minęły 

niesamowicie szybko. 

Świetlica w Komarnie 

zadbała o to, aby waka-

cje były czasem przepełnionym 

odpoczynkiem, beztroską zabawą, 

miłą atmosferą, kreatywnym roz-

wojem oraz elementami nauki. 

 

W wakacyjnej ofercie zajęć  świetlico-

wych nie zabrakło gier, zabaw i kon-

kursów, które odbywały się na boisku 

przy świetlicy.  

Organizowane były wyjazdy z dziećmi 

do Jeleniej Góry - na lody, gofry, czy 

spacery po Parku Norweskim.  

Beztroski czas wakacji pożegnano 

ogniskiem. Był też konkurs fantowy z 

atrakcyjnymi nagrodami, wata cukro-

wa i dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci. 

„Dziękujemy wszystkim, którzy przy-

czynili się, aby tegoroczne wakacje 

były radosne, bezpieczne i obfitujące 

w wyjazdy oraz wycieczki. Cieszymy 

się, że obostrzenia związane z pan-

demią zostały częściowo zniesione  

i  razem spędzać czas.”- powiedziała 

p. G. Sobierajska. 

●Monika Sobierajska ►Nagrody konkursu fantowego (fot. świetlica) 

Złote Gody 

W 
e wrześniu w Urzę-

dzie Gminy miała 

miejsce piękna uro-

czystość. Złote Gody, 

czyli pięćdziesiątą rocznicę wstą-

pienia w związek małżeński ob-

chodziły trzy pary z naszej gminy 

- Państwo Teresa i Jacek Gołęb-

scy, Państwo Lidia i Kazimierz 

Delost oraz Państwo Barbara  

i Stefan Kupka. 

 

Uroczystości przowadził p. Kamil Ko-

walski, Wójt Gminy, a zarazem kie-

rownik Urzędu Stanu Cywil-

nego. Skierował do Jubilatów 

wyrazy szacunku, słowa po-

dziwu dla ich wytrwałości  

i niezłomności w pokonywa-

niu codziennych trudności. 

Jubilaci zostali odznaczeni 

przez Prezydenta RP Meda-

lem „Za długoletnie pozycie 

małżeńskie” ustanowionym 

ustawą z dnia 17 lutego 1960 

r. o orderach i odznaczeniach, włączo-

nym do obecnego systemu odznaczeń 

państwowych ustawą z 16 październi-

ka 1992 r.  

●Karolina Rokicka 

►Szczęśliwi jubilaci z wójtem (fot. Karolina Rokicka) 

Złóż deklarację 

1 
 lica rozpoczął się proces 

składania deklaracji do 

Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, 

który ma na celu zebranie 

wszystkich danych dotyczących 

źródeł ciepła i spalania paliw w 

budynkach mieszkalnych i nie-

mieszkalnych. 

 

Każdy budynek, który posiada źródło 

ciepła lub spalania paliw do 1 MW 

należy zgłosić wypełniając deklarację. 

Deklarację można złożyć samodziel-

nie, bez wychodzenia z domu. Żeby to 

zrobić wystarczy posiadać profil zau-

fany, podpis elektroniczny albo  

e-dowód.  Wystarczy wejść na stronę: 

www.zone.gunb.gov.pl. 

Złożenia deklaracji dokonuje właści-

ciel bądź zarządca budynku. Deklara-

cje, która dotyczy źródła ciepła i spa-

lania paliw, które zostało kiedykol-

wiek uruchomione przed 1 lipca nale-

ży złożyć w terminie 12 miesięcy. 

Dla nowego źródła ciepła, które zosta-

ło uruchomione po 1 lipca deklarację 

składa się w terminie 14 dni. 

W przypadku nie posiadania możliwo-

ści złożenia deklaracji samodzielnie 

przez Internet można to zrobić osobi-

ście w Urzędzie Gminy. 

Celem zbierania informacji o budyn-

kach jest stworzenie kompletnej bazy 

danych, na podstawie której gmina 

będzie mogła kreować politykę walki 

ze smogiem. Celem stworzenia cen-

tralnej bazy jest poprawa jakości po-

wietrza - likwidacja głównej przyczy-

ny zanieczyszczeń - emisji substancji 

powodujących smog.  

●Katarzyna Praczyk 

Przypominamy, że trwa nabór wnio-

sków na dofinansowanie wymiany 

źródeł ciepła w ramach gminnego 

programu wymiany źródeł ciepła. 

Wnioski można składać do 15 paź-

dziernika br.  

Szczegóły są określone w ogłoszeniu 

o naborze wniosków  na stronie inter-

netowej gminy.  

To już trzecia edycja programu gmin-

nego, w której można otrzymać dofi-

nansowanie do 3 tys. zł (dotyczy 

mieszkań) albo do 5 tys. zł (dotyczy 

domów). Będzie to też ostatni nabór, 

w którym dofinansowuje się wymianę 

źródła ciepła na piec na ekogroszek- 

w kolejnych latach dofinansowane 

będą bardziej ekologiczne urządzenia 

(pompy ciepła, instalacje OZE, gaz, 

ogrzewanie elektryczne).  

Inwestycje w planie 

W 
 ramach programu 

Polski Ład gmina 

złożyła 3 wnioski na 

dofinansowanie pla-

nowanych inwestycji. 

 

Pierwszy wniosek dot. wymiany tabo-

ru transportowego gminy na tabor 

zeroemisyjny. W ramach zadania ma-

ją zostać zakupione 2 samochody 

elektryczne – jeden na potrzeby pracy 

pracowników technicznych Urzędu, 

drugi do dowożenia posiłków do no-

wego przedszkola. Gmina wnioskowa-

ła o dofinansowanie w wysokości 450 

tys. zł przy wkładzie własnym w wy-

sokości 50 tys. zł. 

Drugi wniosek dot. modernizacji 

oczyszczalni ścieków poprzez poprawę 

gospodarki osadami. Planuje się bu-

dowę hali, zakup prasy i urządzenia 

do brykietowania osadów. Gmina 

wnioskowała o 1,6 mln zł przy wkła-

dzie własnym na poziomie 85 tys. zł. 

Ostatni wniosek dot. rozbudowy ka-

nalizacji sanitarnej w Janowicach 

Wielkich. Wnioskowana kwota dofi-

nansowania to 19 mln przy 1 mln 

wkładu własnego. 

Nabory zostaną najprawdopodobniej 

rozstrzygnięte w październiku tego 

roku. 

W ramach Rządowego Funduszu Re-

montu Dróg gmina złożyła wniosek  

o dofinansowanie kolejnych ulic, tj.: 

Robotniczej, Kochanowskiego i Kole-

jowej w Janowicach Wielkich. 

 

●Hubert Tyndyk/Robert Gudowski 
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Szanowni Państwo, 

podczas wakacji opracowywaliśmy projekty  

i wnioski o dofinansowanie, ale o nich bę-

dziemy informować dopiero na etapie reali-

zacji, jeśli otrzymamy oczekiwane środki. 

Liczymy w szczególności na pieniądze z rzą-

dowego programu dla samorządów w ramach 

Polskiego Ładu. O tym, co aktualnie już rea-

lizujemy, przeczytają Państwo na łamach 

tego numeru Informatora, o nowych spra-

wach – napiszemy w kolejnych numerach. 

Trwa podsypywanie zniszczonych dróg (ul. 

Spacerowa w Janowicach Wielkich, ul. Le-

śna w Komarnie) – to tylko niektóre z ulic 

rozbudowujących się w gminie. Jest widocz-

ne wyraźne ożywienie inwestycyjne, jakiego 

nie było od lat. W tym roku wydano już 36 

decyzji o warunkach zabudowy oraz liczne 

zaświadczenia o planie miejscowym, które 

przedstawia się w procedurze budowy za-

miast decyzji o warunkach zabudowy.  

W tym roku wydano już 24 decyzje o podzia-

le gruntów, w następstwie których powstaje 

od kilku do kilkunastu działek budowlanych. 

Trwające budowy widać zresztą wszędzie 

dokoła – to cieszy, że są chętni na budowanie 

się u nas. W ślad za budowami pojawiają się 

nowe nazwy ulic – ostatnio w Komarnie  

i Radomierzu. Jesteśmy gotowi do samo-

dzielnej obsługi odśnieżania – po poprzed-

nim sezonie mamy już sprawdzony sprzęt  

i doświadczonych pracowników. Na nasze 

zlecenie specjalistyczna firma odbiera azbest 

z posesji mieszkańców stosownie do ich ocze-

kiwań. Znów prowadzimy nabór wniosków 

na wymianę nieekologicznych pieców i cieszy 

nas, że program cieszy się dużym zaintereso-

waniem mieszkańców: każdy jeden kopciuch 

mniej to więcej czystego powietrza dla kilku 

czy kilkunastu domostw dokoła. Przeprowa-

dziliśmy konkurs na dofinansowanie przez 

gminę prac przy zabytkach i spodziewamy 

się, że stosownie do decyzji gminy skorzysta 

z tego parafia w Komarnie oraz janowicki 

DPS. Gmina w ten sposób dokłada swoją ce-

giełkę do remontu zabytków, które będą cie-

szyć turystów i wygodniej nam służyć. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie odbywały się 

latem dużych spotkań czy festynów, dopiero we 

wrześniu stało się to możliwe i do spotkań społecz-

ności doszło w Janowicach Wielkich i Radomierzu. 

Mimo ograniczeń epidemicznych, odbyły się uzu-

pełniające wybory na sołtysa Janowic Wielkich  

i nowy sołtys p. D. Jansen już pełni tę funkcję. Nie-

stety wciąż nie mamy chętnego zostać sołtysem 

Mniszkowa. Mimo tych komplikacji, wszystkie 

sołectwa zaproponowały swoje zadania do fundu-

szu sołeckiego na kolejny rok – to duże kwoty w 

zależności od wsi, nawet do 47 tys. zł, pozostające 

do wyłącznego rozporządzenia przez mieszkańców. 

Uzupełniliśmy też skład Gminnej Rady Seniorów. 

Mamy nadzieję, że postęp epidemii nie spowoduje 

znów zamknięcia aktywności społecznej. Na razie 

nie mamy wysokiego poziomu wyszczepienia 

mieszkańców – jesteśmy na dalekim miejscu 

w powiecie czy województwie, bo tylko 43,1% 

mieszkańców jest w pełni zaszczepionych przeciw 

covid. 

                         Z poważaniem 

                        Kamil Kowalski 

           Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Budowa przedszkola trwa 

W 
 letnich miesiącach 

prace przy budo-

wie nowego przed-

szkola w Janowi-

cach Wielkich znacznie posunę-

ły się do przodu.  

 

Wykonano pokrycie dachowe wraz  

z obróbkami, zamontowano rynny  

i rury spustowe. Podłączono instala-

cje: cyrkulacji zimnej i ciepłej wody, 

h y d r a n t o w e  o r a z  w o d n o -

kanalizacyjne. Zamontowano drzwi 

i okna, wykonano instalację ogrze-

wania podłogowego, poprowadzono 

przewody elektryczne i wykonano 

ocieplenie elewacji.  

Gmina otrzymała także projekt 

usunięcia kolizji niskiego napięcia 

w okolicy budowy. W październiku 

zostanie ogłoszony przetarg, który 

wyłoni usługodawcę. 

Wykonawca przedszkola wystąpił 

do gminy z wnioskiem o zmianę 

terminu realizacji inwestycji z grud-

nia 2021 r. na marzec 2022. Wnio-

sek motywuje deficytem materiałów 

budowalnych oraz problemami ka-

drowymi w związku z  epidemii  

wirusa COVID-19. 

Konkurs na nazwę przedszkola 
Przypominamy, że trwa konkurs na 

propozycję nazwy nowego Przed-

szkola Publicznego.  

Zasady udziału w konkursie 

1. Propozycję nazwy należy zgłosić 

na karcie zgłoszenia. Kartę  pobrać 

ze strony internetowej gminy, bądź 

otrzymać w Urzędzie. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia na-

leży składać w sposób następujący: 

-w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Janowicach Wielkich przy ul. Kole-

jowej 2,  

-mailem na adres:  promo-

cja@janowicewielkie.eu  

wpisując w tytule „Konkurs na na-

zwę nowego przedszkola.” 

3. W konkursie udział wziąć mogą 

mieszkający na terenie Gminy Ja-

nowice Wielkie młodzież, która 

ukończyła 15 lat oraz dorośli, któ-

rzy: 

•zapoznali się z regulaminem i za-

akceptowali go poprzez podpisanie 

karty zgłoszenia; 

•złożyli w Urzędzie Gminy lub 

przesłali mailem w wyznaczonym 

terminie wypełnioną kartę zgłosze-

nia. 

Uczestnik konkursu może zgłosić 

tylko jedną propozycję nazwy. 

Konkurs trwa do dnia 15.11.2021 r. 

Szczegóły konkursu dot. komisji 

konkursowej i nagród zawarte są  

w regulaminie konkursu dostępnym 

na www.janowicewielkie.eu.  

Więcej informacji można także uzy-

skać  pod numerem tel.: 75 75 15 

124 wew. 108. 

 

●Hubert Tyndyk/Karolina Rokicka 

►Instalacja ogrzewania podłogowego (fot. Hubert Tyndyk) 

Opowieści w Zielonej Dolinie 

J 
anowickie Opowieści  

w Zielonej Dolinie było 

to wydarzenie podsu-

mowujące projekt pod 

nazwą „Mapy pamięci, pamięć 

na mapach”, dofinansowany ze 

środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności za pomocą 

Akademii Rozwoju Filantropii 

w Polsce. 

Podczas wydarzenia mieszkańcy 

przynosili archiwalne prywatne 

zdjęcia, które na miejscu były ska-

nowane dla potrzeb projektu, na-

wiązano również wiele kontaktów z 

mieszkańców gminy, którzy zade-

klarowali podzielenie się swoimi 

opowieściami i historiami, zdjęcia-

mi oraz innymi materiałami poka-

zującymi życie gminy od 1945 roku, 

po zakończeniu II Wojny Świato-

wej.  

W trakcie imprezy udało się zebrać 

i zeskanować zaskakująco dużo 

zdjęć, odbyła się również prezenta-

cja dotychczas zebranych 

materiałów archiwal-

nych. 

Impreza miała na celu 

stworzenie możliwości 

spotkania się mieszkań-

ców gminy po długiej izo-

lacji w tym trudnym dla 

wszystk i ch  cza s ie . 

Wspólnie spędzony czas 

umilały liczne warsztaty 

edukacyjne, między inny-

mi: warsztaty tworzenia pierniko-

wych historii i tworzenia pierniko-

wych mydełek, a także pokaz Klubu 

Karate Shotokan, czy straży pożar-

nej. Na zakończenie odbyło się 

przedstawienie „Kuchnia Pana Lul-

ka” w wykonaniu Cichego Teatru. 

W niedzielne popołudnie dopisała 

zarówno piękna pogoda, jak  

i uśmiechy na twarzach uczestni-

ków. W dobrej atmosferze można 

było spędzić czas ze znajomymi i 

rodziną oraz skosztować pysznych 

wypieków, przygotowanych przez 

sołectwa. Organizatorem wydarze-

nia było Partnerstwo PAFW Jano-

wice Wielkie, partnerami: Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo Ducha Gór, Stowarzy-

szenie Góry Szalonych Możliwości, 

Stowarzyszenie Faktor, Fundacja 

Przystanek Dobrych Myśli, Sołec-

two Trzcińsko, Sołectwo Janowice 

Wielkie, Sołectwo Radomierz, So-

łectwo Komarno oraz Gmina Jano-

wice Wielkie.  

 

●Julia Kopczyk 

►Aura dopisała (fot. Jordan Plis) 
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W SKRÓCIE 
Nowy Sołtys Janowic Wielkich 
We wrześniu podczas Zebrania Wiej-

skiego w Janowicach Wielkich wybra-

no Sołtysa w ramach uzupełnienia  

bieżącej kadencji. Został nim p. Dawid 

Jansen z wynikiem 46 głosów.    ●K.R. 

Sprzedaż mieszkań z bonifikatą 

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy  

w  J a n o w i c a c h  W i e l k i c h  n r 

XXXIII/158/2017 i nr XIV/78/2020  

Wójt Gminy Janowice Wielkie przypo-

mina o możliwości składania wnio-

sków o wykup mieszkań komunalnych 

w budynkach wielorodzinnych na ob-

szarze całej Gminy, będących własno-

ścią Gminy Janowice Wielkie, przez 

ich najemców z bonifikatą 99%. Wa-

runkiem jest złożenie wniosku do dnia 

31.12.2021 r.                                  ●K.I.  

Plan zagospodarowania Radomierza 
Procedura uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla Radomierza  jest wciąż na 

etapie ostatnich niezbędnych uzgod-

nień z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-

jowych i Autostrad. Wydłużające się 

uzgodnienia są związane z konieczno-

ścią skorelowania projektu rozbudowy 

drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków 

– Jelenia Góra wraz z rozbudową ob-

wodnicy Kaczorowa z miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzenne-

go Radomierza.                              ●K.I. 

Nowy chodnik w Radomierzu 
W ramach częściowego dofinansowa-

nia z programu „Odnowa Dolnoślą-

skiej Wsi” pod koniec września roz-

pocznie  się budowa chodnika o długo-

ści ok. 135 m. przy parkingu, poniżej 

Wieży Widokowej. Ustawione zostaną 

także elementy małej architektury, tj.: 

ławostół i stojak na rowery. Otoczenie 

ubarwią nasadzenia roślin.         ●H.T. 

Powstanie boisko do badmintona 
Z inicjatywy Ł. Wdowiaka w komplek-

sie sportowym „Orlik” w Janowicach 

Wlk. postanie boisko do badmintona. 

Gmina zakupiła już sztuczną trawę 

oraz słupki z siatkami. W najbliższych 

tygodniach wykonana zostanie podbu-

dowa pod nawierzchnię boiska. Zada-

nie zrealizowane będzie ze środków  

z budżetu gminy.                          ●H.T.                          

Przygotowania do zimy 
Wykonano przegląd sprzętu służącego 

do zimowego utrzymania dróg na tere-

nie gminy. Dokonano gruntownej na-

prawy starszego ciągnika, napraw 

gwarancyjnych posypywarki,  jak rów-

nież zakupiono elementy eksploatacyj-

ne pługu. Wyłoniono także dostawcę 

100 ton soli.                                  ●H.T. 

Projekt wodociągu    
Gmina otrzymała projekt przebiegu 

wodociągu, który będzie dostarczał 

wodę z gminy Marciszów do 

z b i o r n i k ó w  w  M i e d z i a n c e  

i Mniszkowie. Obecnie trwają 

konsultacje z włascicielami gruntów. 

Relizacja inwestycji planowana jest na 

2022 r.                                           ●H.T.                    

 

Świetni w biegach przełajowych 

W 
 połowie września  

w Jeżowie Sudeckim 

odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Karko-

noskiego i Strefy Jeleniogórskiej 

w biegach przełajowych. Podczas 

jednego startu rozegrano dwie 

klasyfikacje medalowe: powiato-

we i strefowe. 

 

W zawodach uczestniczyli najlepsi 

biegacze z powiatu karkonoskiego, 

kamiennogórskiego, bolesławieckiego, 

zgorzeleckiego i lwóweckiego. Organi-

zatorem zawodów były Ludowe Ze-

społy Sportowe w Jeleniej Górze oraz 

klub sportowy Lotnik Jeżów Sudecki. 

Rokrocznie reprezentacja janowickiej 

szkoły podstawowej odnosi sukcesy  

w różnych kategoriach wiekowych. 

Zgodnie z zasadami tegorocznych za-

wodów strefowych "pierwsza szóstka"  

ma przywilej reprezentowania strefy 

jeleniogórskiej i szkoły w Finale Dol-

nego Śląska, który odbędzie się 30 

września w Krzyżowej koło Świdnicy. 

W zawodach udział wzięło 300 biega-

czy. Uczniowie walczyli o miejsca na 

podium i o stypendia sportowe. Re-

prezentacja janowickiej szkoły liczyła 

43 osoby. 

Oto nasi najlepsi biegacze w powiecie 

i strefie: Kina Lena 200 m.                    

II/V; Fijałkowska Hanna 200 m.                    

IV/VII; Wawrzak Adam 200 m.                    

I I I / V I ;  G a r u s  P i o t r  2 0 0 m .                    

IV/VII Kupka Kamil 200 m.                     

VI/IX; Górnicka Daria400 m.                      

I/I; Szymaniak Blanka  400 m.                     

II/III, Górnicka Anna 400 m.                     

V/VIII; Górnicki Jakub 400 m.                     

IV/VIII; Gapińska Maja 600 m.                      

I/II, Źrebiec Oliwia 600 m.                      

IV/VII; Woźniak Otylia 600 m.                       

V/XII; Sasiela Oliwia 600 m.                      

VI/XV; Skalany Dawid 800 m.                       

II/III; Kośny Adrian        800 m.                       

V/VI; Chorąży Tomasz 800 m.                       

IV/VIII. 

„Wszystkim serdecznie dziękujemy 

za reprezentowanie szkoły i gminy 

oraz gratulujemy osiągniętych suk-

cesów sportowych. Ze sportowym 

pozdrowieniem nauczyciele wycho-

wania fizycznego: Małgorzata Zię-

ba, Piotr Lesiński.” 

 

●Piotr Lesiński 

►Dekoracja medalowa (fot. Piotr Lesiński)  

Posprzątali szlaki 

P 
od koniec września 

uczniowie z janowic-

kiej szkoły po raz ko-

lejny wzięli udział  

w akcji sprzątania szlaków tu-

rystycznych w Rudawach Jano-

wickich. 

Akcja została zorganizowana z oka-

zji Dni Sprzątania Świata w ra-

mach współpracy szkoły z organiza-

cjami dbającymi o środowisko. 

Oprócz janowickiej szkoły organiza-

torami akcji byli: Koło Łowieckie 

TUR z Bielska Białej, które w okrę-

gu Janowice Wielkie reprezentuje 

Pan E. Cisło, oraz Nadleśnictwo 

"Śnieżka" w Kowarach i Leśnictwo 

Janowice Wielkie. 

W sprzątaniu szlaków wzięła udział 

40-osobowa reprezentacja uczniów 

wraz z opiekunami.  

Akcja rozpoczęła się dyskusją mło-

dzieży z opiekunami na temat za-

sadności prowadzonej akcji sprząta-

nia świata w 2021 roku. Następnie 

idąc trzema wyznaczonymi szlaka-

mi turystycznymi zbierano pozosta-

wione nieczystości.  

Z radością należy stwierdzić, że 

śmieci każdego roku jest mniej, co 

świadczy o kulturze osób korzysta-

jących ze szlaków turystycznych. 

Po sprzątnięciu szlaków wszyscy 

uczniowie biorący udział w akcji 

uczestniczyli w ognisku z przeką-

skami zorganizowanym przez Koło 

Łowieckie „TUR". 

Opiekunowie akcji: Teresa Łyczana-

Mania, Joanna Faber oraz Piotr 

Lesiński. 

●Piotr Lesiński 

►Ekipa sprzątająca (fot. Piotr Lesiński) 

Spis powszechny zakończony 

O 
d kwietnia do końca 

września prowadzony 

był Narodowy Spis Lud-

ności i Mieszkań 2021. 

 

Świetnie sprawdzili się  Rachmistrzo-

wie, którzy początkowo telefonowali 

d o  n a s z y c h  m i e s z k a ń c ó w ,  

a później pełnili także dyżury w świe-

tlicach oraz podczas wydarzeń roz-

rywkowych służąc pomocą, tym, któ-

rzy z różnych powodów nie mieli moż-

liwości dokonać obowiązku spisowego 

samodzielnie. Spis na terenie gminy 

przebiegł sprawnie, większość miesz-

kańców wypełniła obowiązek spisowy. 

Jak tylko GUS opublikuje oficjalne 

wyniki spisu, przedstawimy na ła-

mach Informatora, jak wyglądały one 

dla naszej gminy. 

●Karolina Rokicka 


