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G 
mina przekazała Policji 

w formie darowizny 

działkę przy ul. Rudaw-

skiej w Janowicach Wielkich. 

 

 

● Miłosz Kamiński  

Elektryczne mercedesy dla Gminy 

O 
d czerwca tego roku na 

stanie Gminy znajdują się 

dwa nowe samochody 

elektryczne.  

 

Samochody marki mercedes będą 

wykorzystane przy codziennym 

funkcjonowaniu Gminy, dzięki cze-

mu ograniczymy emisję spalin. Je-

den będzie służyć jako pojazd do 

transportu osób (8 miejsc + kierow-

ca), drugi do wożenia posiłków do 

nowowybudowanego przedszkola 

(posiada specjalną skrzynię ładow-

czą). Należy podkreślić, że są to 

pierwsze pojazdy elektryczne zareje-

strowane w naszej Gminie– rozpo-

znawalne z daleka po zielonych ta-

blicach rejestracyjnych. 

Samochody są zeroemisyjne, poru-

szają się dzięki bateriom ładowa-

nym z sieci elektrycznej. Ponadto 

Gmina rozstrzygnęła już przetarg 

na montaż paneli fotowoltaicznych 

m.in. przy Urzędzie Gminy. Dzięki 

pozyskaniu energii słonecznej napęd 

naszych mercedesów będzie w pełni 

ekologiczny.  

Samochód dostawczy posiada silnik 

o mocy 116 KM, natomiast osobowy 

o mocy 204 KM. Na jednym ładowa-

niu mogą przejechać ok. 230-300 

km. System odzyskiwania mocy z 

hamowania pozwala nawet podwoić 

ten zasięg.  

Pojazdy zostały wyprodukowane w 

hiszpańskiej fabryce mercedesa. 

Łączny koszt zakupu to 564 tys. zł, 

z czego Gmina pozyskała dofinanso-

wanie w kwocie 450 tys. zł w ra-

mach Programu Inwestycji Strate-

gicznych z Rządowego Funduszu 

Polski Ład. 

 
● Hubert Tyndyk 

Będzie posterunek Policji 

► Przekazanie działki (fot.: M. Kamiński) ► Działka gotowa na  budowę (fot.: M. Kamiński) 

Przedszkole przygotowuje się do przyjęcia dzieci 

N 
a łamach Informatora 

pisaliśmy już o zakoń-

czeniu prac przy budo-

wie nowego Przedszkola w Ja-

nowicach Wielkich.  
 

Po zakończeniu formalnych prac 

odpowiednie służby (Państwowa 

Straż Pożarna, Sanepid oraz Powia-

towy Inspektor Nadzoru Budowla-

nego) dokonały koniecznych kontro-

li i bez przeszkód budynek otrzy-

mał pozwolenie na użytkowanie. 

Następnie przystąpiono do meblo-

wania i urządzania nowego miejsca 

dla najmłodszych mieszkańców 

Gminy. Wyposażono kuchnię, zaku-

piono meble do sal oraz gabinetów. 

W międzyczasie  Przedszko le 

uchwałą Rady Gminy otrzymało 

oficjalną nazwę "Kolorowa Kraina".  

Do zagospodarowania pozostał jesz-

cze teren za Przedszkolem, na któ-

rym powstanie plac zabaw. Gmina 

pozyskała już środki na jego adap-

tację z funduszu Polski Ład. Pro-

jekt jest gotowy, prace ruszą na 

jesień.  

Przypominamy, że budowa przed-

szkola możliwa była dzięki dofinan-

sowaniu z funduszy unijnych w wy-

sokości 2 626 869,46 zł oraz z Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych w wy-

sokości 1 mln zł. Całkowity koszt 

budowy to 3 921 319,50 zł.  

Oficjalne otwarcie zaplonowano na  

15 września, natomiast najmłodsi 

mieszkańcy w progi przedszkola 

wkroczą już w sierpniu. 

Przedszkole zapewni miejsce dla  

125 dzieci w 5 oddziałach. 

 

● Hubert Tyndyk 

► Samochód osobowy (fot.: Urząd Gminy) 

► Samochód dostawczy (fot.: E. Chrząstowska) 

► Sala sześciolatków  (fot.: H. Tyndyk)  

► Sala pięciolatków (fot.: H. Tyndyk) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przed nami wakacje, czas odpoczynku i 

wytchnienia. Czas na krótkie podsumowa-

nie prac Rady Gminy za II kwartał. W 

tym czasie Rada Gminy obradowała dwu-

krotnie. W czerwcu po dwuletniej przerwie 

spowodowanej pandemią powróciliśmy do 

obradowania stacjonarnego. W moim prze-

konaniu obradowanie zdalne sprawdziło 

się i będzie wykorzystywane do przepro-

wadzania obrad w trybie nadzwyczajnym.  

Na tej sesji przyjęto następujące uchwały: 

- w sprawie przystąpienia gminy do LGD 

Partnerstwo Ducha Gór, 

- w sprawie wotum zaufania dla Wójta 

Gminy, 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2021 rok, 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2021, poprzedzona 

dyskusją nad Raportem Gminy za rok 

2021,  

- w sprawie nadania nazwy dla przedszko-

la – będzie ono nosiło nazwę „Kolorowa 

Kraina”, 

- w sprawie dopłat na wymianę starych 

źródeł ogrzewania na ekologiczne, zakupu 

paneli solarnych czy fotowoltaicznych– 

zmieniono stawki dofinansowania od 2023 

roku. 

Miesiące wiosenne minęły pod znakiem 

niesienia pomocy naszym sąsiadom z 

Ukrainy, uciekającym przed skutkami 

wojny. Również w naszej gminie wielu 

mieszkańców podzieliło się swoim dachem 

z przybyłymi gośćmi. Prowadzony był rów-

nież punkt pomocowy w OSP, zbierane 

były produkty w lokalnych sklepach. Wy-

konano również wiele pracy z  nadawa-

niem PESEL czy przyznawaniem środków 

pomocowych z GOPS. Dziękuję wszystkim 

Państwu za okazaną pomoc i wielkie ser-

ce, to dzięki Państwa działaniu pierwsze 

chwile ich pobytu w Gminie stały się wy-

tchnieniem i zapomnieniem od traumy i 

nieszczęścia. Jestem przekonany, że ludzie 

ci zawsze będą ciepło wspominali swój 

pobyt w Gminie Janowice Wielkie.   

W gminie prowadzonych jest wiele prac w 

ramach pozyskanych środków zewnętrz-

nych. Część jest już w realizacji, część ocze-

kuje na rozstrzygnięcia przetargowe. 

Ostatnie przetargi pokazują niestety 

znaczny wzrost cen, co wiąże się z koniecz-

nością większego udziału własnego gminy. 

Dobre prowadzenie finansów gminy po-

zwala nam jednak patrzeć optymistycznie 

w przyszłość i wierzyć, że kluczowe inwe-

stycje zaplanowane do realizacji zostaną 

przeprowadzone. 

Drodzy Państwo, życzę wszystkim Pań-

stwu przede wszystkim bezpiecznych i 

spokojnych wakacji oraz odpoczynku.  

Zapraszam do spotkań na moim comie-

sięcznym dyżurze dla Państwa w każdy 

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 

7.30 – 8.30. 

 

                    Z wyrazami szacunku 

                     Krzysztof Zawadzki  

              Przewodniczący Rady Gminy   

Janowianki za nami 

W 
 parku Zielona Dolina 

po raz dziesiąty odby-

ły się Janowianki - 

święto gminne które powróciło po 

przerwie spowodowanej epidemią 

wirusa. 

 

Jako pierwszy wystąpił zespół Ruda-

wianie, który swoim graniem i śpie-

waniem przyciągał na teren parku 

gości. Następnie Wójt Kamil Kowalski 

oficjalnie otworzył imprezę. 

Na przybyłych czekały atrakcje, o 

czym informował niezawodny konfe-

ransjer Krzysztof Zawadzki, Przewod-

niczący Rady Gminy. Najmłodsi mieli 

okazję skorzystać z darmowych atrak-

cji w postaci eurobungee i dmuchań-

ców. Na obszarze parku znajdowało 

się wiele stoisk z jedzeniem, piwem, 

przekąskami, balonami, bańkami my-

dlanymi, jak również stoisko gminne z 

Kołem Fortuny oraz stoiska Sołectwa 

Radomierz i LGD Partnerstwa Ducha 

Gór.  

W trakcie imprezy OSP z Janowic 

Wielkich prowadziła konkurs dla 

dzieci pn. "Tor przeszkód z OSP", któ-

ry cieszył się dużym zainteresowa-

niem. Maluchy miały okazję spraw-

dzić swoje siły, pokonując jak najszyb-

ciej wiele przeszkód, jakie stanęły im 

na drodze. Strażacy zabezpieczali ma-

łych śmiałków i czuwali nad ich bez-

pieczeństwem. W trzech grupach wie-

kowych wyłoniono najszybszych za-

wodników. Wójt wręczył dyplomy i 

nagrody. Dla wszystkich uczestników 

nie zabrakło słodkich upominków. Tor 

przeszkód okazał się również atrakcją 

dla dorosłych. Kilkoro śmiałków miało 

okazję przekonać się, z jakimi trudno-

ściami na co dzień borykają się stra-

żacy.  

Przybyli goście mieli okazję spróbo-

wać swojego szczęścia, kręcąc 

„wiankiem nagród”. Dzięki hojności 

sponsorów stoisko gminne posiadało 

spore zapasy nagród i upominków. 

Tradycyjnie podczas Janowianek or-

ganizatorzy ogłaszają publiczną zbiór-

kę, z której dochód zostaje przezna-

czony na cel społeczny. W tym roku 

zgromadzona kwota 3050,35 zł prze-

kazana zostanie na doposażenie edu-

kacyjne nowopowstałego Przedszkola 

Publicznego w Janowicach Wielkich.  

Gminny festyn Janowianki stanowił 

okazję do zaprezentowania dwóch no-

wozakupionych pojazdów marki mer-

cedes, o napędzie elektrycznym 

(więcej o samochodach piszemy na 

pierwszej stronie informatora). 

Przedstawiciele Sołectwa zorganizo-

wali własną loterię fantową. Ponadto 

wystawili do sprzedaży wiele produk-

tów regionalnych oraz zachęcali do 

skosztowania wypieków.  

Rokrocznie podczas festynu organizo-

wany jest konkurs na najładniejszy 

wianek. W tym roku do oceny wpłynę-

ło 6 wianków, które poddano ocenie w 

kategoriach: indywidualnej i grupowej 

oraz wianków sztucznych. - której 

Zwyciężczynią w kategorii wianków 

sztucznych została P. Agnieszka Dzió-

bek z Komarna. W kategorii grupowej 

zwyciężyła Świetlica Komarno z nie-

typowym wiankiem "Bajkowa łąka 

Mai i Gucia". Najtrudniejszym zada-

niem dla jurorów okazało się wyłonie-

nie zwycięzcy w kategorii indywidual-

nej. Wszystkie wianki poddane ocenie 

były piękne, solidne i bez wątpienia 

kosztowały dużo nakładu pracy. Osta-

tecznie I miejsce zajęli Kubuś i Zuzia 

Świerk, II miejsce- Kornelia Głowacz,  

III miejsce- Hania Dul, natomiast IV 

miejsce Kaja Łoskot. Zwycięzcy zosta-

li nagrodzeni, a wydarzenie upamięt-

niono na wspólnej fotografii. 

Tradycyjnie podczas imprezy pojawiła 

się Państwowa Straż Pożarna z Jele-

niej Góry. Strażacy przybyli, aby za-

prezentować pokaz nurkowania. 

Mieszkańcy z zaciekawieniem ogląda-

li widowisko, słuchając informacji do-

tyczącej przeprowadzanej akcji oraz 

ciekawostek o sprzęcie strażackim. 

Najmłodsi uczestnicy z niecierpliwo-

ścią oczekiwali na występ iluzjoni-

stów. Magicy zachwycili dzieci sztucz-

kami, zapraszając je do udziału w za-

bawie. Pokaz wywołał na twarzach 

maluchów wiele uśmiechów i zapew-

nił świetną rozrywkę. 

Zwieńczeniem Janowianek była zaba-

wa taneczna z zespołem Silver Band, 

która trwała do późnej nocy. 

Sponsorami imprezy byli: Betform 

Art, Hotel Gołębiewski w Karpaczu, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-

wiu Wydział EZiT, Koleje Dolnoślą-

skie, Termy Cieplickie, Jelenia Plast, 

Karkonoski Klub Karate Shotokan, 

Pryzmat Tusze i Tonery Jelenia Góra, 

Browar Miedzianka, Sklep Lewiatan 

w Komarnie, Emilia Parzygnat, Ma-

riusz Kędzior.  

 

●  Emilia Chrząstowska 

W 
ójt Gminy w Janowi-

cach Wielkich ogłasza 

IV nabór na dofinan-

sowanie wymiany kotłów lub pie-

ców.  

 

Nabór ogłoszony jest w powiązaniu  

z realizacją uchwały Nr IX/49/2019 

Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 

9 września 2019 r. w sprawie udziela-

nia dotacji celowej ze środków budże-

tu Gminy Janowice Wielkie w związ-

ku z wymianą kotłów lub pieców  

w lokalach mieszkalnych na instalacje 

przyjazne środowisku.  

Program ma charakter wieloletni i ma 

na celu zachęcić właścicieli do wymia-

ny ogrzewania, które z kolei poprawi 

stan powietrza atmosferycznego  

w gminie, poprzez zmniejszenie emisji 

szkodliwych pyłów i gazów. 

Nabór trwa od 1 sierpnia 2022 r. (od 

godz.7.30) do 15 września 2022 r. (do 

godz. 15.30). Wnioski można składać 

osobiście, pocztą lub za pośrednic-

twem systemu ePUAP. Miejsce skła-

dania wniosków: Urząd Gminy w Ja-

nowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2,  

58-520 Janowice Wielkie.  

Dotacja będzie przydzielana w wyso-

kości do 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowanych na zadanie w zakre-

sie zmiany systemu ogrzewania w 

jednym lokalu mieszkalnym lub nie-

ruchomości o charakterze mieszkal-

nym na terenie Gminy Janowice Wiel-

kie, jednak w wysokości nie wyższej 

niż: dla domu jednorodzinnego: 

5000,00 zł; dla mieszkania w budynku 

składającym się z dwóch mieszkań 

lub wielorodzinnym: 3000,00 zł;  

w przypadku kotłowni zasilającej  

w ciepło budynek wielorodzinny dota-

cja określona będzie jako iloczyn licz-

by obsługiwanych samodzielnych 

mieszkań i kwoty 2000,00 zł, przy 

czym maksymalna dotacja może  

wynieść 10000,00 zł. 

Ze względu na bardzo duże zaintere-

sowanie programem i ograniczone 

środki finansowe – w kolejnych nabo-

rach dofinansowanie zostanie obniżo-

ne. 

Szczegółowe informacje dotyczące na-

boru oraz wzór wniosku dostępne  

są w sekretariacie Urzędu Gminy, a 

także na BIP i stronie internetowej 

Gminy Janowice Wielkie.  

 

● (red.) 

Dofinansowanie wymiany pieców  

► Wianek nagród  (fot.: H. Tyndyk) 

►Tor przeszkód (fot.: H. Tyndyk) 

►Pokaz iluzjonistów  (fot.: H. Tyndyk) 
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Szanowni Państwo, 
 

poprzednie słowa kierowałem do Was tuż po 

zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Pisa-

łem pełen złości, niepokoju i oburzenia. In-

formowałem, jakie działania podejmujemy  

i na jakie scenariusze się przygotowujemy. 

Ponad 3 miesiące później, mimo nadal trwa-

jącej wojny mogę stwierdzić, że sprostaliśmy 

zadaniom administracyjnym i tym płyną-

cym z serc mieszkańców. Dziękuję z całego 

serca wszystkim Państwu, którzy zaangażo-

waliście się w pomoc obywatelom Ukrainy. 

Dziękuję osobom prywatnym -  za przyjęcie 

uchodźców pod swój dach, druhom OSP ze 

Sławkiem Skalanym na czele - za punkt 

zbiórki i dystrybucji darów, sołtysom i wo-

lontariuszom - za obsługę tego punktu i inne 

działania, Szkole - za organizację nauczania 

uczniów z Ukrainy, pracownikom technicz-

nym - za przygotowanie pomieszczeń na 

pobyt uchodźców, Szpitalowi Rehabilitacyj-

nemu - za codzienny posiłek, pracownikom 

GOPS i UG - za sprawne wydawanie nume-

rów PESEL, przyznawanie zapomóg. Był to 

niespodziewany egzamin, który zdaliśmy  

i nieustannie (mimo zmniejszającej się skali) 

zdajemy bardzo dobrze.  

W poprzednim numerze informowaliśmy  

o pozyskiwanych środkach i planowanych 

zadaniach. Jedyne, które zakończyło się nie-

powodzeniem, to modernizacja oczyszczalni 

ścieków – do przetargu nie zgłosił się żaden 

wykonawca. Przetarg ogłosimy ponownie. W 

międzyczasie podpisywaliśmy umowy i rea-

lizowaliśmy zadania opisane w tym wyda-

niu. Podpisaliśmy umowę na wykonanie 

przyłącza wodociągowego z Gminy Marci-

szów do naszego ujęcia wody. Oczekiwana 

od lat inwestycja zabezpieczy nas przed za-

nikami wody oraz poprawi i ustabilizuje jej 

jakość. Rozstrzygnęliśmy przetarg na budo-

wę 4 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 

szkoły, oczyszczalni, ujęcia wody, Urzędu  

i GOPS. Wkrótce podpiszemy umowę z wy-

konawcami. W międzyczasie pozyskaliśmy 

fundusze na termomodernizację budynków 

szkoły wraz z wymianą źródeł ciepła, termo-

modernizację świetlicy wiejskiej i biblioteki 

w Trzcińsku, budowę placu zabaw przy 

przedszkolu, parkingu przed Urzędem oraz 

toru pumptrack. Aktualnie przygotowujemy 

się do ogłoszenia przetargów. Do września 

przeprowadzimy przetarg na komputery dla 

dzieci z tzw. rodzin popegeerowskich. We 

wrześniu ogłosimy przetarg  na cyfryzację  

i rozwój informatyczny Urzędu. 

Zakończył się rok szkolny, za nami egzami-

ny ósmoklasistów. Chciałbym zauważyć, że 

nasi uczniowie ze wszystkich przedmiotów 

wypadli lepiej niż w powiecie, a z niektórych 

lepiej niż w województwie. Gratuluję ucz-

niom, nauczycielom i rodzicom oraz życzę 

dostania się do wymarzonych szkół śred-

nich. 

Życzę Państwu spokojnego, bezpiecznego  

i wymarzonego pogodowo i wakacyjnie lata. 

                              Z wyrazami szacunku 

                                  Kamil Kowalski 

                   Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Inwestycji ciąg dalszy 
Remont chodnika ukończony  
 

W wyniku postępowania przetargo-

wego wyłoniono wykonawcę moder-

nizacji chodnika przy ul. Wojska Pol-

skiego. Została nim firma INTERKO 

Krzysztof Kozłowski z Kamiennej 

Góry. Po podpisaniu umowy i prze-

kazaniu placu budowy Wykonawca 

przystąpił do prac. Oprócz wymiany 

nawierzchni na kostkę granitową, do 

zadań Wykonawcy należała regula-

c j a  s t u d z i e n e k  w o d n o -

kanalizacyjnych, przepłukanie insta-

lacji, wykonanie nowych obrzeży 

oraz w kilku miejscach utwardzenie 

pobocza. Po zakończeniu prac nastą-

pi wprowadzenie nowej organizacji 

ruchu przystosowanej do obsługi no-

wowybudowanego Przedszkola. Cał-

kowity koszt zadania to 521 077,18 

zł - zadanie jest dofinansowane z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych. 

 

W planach remonty dróg 

Dzięki złożonemu wnioskowi o dofi-

nansowanie remontu ulic Kochanow-

skiego, Kolejowej oraz Robotniczej 

wkrótce wzrośnie komfort korzysta-

nia z janowickich dróg. Wykonawcą 

podobnie jak w przypadku remontu 

chodnika na ul. Wojska Polskiego 

jest firma INTERKO Krzysztof Ko-

złowski. W ramach zadania zostanie 

wymieniona   nawierzchnia wraz z 

podbudową na tych ulicach. Będą 

przebudowane przepusty, a przy-

drożne rowy zostaną odświeżone, co 

z pewnością podniesie możliwość od-

prowadzania wody. Po zakończeniu 

prac nastąpi wprowadzenie nowej 

organizacji ruchu.  

Wykonawca obu zadań ma czas do 

14 października bieżącego roku na 

zgłoszenie gotowości do odbioru. 

Koszt zadań - ul. Robotnicza wraz z 

przepustem 740 887,43 zł, ul. Kocha-

nowskiego i Kolejowa 951 774 zł. 

Oba zadania dofinansowane są z pro-

gramu Fundusz Dróg Samorządo-

wych w kwocie 60% kosztów kwalifi-

kowanych. 

 

Podłączenie do marciszowskiego wodo-

ciągu  

W licu br. końca dobiegło postępowa-

nie, w wyniku którego wyłoniono 

wykonawcę budowy przyłącza wodo-

ciągowego z Gminy Marciszów do 

naszej Gminy. Konieczność budowy 

wynikała z zagrożenia niedostatkiem 

wody w miesiącach letnich. 

W wyniku przetargu wybrano firmę 

WODROL Teodor Świątecki z Wro-

cławia, która zbuduje przyłącze o 

długości ok. 3 km za kwotę 1 549 800  

zł.  

Zadanie jest finansowane z funduszy 

własnych gminy oraz ze środków pozy-

skanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie 500 tys. zł. Wykonawca ma 

zakończyć prace do grudnia 2022 r. 
 

● Hubert Tyndyk  

Uchodźcy wojenni z Ukrainy w Gminie 

D 
o naszej Gminy – podob-

nie jak do innych – przy-

jechali uchodźcy ucieka-

jący przed wojną wybuchłą 24 

lutego z powodu rosyjskiej agre-

sji na Ukrainę.  

 

Od marca do czerwca przyjechało do 

nas prawie dwustu uchodźców. Nie-

którzy z nich zapewne zostaną z na-

mi na dłużej. 

W czerwcu uchodźcy jeszcze przyjeż-

dżali, ale równolegle obserwowali-

śmy już powroty niektórych. W lipcu 

w zasadzie już tylko wyjeżdżali, nie-

którzy po 4 miesiącach pobytu w Pol-

sce, który pozwolił uspokoić skołata-

ne nerwy i zorganizować sobie życie 

w związku z wojną, która wciąż trwa 

i pewnie długo się nie skończy. Nie-

którzy uchodźcy pochodzą ze wschod-

niej Ukrainy, ale tylko nieliczni z 

terenów zajętych przez Rosję. A jed-

nak niektórzy przynieśli ze sobą 

smutne i trudne doświadczenia stra-

chu przed nalotami, ukrywania się w 

piwnicy, oglądania zburzonych do-

mów. Wielu natomiast pochodzi z 

terenów wciąż zagrożonych rosyjską 

agresją i wszystkim, co ze sobą spro-

wadza – niszczeniem domów i zakła-

dów, rabunkami, gwałtami, morder-

stwami porwaniami ludności do Ro-

sji. Wiedząc o tym wszystkim, cała 

janowicka społeczność pomagała 

uciekającym, jak tylko potrafiła, by 

pobyt Ukraińców stał się lżejszy. 

Zwłaszcza że prawie nikt z nich nie 

znał polskich realiów, nie planował 

podróży do Polski, nie znał języka i 

alfabetu, co dodatkowo utrudniało 

sytuację tych ludzi. 

Prawie wszystkie osoby uciekające 

stanowiły kobiety i dzieci, mężczyzn 

były niewielu, prawie wszyscy w wie-

ku senioralnym. Obserwowaliśmy to 

na co dzień, nadając numery PESEL, 

płacąc zasiłki na podstawowe potrze-

by czy dofinansowując kilkudziesię-

ciu opiekunów mieszkań, w których 

schronili się uchodźcy. Ale aż 32 

dzieci zostało zapisanych do naszej 

podstawówki, która otoczyła je opie-

ką w 3 klasach utworzonych właśnie 

dla nich, jak również zapewniając 

dożywianie. Ponadto 2 dzieci przyjęło 

przedszkole. Dzieci włączyły się do 

grup chodzących na zajęcia do świe-

tlic wiejskich – głównie w Trzcińsku, 

gdzie jest najwięcej uchodźców. 

Gmina była gotowa kwaterować 

uchodźców zbiorowo w auli Szkoły 

Podstawowej, jednak nie było takiej 

potrzeby. Byliśmy gotowi z łóżkami, 

kuchnią, osobami do pomocy, jednak 

punkt nie został uruchomiony – 

uchodźcy znaleźli inne miejsca schro-

nienia. Część uchodźców Wojewoda 

zakwaterował w obiektach zbiorowe-

go pobytu – na naszym terenie np. w 

agroturystyce w Trzcińsku. 

Urząd zatrudniał fotografa i tłu-

maczki, które pomagały przy nada-

waniu numerów PESEL. Ogromną 

pracę wykonywała grupa strażaków i 

społeczników pod kierownictwem 

Sławomira Skalanego. To oni na co 

dzień prowadzili punkt wydawania 

darów, w których uchodźcy zaopatry-

wali się w podstawowe rzeczy po-

trzebne do życia – począwszy od bu-

tów i szczoteczki do zębów, a skoń-

czywszy na żywności i zabawkach 

dla dzieci. Było to dla nich bardzo 

ważne, gdyż wielu z nich wyjechało z 

Ukrainy bez żadnego bagażu, bez 

pieniędzy, w zimowym ubraniu i na-

wet bez niczego do jedzenia. Nasi 

społecznicy rozwozili codziennie cie-

pły posiłek ufundowany przez Szpi-

tal Rehabilitacyjny w Janowicach 

Wielkich i pomagali we wszystkich 

zgłoszonych sprawach.  

Sytuacja była całkowicie nowa i 

trudna dla wszystkich, którzy musie-

li się z nią zmierzyć. Społeczność na-

szej gminy zdała trudny egzamin z 

człowieczeństwa i wzorowo zachowy-

wała się w stosunku do wojennych 

uciekinierów. Na pewno wielu z nich 

pozostanie z dobrymi wspomnienia-

mi z przymusowego, choć miłego po-

bytu w naszej gminie. Ci, którzy 

wciąż jeszcze pozostają – na pewno 

mogą liczyć na pomoc instytucji gmi-

ny: Urząd, GOPS, szkołę, przedszko-

le. To nasz mały wkład rozwiązanie 

globalnego kryzysu humanitarnego, 

który spowodowała Rosja, wszczyna-

jąc wojnę z Ukrainą. 

 

● Miłosz Kamiński 

► Nowy chodnik w zabytkowej alei  
(fot.: E. Chrząstowska) 
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Janowicka „Sztafeta dla Wandy”  
18 czerwca z inicjatywy Gminnej Rady Se-

niorów odbył się przemarsz pod hasłem 

"Sztafeta dla Wandy". Seniorzy, dzieci oraz 

pozostali uczestnicy sztafety wyruszyli 

wspólnie w przemarsz w kierunku Szwaj-

carki w celu uhonorowania wielkiej polskiej 

himalaistki Wandy Rutkiewicz, która wła-

śnie w Rudawach Janowickich rozpoczęła 

swoją przygodę ze wspinaczką. ● red. 

 
Sezon turystyczny na wieży  
Trwa sezon turystyczny w Wieży Widoko-

wej w Radomierzu, która czynna jest w 

soboty i w niedziele w godzinach 10:00-

18:00. Informujemy również, że istnieje 

możliwość zwiedzania Wieży w dni robocze 

(poniedziałek-piątek) dla grup zorganizowa-

nych (min. 10 osób) po uprzednim uzgodnie-

niu terminu z pracownikiem Urzędu Gmi-

ny (tel. 75 75 15 124 wew.108). ● red. 

 
Dofinansowanie z Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi 
Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkow-

skiego 29,7 tys. zł z przeznaczeniem na za-

kup trybuny sportowej na boisku GLKS w 

Janowicach Wielkich. Taką samą kwotę 

wyłoży z własnych środków. Dzięki projek-

towi Klub GLKS będzie mógł spełnić wy-

magania wyższej klasy rozgrywkowej (A 

klasa), do której właśnie awansował. ● red. 

 
Nowy okres zasiłkowy 
GOPS w Janowicach Wielkich informuje o 

rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 

2022/2023 w zakresie zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami oraz świadczeń z fundu-

szu alimentacyjnego.  Wnioski elektronicz-

ne można składać od 1 lipca, wnioski w 

formie papierowej - od 1 sierpnia 2022. 

Szczegółowe informacje dostępne są na 

stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie 

GOPSu. ● red. 

 
Wywózka gabarytów 
Od maja do czerwca na terenie Gminy prze-

prowadzono zbiórkę odpadów wielkogaba-

rytowych, w ramach której zbierano: meble, 

dywany, wykładziny, materace, walizki, 

torby podróżne, lampy i żyrandole bez żaró-

wek, obudowy sprzętu elektronicznego, 

sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

ramy okienne, meble ogrodowe drewniane i 

z tworzyw sztucznych, sprzęt sportowy, 

wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych 

rozmiarów, sprzęt rekreacyjny i sportowy, 

duże odpady plastikowe, zużyte opony sa-

mochodów osobowych. 

Łącznie zebrano 61,62 ton odpadów, koszt 

wywozu wyniósł ok. 88 500 zł. ● K. Praczyk 

 
Azbest  
Gmina przystępuje do realizacji zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Janowice Wielkie w 2022 r.”. 

W ramach projektu z terenu 3 posesji  zo-

staną zabezpieczone i zabrane odpady za-

wierające azbest, które następnie zostaną 

przekazane do unieszkodliwienia na skła-

dowisku odpadów niebezpiecznych. Łącznie 

zostanie usuniętych około 3 ton odpadów. 

Na realizację zadania uzyskano dofinanso-

wanie w kwocie 800 zł – Powiat Karkono-

ski, 2100 zł –z WFOŚiGW  we Wrocławiu. 

● K. Praczyk 

Janowickie siatkarki najlepsze w Ząbkowicach Śląskich 

K 
olejny raz, tym razem w 

Ząbkowicach Śląskich, 

bardzo dobrze zaprezen-

towały się siatkarki UKS Sokoliki 

Janowice Wielkie.  

 

Był to ósmy turniej programu Volley-

mania na Dolnym Śląsku w tym roku 

szkolnym na dziesięć zaplanowanych. 

Dziewczęta zdobyły kolejny raz złote 

medale w kategorii klas szóstych. Ich 

młodsze koleżanki z klasy 

czwartej uczestniczyły w innym 

turnieju.  

Oto nasze złote medalistki: Oli-

wia Sasiela, Maja Gapińska, 

Natalia Kusz, Lena Paluch, Ni-

kola Źrebiec i Oliwia Źrebiec.  

Trenerem zwyciężczyń jest Piotr 

Lesiński. 

 

● Piotr Lesiński  

Finał Dolnego Śląska w biegach przełajowych 

P 
o eliminacjach powiato-

wych i strefowych w bie-

gach przełajowych w Je-

żowie Sudeckim odbył się finał 

Dolnego Śląska.  

 

Prawo startu uzyskali uczniowie, któ-

rzy zajęli miejsca I-VI w zawodach 

strefowych. Dobra lokata na zawo-

dach strefowych to przepustka do fi-

nałów oraz możliwość wywalczenia 

stypendium sportowego. Nasi spor-

towcy prowadzeni przez nauczycieli 

Małgorzatę Ziębę i Piotra Lesińskiego 

zajęli dobre miejsca wśród dolnoślą-

skich biegaczy. Łączna liczba startu-

jących przekroczyła 450 biegaczy re-

prezentujących najlepsze kluby lekko-

atletyczne i biegowe na Dolnym Ślą-

sku. Sam udział w zawodach w tak 

wybornym gronie to dla naszych spor-

towców i nauczycieli wychowania fi-

zycznego wielki zaszczyt i sportowy 

sukces. Na szczególne wyróżnienia 

zasłużyła uczennica Lena Kina, która 

zdobyła złoty medal i tytuł mistrzyni 

Dolnego Śląska na rok 2022. 

Wyniki naszych zawodników: 
Adam Wawrzak VI miejsce 

Oliwia Źrebiec VII miejsce 

Dawid Skalany IX miejsce 

Daria Górnicka X miejsce 

Kamil Kupka XI miejsce 

Katarzyna Kluk XII miejsce 

Nikola Źrebiec XVII miejsce 

Maja Gapińska XVIII miejsce 

Blanka Szymaniak XXI miejsce 

Klaudia Wielebińska XXI miejsce 

Magdalena Czarnecka XXIII miejsce 

Oliwia Sasiela XXV miejsce 

Otylia Woźniak XXX miejsce 

Pozostali zawodnicy zajęli miejsca 

poza trzydziestką. 

Na każdym dystansie uczestniczyło 

około siedemdziesięciu uczestników. 

W ogólnej klasyfikacji nasza gmina 

zajęła rewelacyjne VII miejsce. 

Wszystkim sportowcom składamy 

serdeczne podziękowania za godne 

reprezentowanie szkoły i gminy oraz 

gratulujemy wspaniałych miejsc. 
 

● Piotr Lesiński  

D 
nia 28 maja w Hali Spor-

towej w Karpaczu odbył 

się międzynarodowy tur-

niej karate WKF zorganizowany 

przez lokalny Klub Karate Shoto-

kan (z siedzibą w Komarnie) przy 

współpracy z Polską Unią Karate.  

 

Jednym z partnerów wydarzenia była 

Gmina Janowice Wielkie. W turnieju 

wzięło udział 252 zawodników z 24 

klubów z Polski, Niemiec, Szkocji i 

Ukrainy. Rozegrano 490 osobokonku-

rencji. Całość zawodów sędziowana 

była przez wykwalifikowanych sę-

dziów WKF Polskiej Unii Karate. 

Zawodnicy rywalizowali w konkuren-

cjach kata (układ ruchów) i kumite 

(walka sportowa) z podziałem na 

wiek, wagę i poziom zaawansowania 

w oparciu o przepisy World Karate 

Federation. W wielu kategoriach star-

towało nawet 20 zawodników, więc 

nie było łatwo o medal. KKKS repre-

zentowało 31 zawodników, którzy 

zdobyli 42 medale (5 złotych, 16 

srebrnych, 21 brązowych). Wśród me-

dalistów znaleźli się: Jakub Praczyk 

Mikołaj Głąbiński, Natan Ryś, Barba-

ra Michalska, Franciszek Praczyk, 

Szymon Wojtkowiak, Cyprian Cyru-

liński, Michel Michoń, Aleksander 

Preizner, Adam Wawrzak, Zuzanna 

Masilonis, Magdalena Kowalczyk, 

Oliwia Frasiak, Barbara Michalska, 

Wiktoria Jakóbowska, Alicja Szymań-

ska, Bartłomiej Nędza, Wiktor Jaku-

bowski, Martyna Bartczak, Franci-

szek Maciejowski, Bartłomiej Bent-

kowski-Łącki, Krzysztof Michalski, 

Emely Engl, Lidia Stępniewska, Zu-

zanna Masilonis, Martyna Bartczak.  

Pomimo tego, że dla wielu zawodni-

ków był to pierwszy start w życiu, 

wszyscy spisali się na medal. 

Wszystkim medalistom i organizato-

rom serdecznie gratulujemy.  

● Grzegorz Praczyk 

Sudetes Open - Karate Grand Prix 

Brązowe medale w piłce nożnej 

► Siatkarki UKS Sokoliki (fot.: P. Lesiński) 

► Siatkarki UKS Sokoliki (fot.: P. Lesiński) 

► Konkurencja kumite (fot.: G. Truchanowicz) 

D 
ziewczęta reprezentujące 

klasy szóste i młodsze 

Szkoły Podstawowej im. 

Wandy Rutkiewicz w Janowicach 

Wielkich zdobyły brązowe medale 

w Mistrzostwach Powiatu Karkono-

skiego w piłce nożnej na trawie.  

Zawody rozegrano na stadionie spor-

towym w Piechowicach. Organizato-

rem zawodów był Szkolny Związek 

Sportowy z Jeleniej Góry oraz szkoła 

z Piechowic.  

Rywalizacja przebiegała z udziałem 6 

najlepszych drużyn powiatu karkono-

skiego. Zawody rozegrano systemem 

każdy z każdym. 

Oto nasze medalistki: Oliwia Sasiela, 

Maja Gapińska, Natalia Kusz, Oliwia 

Źrebiec , Nikola Źrebiec, Aleksandra 

Szymaniak oraz Lena Paluch. 

● Piotr Lesiński  


