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Po kilkunastu latach działalności 30 marca 
po raz ostatni otworzył dla kupujących swoje 
podwoje kiosk, popularnie nazywany „Kioskiem 
państwa Łąckich”, znajdujący się na skrzyżowa-
niu ulic Wojska Polskiego i 1 Maja w Janowi-
cach Wielkich. Nie był to zwykły kiosk z prasą. 
W ciągu kilkunastu lat działalności doczekał się 
miana nieoficjalnej Informacji Turystycznej Ja-
nowic Wielkich. 

Zaczęło się od pytań od turystów, którzy stąd 
wyruszali na szlaki Rudaw Janowickich. W natu-
ralny sposób p. Łąccy stali się skarbnicą wiedzy 
na temat wszystkiego co związane z turystyką 
na terenie gminy. Później w kiosku pojawiły się 
przydatne turystom: mapy, widokówki, książki. 
Kolekcjonerzy pamiątek mogli kupić kubek z ry-
sunkiem Zamku Bolczów, odcisnąć pamiątkowa 
pieczątkę. Chcąc rozwijać swoją działalność go-
spodarze tego miejsca postawili obok niewielki 
drewniany budynek, w którym prezentowali eks-
ponaty przybliżające historię tych terenów, jak 
choćby naczynia ze schroniska na Różance czy 
kapsle z browaru w Miedziance. 

Kilka lat temu wichura poważnie uszkodziła 
budynek. Właściciele  odtworzyli go, ale na po-
nowne umieszczenie w nim mimimuzeum już się 
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nie zdecydowali.  Można była za to zapoznać się 
tam z ciekawostkami dotyczącymi filmów, krę-
conych w gminnym wsiach czy historią naszych 
terenów. Wszystko przygotowane samodzielnie, 
z wielką pieczołowitością. Mieszkańcy przycho-
dzili z prośbą o napisanie podania, wypełnienie 

druku czy… wymianę baterii w zegarku. Było to 
miejsce znane i na pewno niezapomniane. Teraz, 
jak podkreślają p. Łąccy, przyszedł czas na odpo-
czynek, choć z kontynuowania swojego zamiło-
wania do turystyki i działalności społecznej  nie 
zamierzają rezygnować.                               (red)

Pieniądze 
na rozwój
Od 14 kwietnia do 9 maja mieszkańcy 
gminy Janowice Wielkie mogą  składać 
wnioski o dofinansowanie swoich 
pomysłów ze środków unijnych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, w ramach osi IV 
LEADER . O pomoc mogą ubiegać się 
m.in. rolnicy lub ich domownicy, osoby 
zamierzające założyć lub prowadzące 
tzw. mikroprzedsiębiorstwo, osoby 
fizyczne, organizacje pozarządowe. 

Rolnicy i domownicy mogą pozyskać do 
100 tys. zł (do 50 % kosztów kwalifikowanych)  
na podjęcie lub rozwój działalności  w zakresie 
m.in.: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub 
detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót 
i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług 
turystycznych oraz związanych ze sportem, re-
kreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; 
usług komunalnych; przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  ma-
gazynowania lub przechowywania towarów; wy-
twarzania produktów energetycznych z biomasy; 
rachunkowości, doradztwa lub usług informa-
tycznych.

Osoby fizyczne prowadzące lub chcące 
założyć mikroprzedsiębiorstwo mogą starać 
się o wsparcie do 300 tys. zł (do 50 % kosztów 
kwalifikowanych) na działalność związaną m.in. 
z usługami dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa; usługami dla ludności; sprzedażą hurtową 
lub detaliczną; rzemiosłem lub rękodzielnic-
twem; robotami i usługami budowlanymi oraz 
instalacyjnymi; usługami turystycznymi oraz 
związanymi ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem; usługami  transportowymi, komunalnymi; 
rachunkowością, doradztwem lub usługami in-
formatycznymi. 

Osoby fizyczne, organizacje pozarządo-
we, firmy w ramach tzw. „Małych projektów”  
mogą pozyskać do 25 tys. zł. (do 70 % kosztów 
kwalifikowanych) na przedsięwzięcia związane  
m.in. z organizacją szkoleń o charakterze edu-
kacyjnym i warsztatowym, organizacje imprez 
kulturalnych, promocyjnych, sportowych, rekre-
acyjnych, tworzenie stron internetowych, mate-
riałów promocyjnych związanych z promocją 
turystyczną, odbudowę, renowację, restaurację 
albo remont lub oznakowanie obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków lub objętych ewiden-
cja zabytków.Finansowanie ma formę refundacji 
poniesionych wydatków.

Wnioski przyjmowane są w biurze Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Jele-
niej Górze, na ulicy Wojska Polskiego 40.  

Więcej informacji uzyskać można w biurze 
LGD Partnerstwo Ducha Gór lub na stronach 
www: www.duchgor.org, www.prow.dolnyslask.
pl oraz www.minrol.gov.pl. 

źródło: LGD Partnerstwo Ducha Gór

Nasza Gmina ma nowego sekretarza. Od 15 
marca b.r. funkcję tę sprawuje Miłosz Kamiński, 
który wcześniej zastępował nieobecną Krystynę 
Wożakowską. Miłosz Kamiński ma 33 lata, jest 
mieszkańcem Jeleniej Góry. Studiował prawo, 
podyplomowo zarządzanie. Pracował w spółce 
handlowej, potem w oświacie, a ostatnio jako 
sekretarz miasta Piechowice. Angażował się 
społecznie w Karkonoskim Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych, Jeleniogórskim Klubie Literac-
kim, współpracował z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka. 

O Janowicach Wielkich mówi: – Gminę 
znam przed wszystkim z wycieczek pieszych 
i rowerowych, choć bardzo podobał mi się też 
letni przegląd piosenki na zamku Bolczów. (red)

Gmina 
w sieci

Oficjalna strona internetowa gminy Janowi-
ce Wielkie ma nową szatę graficzną i nowy ad-
res internetowy: www.janowicewielkie.eu. Zna-
leźć na niej można m.in.  najnowsze informacje 
z gminy, ważne adresy i telefony, formularze 
druków urzędowych do pobrania.  Swoje dane 
zamieścić na niej mogą właściciele obiektów 
noclegowych, restauratorzy i lokalni przedsię-
biorcy. Na stronie zawarte są również prezen-
tacje sylwetek ciekawych  mieszkańców gminy, 
a także informacje przydatne dla turystów. We 
wszelkich sprawach związanych z funkcjono-
waniem strony  prosimy o kontakt z Alicją Ko-
zak, mail: promocja@janowicewielkie.eu; tel. 
75 75 15 124 wew. 108.               (ak)

Nowy Sekretarz Gminy
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Sprzątanie Bobru
Przez pięć dni podopieczni Ośrodka „Nowa Na-

dzieja w Janowicach Wielkich” sprzątali w ramach 
proekologicznej Akcji „Ratujmy Bóbr” przepływającą 
przez Janowice Wielkie rzekę. Ośrodek jest nie tylko 
realizatorem, ale i pomysłodawcą inicjatywy. Wiosen-
ne sprzątanie powstało z inspiracji dyrekcji - Oksany 
i Jarosława Wasilewskich. W dniach 21-25 marca na 
odcinku 3 km rzeki zebrano - zgodnie z prognozą - 
42 000 litrów śmieci. Wykorzystano 350 worków o po-
jemności 120 litrów. Do przedsięwzięcia przyłączył się 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Odnowa wsi  z pieniędzy Województwa
Wymianę okien, drzwi wejściowych i zakup 

aparatu fotograficznego zakłada wniosek złożo-
ny przez Gminę Janowice Wielkie do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”. W ramach konkursu dofinansowywane 
są niewielkie przedsięwzięcia służące poprawie 
warunków życia na terenach wiejskich. War-
tość projektu wynosi prawie 15 tys. zł., gmina 
ma szansę odzyskać 50 proc. To już czwarty 
wniosek składany do Samorządu Województwa 
w ramach tego konkursu. W poprzednich latach 
udało się pozyskać wsparcie na budowę placu za-
baw w Komarnie, zakup wyposażenia, wymianę 
drzwi i okien w świetlicy „Rudawy” w Janowi-
cach Wielkich, oraz doposażenie obiektów spor-
towych i rekreacyjnych w Trzcińsku, Radomie-
rzu, Komarnie i Janowicach Wielkich.          (ak)

Lekarz w święta
Od dnia 1 marca br. nocna i świąteczna opieka 

lekarska dla mieszkańców gminy Janowice Wiel-
kie jest zapewniona w jednostce: SP ZOZ Szpital 
Wojewódzki w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 
tel. 75 753 73 35.          (mk)

Poznała Polskę

Jagoda Pisarska – uczennica trzeciej klasy GZS 
w Janowicach Wielkich została laureatką ogólno-
polskiego konkursu „Poznawaj  Polskę 2011”. 
Jest to 3-etapowy konkurs internetowy dla gim-
nazjalistów, organizowany przez Fundację Wspo-
magania Wsi. Celem konkursu jest zachęcenie 
uczniów do rozwijania wiedzy o Polsce poprzez 
wykorzystywanie Internetu. Dwa pierwsze etapy 
polegają na odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań 
dotyczących  wiedzy ogólnej o Polsce - historii, 
literatury, geografii, przyrody, polityki, życia 
codziennego,  kultury, sportu itd. Do trzeciego 
etapu zakwalifikowało się 81 gimnazjalistów (z 
blisko 600, którzy zgłosili się do konkursu). Ich 
zadaniem było napisanie rozprawki liczącej od 5 
do 8 stron maszynopisu, na jeden z 15 tematów. 
30 laureatów konkursu, których prace zostały 
najwyżej ocenione, a wśród nich mieszkanka Ja-
nowic, zostało zaproszonych wraz  z opiekunami 
na 3-dniowy pobyt w Warszawie. W programie 
pobytu, finansowanego w całości przez organiza-
torów było  m.in. wręczenie dyplomów i książek, 
zwiedzanie Warszawy, wyjście do teatru.      (kp)

30 marca uroczyście oddano do użytku 
Pracownię Przyrodniczą w Gminnym Ze-
spole Szkół w Janowicach Wielkich. Na jej 
utworzenie udało się pozyskać pieniądze w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. Dzięki 200 tys. zł. dofinansowa-
nia w szkole powstała nowoczesna pracow-
nia przyrodnicza wyposażona w komputery 
oraz sprzęt multimedialny, a także pomoce 
dydaktyczne ułatwiające realizację podsta-
wy programowej.  Zakupiono między inny-
mi 2 tablice interaktywne, oprzyrządowanie 
do testów, interfejs, do tego liczne pomoce 
dydaktyczne dla klas IV-VI. Projekt uzupeł-
niły dwa inne: „Dolnośląska szkoła liderem 
projakościowych zmian w polskim systemie  

Smacznie i regionalnie
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór” zaprasza wszystkich smakoszy regionalnych 
i ekologicznych potraw oraz miłośników 
rękodzielnictwa  do Skarbca Ducha Gór – Galerii 
Produktu Lokalnego. W tym niewielkim sklepiku 
mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 40 
w Jeleniej Górze (okolice teatru) w każdą sobotę 
można kupić m.in. tradycyjnie wypiekane chleby, 
sery kozie, masło przetwory domowej roboty, 
rzemiosło z filcu, drewna metalu. 

Szczegółowe informacje na temat terminów 
godzin otwarcia zamieszczanie są na bieżąco 
na stronie www.duchgor.org w zakładce 
„Aktualności”, można je również uzyskać pod nr. 
tel. 75 644 21 65.           (ak)

Na koniec września b.r. 
planowane jest zakończenie prac 
budowlanych na wieży dawnego 
kościoła w Radomierzu.  Obejmują 
one: remont wieży, wykonanie 
zewnętrznej platformy widokowej, 
z której odwiedzający będą mogli 
podziwiać górskie panoramy 
i obejrzeć trzy zabytkowe dzwony 
znajdujące się wewnątrz wieży 
oraz dobudowę punktu informacji 
turystycznej z salą audiowizualną.

Będzie to doskonała okazja do promowania 
walorów naszej gminy nie tylko w tradycyjnej 
formie materiałów promocyjnych, ale również 
poprzez różnorodne wystawy, prezentacje czy 
spotkania z ciekawymi ludźmi.  Koszty prac to 
ponad 1,6 mln zł z czego 70 proc. sfinansowa-
ne zostanie ze środków unijnych. Inwestycja 
to część partnerskiego projektu „ZOBACZYĆ 
KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ – 
wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 
przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze 
i Góry Izerskie” współfinansowanego z Eure-
opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. Inicjatywa realizowana jest wspólnie z 
Kowarami, Jelenią Górą, Mirskiem i Świera-
dowem Zdrój. Dzięki niej we wszystkich tych 
miejscowościach oddane zostaną do użytku 
obiekty pełniące funkcje punktów widokowych. 
(ak)

Poczta Polska nie zamknie 
placówki w Janowicach Wielkich

Z uwagi na liczne protesty w całym kraju, 
do jesieni wstrzymano przekształcanie urzędów 
pocztowych w filie. Przeciw likwidacji naszej 
poczty stanowczo wypowiedzieli się Rada Gmi-
ny i Wójt Janowic Wielkich, a interpelację do 
ministra wniosła poseł Elżbieta Zakrzewska. 
Nowa strategia funkcjonowania Poczty Polskiej 
wraz z rozmieszczeniem placówek zostanie po-
dana do publicznej wiadomości najwcześniej we 
wrześniu. Z punktu widzenia małych miejscowo-
ści oczekuje się, że strategia uwzględni społecz-
ne zadanie poczty, a nie tylko obowiązek dbania 
o zysk. Na razie rozważa się pozostawienie urzę-
dów pocztowych lub ich filii w miejscowościach 
będących siedzibami gmin. (mk)

Inwestycja w Radomierzu

 edukacji”  oraz „Szkolenie nauczycieli w za-
kresie rozwijania kompetencji kluczowych  
 uczniów” finansowane z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Obejmowały one  
udział nauczycieli w szkoleniach związa-
nych z praktycznym wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii, a także z rozwojem 
kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem ICT i nauk  matematyczno-
przyrodniczych i tutoringu opiekuńczego. 
Uczniowie natomiast dostali szansę uczest-
nictwa w zajęciach rozwijających zaintere-
sowania matematyczno – przyrodnicze ,ale 
również w zajęciach dydaktyczno-wyrów-
nawczych, brali również udział w wyciecz-
kach po terenie Dolnego Śląska.

(red)

Pracownia przyrodnicza w janowickiej szkole

(Inspektorat w Jeleniej Górze), dostarczając rękawice, 
worki i ponosząc koszty związane z wywozem śmieci. 
W akcji czynny udział wzięli Norwegowie z Fundacji 
Safety Shelter: Prezes Nils E. Strand oraz dziennikarz 
Åsmund Kilde – goście Nowej Nadziei. 

Uwieńczeniem kilkudniowej akcji było 
ognisko i grill, którego fundatorami byli: PZW  
w Jeleniej Górze, pan Korneliusz Rzymski ze Śląska 
oraz organizatorzy akcji. 

Oksana Wasilewska, 
dyrektor  Ośrodka „Nowa Nadzieja”

Dyżur Przewodniczącego
Przewodniczący Rady Gminy w  Janowicach 

Wielkich p. Szymon Młodziński przyjmuje oby-
wateli w sprawie skarg i wniosków w każdy pią-
tek w godz. 14.30 - 15.45.
Tel. do Biura Rady: 75 75 15 145.        (red)

Tony śmieci
Blisko 21 ton niepotrzebnych mebli i sprzę-

tów zebrano w ciągu czterodniowej zbiórki od-
padów wielkogabarytowych na terenie naszej 
gminy. Akcja trwała w dniach 11-14 kwietnia. 
Była to kolejna edycja corocznej inicjatywy or-
ganizowanej przez Urząd Gminy. Wykonawcą 
usługi była w tym roku firma SIMEKO z Jeleniej 
Góry.                           (ak)



3www.janowicewielkie.eu

Z gabinetu wójtaCzerwcowe Święto Janowic
Już za niespełna miesiąc, 18 czerwca, na tere-

nie przy Pałacyku Trzcińsko (dawne przedszkole) 
odbędzie się festyn, będący reaktywacją obchodzo-
nego w przeszłości Święta Janowic, nawiązujące-
go do uroczystości Nocy Świętojańskiej. Na scenie 
zaprezentują się m.in. dzieci i młodzież z Gminne-
go Zespołu Szkół, Kościoła Zielonoświątkowego, 
Świetlicy „Rudawy” oraz zespoły „Rudawianie”  
i „Różanka”.  Ze swoimi wyrobami przyjadą lokal-
ni twórcy i rzemieślnicy. Nie zabraknie nawiązań 
do dawnych świętojańskich tradycji. Szczegóły 
już wkrótce na plakatach i na stronie internetowej  
www.janowicewielkie.eu.           (ak)

Gmina na targach
Po raz kolejny Gmina Janowice Wielkie za-

prezentuje się na Targach Tourtec,  które w dniach 
6-7 maja odbywać się będą na Placu Ratuszo-
wym w Jeleniej Górze. To najbardziej znana im-
prez targowa w regionie, na której pojawiają się 
wystawcy nie tylko z Polski, ale również z Czech 
i Niemiec. Przez cały czas trwania towarzyszą jej 
występy sceniczne, na stoiskach można często 
nie tylko zasięgnąć informacji turystycznych, ale 
również skosztować lokalnych potraw. W ubie-
głym roku stoisko naszej gminy poświęcone było 
promocji Zamku Bolczów, w tym roku pojawią 
się na nim oferty aktywnego wypoczynku. (ak)

Informacja o zamiarze 
przystąpienia do programu 
usuwania azbestu

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy 
Janowice Wielkie do Programu „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest” realizowanego przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu uprzejmie infor-
mujemy o możliwości pozyskania przez osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe do 100% 
dotacji na zadania związane z usuwaniem 
azbestu, obejmujące koszt demontażu, zbiera-
nia, transportu i unieszkodliwiania lub zabez-
pieczenia odpadów zawierających azbest.

Informacji udziela Pan Dominik Musiał Pod-
inspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochro-
ny środowiska Urzędu Gminy w Janowicach 
Wielkich, tel. 75-75-15-124/185/285.

Projekt dla mieszkańców
„Nie czas teraz na lenistwo, jeśli chcesz to 

zrobisz wszystko” – to tytuł projektu realizowa-
nego przez Fundację Przystanek Dobrych Myśli 
z Janowic Wielkich.  W ramach inicjatywy zor-
ganizowane zostaną cztery działania, w które 
włączyć się mogą wszyscy mieszkańcy gminy. 
Już 14 maja, wspólnie z Nadleśnictwem Śniez-
ka, zapraszamy na Dzień Sprzątania. Chętni, 
wyposażeni w worki i rękawice uporządkują 
wyznaczoną część szlaku turystycznego. Całość 
zakończy ognisko z kiełbaskami. W pierwszą so-
botę czerwca najmłodsi bawić się będą na Dniu 
Dziecka. Podczas gminnego festynu, 18 czerwca, 
dzięki prezentacji starych zdjęć Janowic Wielkich 
widzowie przeniosą się w czasie o kilkadziesiąt 
lat. Miesiąc później, 22-23 lipca, na polanie mię-
dzy Janowicami a Radomierzem przez dwa dni 
wybrzmiewać będzie muzyka na Wędrownym 
Przeglądzie Piosenki „Polana”. Współorganizato-
rem wszystkich akcji jest gmina Janowice Wiel-
kie. Szczegóły akcji podawane będą na plakatach 
i stronie gminy www.janowicewielkie.eu. Przez 
cały okres trwania projektu na tablicach ogło-
szeniowych, w urzędach i sklepach mieszkańcy 
znajdą kartki z optymistycznymi sentencjami 
i cytatami. Inicjatywa dofinansowana została ze 
środków Fundacji BZ WBK w ramach programu 
Bank Ambitnej Młodzieży.                            (ak)

Zawody piłkarskie
21 maja na kompleksie sportowym „Moje 

boisko ORLIK 2012” odbędzie się druga 
edycja „Turnieju o Puchar Wójta, Sołtysa 
i Pastora” w piłce nożnej. Turniej organizu-
je Rada Sołecka Janowic Wielkich, Kościół 
Zielonoświątkowy w Janowicach Wielkich 
i Animator, zajmujący się działaniami spor-
towymi na Orliku. Rywalizacja rozpocznie 
się o godz. 10. Po zakończeniu zawodów 
i rozdaniu nagród przewidziano poczęstunek. 
W zawodach mogą uczestniczyć sześcio-
osobowe zespoły składające się z dorosłych 
mieszkańców naszej gminy. Na dzień dzi-
siejszy swój udział zadeklarowały drużyny 
z Komarna, Janowic Wielkich, Trzcińska oraz 
Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej  
i Kościoła Zielonoświątkowego w Janowicach 
Wielkich. Chętni mogą zgłaszać się do Łuka-
sza Wdowiaka, tel. 693 35 58 70.            (ak)

Szanowni mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer 

„Informatora Janowickiego” – gazetki, poprzez 
którą będziemy  starali się przekazać Państwu in-
formacje na temat wydarzeń, które miały miejsce, 
bądź są planowane w naszej gminie. Będziemy 
dążyć, aby mieszkańcy poszczególnych sołectw 
mogli dowiedzieć się jak najwięcej o sprawach 
dotyczących bezpośrednio ich miejscowości, ale 
uzyskać również informacje o pozostałych miej-
scowościach. Czy nam się uda? Na pewno będzie-
my się starać! Bieżące informacje z życia gminy 
zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych oraz 
na stronie internetowej naszej gminy pod adresem 
www.janowicewielkie.eu, na którą serdecznie Pań-
stwa zapraszam.

Cztery miesiące temu objąłem stanowisko 
Wójta Gminy. Musiałem przejąć urząd i zapoznać 
się wszystkimi sprawami dotyczącymi naszej gmi-
ny. Był to czas wytężonej pracy nad kontynuowa-
niem najważniejszych inwestycji oraz rozwiąza-
niem najpoważniejszych problemów. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że na 90% tzw. „dług szkoły” z tytułu 
nieprawidłowo naliczonej subwencji oświatowej 
Ministerstwo Finansów rozłoży nam na raty. Nie 
ma możliwości aby kwota, którą musimy zwrócić 
została w jakikolwiek sposób anulowana czy po-
mniejszona. Stawia to nas w bardzo trudnej sytuacji 
w odniesieniu do kolejnych, planowanych inwe-
stycji. Najprawdopodobniej niewykonalny stanie 
się  w najbliższych latach całkowity remont klu-
bu w Trzcińsku. Na chwilę obecną trwają dążenia 
aby projekt realizować stopniowo, poczynając od 
najważniejszego, czyli remontu dachu. Ze wzglę-
du na brak funduszy nie uda się prawdopodobnie 
zrealizować budowy klubu w Komarnie. Bez za-
kłóceń przebiega inwestycja przebudowy wieży 
pokościelnej na punkt widokowy i budowy punktu 
informacji turystycznej w Radomierzu.

Staramy się w jak najlepszy, zgodny z prawem 
sposób zrealizować inwestycje wodociągowania i 
kanalizacji Komarna. Są to inwestycje wzbudzają-
ce najwięcej emocji i kłopotów zarówno urzędowi 
jak i mieszkańcom. Wynika to głównie z braku rze-
telnych informacji od początku trwania tych przed-
sięwzięć. Na chwilę obecną mamy wypracowaną 
jasną informację na temat kosztów i obciążeń jakie 
w oparciu o obowiązujące prawo ponosi gmina, a 
jakie poniosą mieszkańcy, którzy będą chcieli pod-
łączyć się do sieci wodociągowej. Na specjalnej, 
wyjazdowej sesji Rady Gminy przedstawiliśmy 
propozycje cenowe wykonywanych przyłączy wo-
dociągowych oraz możliwość rozłożenia poszcze-

gólnych kwot na raty. Trwają prace i rozmowy do-
tyczące poszerzenia projektu kanalizacji Komarna 
o blisko czterdzieści zabudowań, które nie zostały 
ujęte w projekcie z 2003 r.  oraz nie zostały nanie-
sione w ramach uaktualnienia w momencie składa-
nia wniosku o dofinansowanie w roku 2010. 

Inwestycje prowadzone w Komarnie są w 
chwili obecnej kluczowymi dla całej Gminy Ja-
nowice Wielkie. Mieszkańców Komarna prosimy 
o wytrwałość i zrozumienie, że każda budowa, 
a inwestycja prowadzona na tak szeroką skalę w 
szczególności, niesie ze sobą wiele niedogodności i 
utrudnień. Wykonawca został zobowiązany do jak 
najmniej uciążliwego prowadzenia prac, ale musi 

działać tak,aby przeprowadzić inwestycje zgodnie 
z harmonogramem w trudnym, górskim terenie. Po 
zakończeniu inwestycji podniesie się jakość życia 
mieszkańców, atrakcyjność miejscowości a także 
wartość położonych na terenie Komarna nierucho-
mości.

W pozostałych miejscowościach nie zabraknie 
w tym roku inwestycji finansowanych  w ramach 
Funduszy Sołeckich, które, jestem gorąco przeko-
nany, pozwolą krok po kroku czynić naszą gminę 
atrakcyjniejszą i piękniejszą dla nas mieszkańców 
i naszych gości. 
   Z poważaniem,

Kamil Kowalski, Wójt Gminy Janowice Wielkie

Terminarz rozgrywek             
Z początkiem kwietnia ruszyła runda wiosenna rozgrywek piłki nożnej w Okręgu Jeleniogórskim. 
Poniżej zamieszczamy terminarz meczy drużyn GLKS Rudawy Janowice Wielkie

Seniorzy, Klasa B, Grupa I
01.05. Rudawy Janowice Wielkie – Uran Okrzeszyn
08.05. Auxilia Janiszów  - Rudawy Janowice Wielkie
15.05. Rudawy Janowice Wielkie – Dragon Miszkowice
22.05. Bóbr Opawa – Rudawy Janowice Wielkie
29.05. Rudawy Janowice Wielkie – Lesk Sędzisław
05.06. Bóbr Marciszów – Rudawy Janowice Wielkie
12.06. Rudawy Janowice Wielkie – Amfibolit Leszczyniec
19.06. Orły Lipienica – Rudawy Janowice Wielkie

Juniorzy Klasa Terenowa, Grupa I
23.04. Bóbr Marciszów – Rudawy Janowice Wielkie
30.04. Rudawy Janowice Wielkie – Orzeł Mysłakowice
03.05 Pogoń Świerzawa – Rudawy Janowice Wielkie
07.05 Orzeł Lubawka – Rudawy Janowice Wielkie
14.05 Rudawy Janowice Wielkie – Olimpia Kamienna Góra
21.05 Halniak Miłków – Rudawy Janowice Wielkie
28.05 Rudawy Janowice Wielkie – K.S. Łomnica

Trampkarze, Klasa Terenowa, Grupa I
30.04 SP-GOL Jelenia Góra  - Rudawy Janowice Wielkie
03.05 Rudawy Janowice Wielkie – Karkonosze Jelenia 
Góra 
07.05 Rudawy Janowice Wielkie – Olimpia Kamienna Góra
14.05 Orzeł Lubawka – Rudawy Janowice Wielkie
21.05 Rudawy Janowice Wielkie – Lotnik Jeżów Sudecki
28.05 KS Łomnica – Rudawy Janowice Wielkie
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KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU GMINY JANOWICE WIELKIE
Stanowisko / Referat Imię i nazwisko Telefon E-mail

Wójt Gminy Kamil KOWALSKI 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 wojt@janowicewielkie.eu

Sekretarz Gminy Miłosz KAMIŃSKI 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 sekretarz@janowicewielkie.eu

Skarbnik Gminy Elżbieta STASIAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185,  075 – 75 15 285 skarbnik@janowicewielkie.eu

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych (Sekretarz Gminy) Miłosz KAMIŃSKI 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 sekretarz@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. dowodów osobistych Ewa WAWRZAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 kadry@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. integracji z UE, współpracy z zagranicą i promocji gminy Alicja KOZAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 promocja@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
(Biuro Rady Gminy) zmiana od czerwca 2011

Bogusława NESTOROWICZ
do maja:  E. Czaplińska-Szajwaj

075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185
po zmianie: 075 – 75 15 145

aktualnie: gmina@janowicewielkie.eu
po zmianie: rada@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych Dorota KAPUŚCIŃSKA 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 usc@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. kultury i oświaty Krystyna PISARSKA 075 – 75 15 007 swietlica_rudawy@janowicewielkie.eu

Referat Finansowy

Kierownik Referatu Finansowego (Skarbnik Gminy) Elżbieta STASIAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 skarbnik@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. księgowości budżetowej Elżbieta SZEKSZTEŁO 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 ---

Inspektor ds. należności komunalnych Elżbieta WOJTAS 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 ---

Podinspektor ds. windykacji należności podatkowych i płac Joanna DRYGALSKA 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 podatki@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. wymiaru podatkowego Andrzej RYBAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 podatki@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. finansowo-magazynowych i księgowych Kinga ROŻKO 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 ---

Referent Maria MARKOWIAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 ---

Stanowiska bezpośrednio podległe Wójtowi Gminy

Zastępca Kierownika USC Dorota KAPUŚCIŃSKA 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 usc@janowicewielkie.eu

Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych Ewa WAWRZAK 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185 kadry@janowicewielkie.eu

Inspektor ds. przetargów, przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych 
oraz gospodarki mieszk.

vacat 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 gospodarka@janowicewielkie.eu 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Dominik MUSIAŁ 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 gospodarka@janowicewielkie.eu 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zasobów technicznych Tadeusz CHRZĄSTOWSKI 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 gospodarka@janowicewielkie.eu

Pracownik ds. bieżącego utrzymania technicznego gminy Robert GAPIŃSKI --- ---

Asystent Wójta – koordynator obsługi zewnętrznej Anita PAWŁOWICZ 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 ---

Jednostki organizacyjne oraz obiekty gminne

Przedszkole Publiczne Dyrektor: Violetta BOROWY 075 –75 15 171 przedszkole@janowicewielkie.eu

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz Dyrektor: Mirosław WIŚNIEWSKI 075 –75 15 277 szkola@janowicewielkie.eu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik: Małgorzata GAJEWICZ 075 – 7515533, 075 – 7515574 gops@janowicewielkie.eu

Gminny Ośrodek Zdrowia Kierownik: Zygmunt DAWIDOWICZ 075 – 7515117 ---

Gminna Biblioteka Publiczna Dyrektor: Teresa BŁAZIAK 075 – 7515298 biblioteka@janowicewielkie.eu

Świetlica Wiejska „Rudawy” w Janowicach Wielkich Instruktor: Krystyna PISARSKA 075 – 75 15 007 swietlica_rudawy@janowicewielkie.eu

Oczyszczalnia Ścieków Leszek RUDZIŃSKI 075 – 71 23 093 ---

Stacja Uzdatniania Wody Inspektor: Tadeusz CHRZĄSTOWSKI 075 – 75 15 124, 075 – 75 15 185, 075 – 75 15 285 gospodarka@janowicewielkie.eu

Dane do faktur: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
REGON: 000533765, TERYT: 0206052, KRS: ---, NIP URZĘDU: 611 – 24 – 85 – 945, NIP GMINY: 611 – 010 – 77  – 65
RACHUNEK BANKOWY: (BGŻ SA O/JELENIA GÓRA) 84 2030 0045 1110 0000 0082 5230

Centrala (sekretariat):
tel. 075 75 7515 124, 075 75 15 185, 075 75 15 285
fax 075 75 7515 124, 075 75 15 185, 075 75 15 285

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu

Informator Janowicki. Kwartalnik Gminy Janowice Wielkie
Wydawca: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich,  ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, 
tel/fax. 75 7515124; 75 7515185; 75 7515285
Adres redakcji: ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
tel/fax. 75 7515124; 75 7515185; 75 7515285
promocja@janowicewielkie.eu

Redaktor naczelny: Alicja Kozak
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia 
Drukarnia Wrocław 
ul. Kolejowa 7 
55-075 Bielany Wrocławskie
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Czytelniku, 

przeczytałeś? 

przekaż innym!

Finaliści z Janowic
Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół w 

Janowicach Wielkich zostało finalistą konkursu  
„Moja okolica pięknieje dzięki RPO”, organizo-
wanego przez Departament Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Uczniowie jano-
wickiej szkoły przygotowali na konkurs dwie 
prace: jedna poświęcona była Kościołowi Wang 
w Karpaczu, druga – pracowni przyrodniczej, 
która trzy tygodnie temu uruchomiona została 
w ich szkole. Z ponad 50 prac ilustrujących in-
westycje, realizowane w dolnośląskich gminach, 
jury wybrało trzy najlepsze. Finał odbędzie się 12 
maja, wówczas okaże się uczniowie której szkoły 
pojadą na wycieczkę do Brukseli.                  (ak)

Dewastacja Orlika
Gmina poświęca wiele uwagi 
udostępnianiu Orlika. 
Na wniosek użytkowników 
ustalono codzienne godziny otwarcia 
do późnego wieczora, przygotowywane są 
dwa turnieje sportowe w najbliższym czasie, 
wykonuje się prace naprawcze z myślą, 
aby obiekt stał się miejscem otwartym 
i atrakcyjnym.

Niestety nie wszyscy to rozumieją i po raz 
drugi w ciągu tygodnia w nocy z 7 na 8 kwietnia 
nasz Orlik został w sposób chuligański zniszczo-
ny. Poważnie uszkodozna została siatka ogro-
dzeniowa. Gmina, czyli my wszyscy, straciliśmy 
przez to około 800 złotych, które można przezna-
czyć było na dalsze działania służące młodzieży 
korzystającej z Orlika. 

Gmina nie ma środków na utrzymywanie 
całonocnego stróża obiektu, więc Urząd Gminy 
apeluje do wszystkich mieszkańców o skierowa-
nie uwagi na osoby, które swoim zachowaniem 
godzą w mienie gminy. Sprawa została zakwa-
lifikowana jako przestępstwo i zajmuje się nią 
policja.              

(red)

Akcja sadzenia Jarząbów
Dnia 04.04.2011. odbyła  się  społeczna akcja 

zainicjowana przez kilkoro mieszkańców  naszej 
gminy. Ufundowali oni drzewka i pomogli wy-
kopać doły pod sadzonki. Całość akcji odbyła się 
pod patronatem Wójta Gminy Kamila Kowalskie-
go oraz  pracowników gminnych. Wyrażamy go-
rącą nadzieję że nowe jarząby na stałe zagoszczą 
w naszym krajobrazie, zostaną  otoczone opieką 
przez mieszkańców i stanowić  będą  pierwszy  
krok  ku  odmłodzeniu  pomnika  przyrody jakim 
jest Aleja Jarząba Szwedzkiego.        (red)

Informacja Gminnego Komisarza Spisowego
W związku z rozpoczęciem prac spisowych 

w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 Gminny Komisarz 
Spisowy informuje, że na terenie gminy Janowice 
Wielkie prace spisowe będą przeprowadzane przez 
rachmistrzów spisowych, tj. Panią Emilię Kapu-
ścińską oraz Pana Konrada Kupczynasa, którzy w 
okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca bieżącego 
roku odwiedzą Państwa w miejscu zamieszkania 
celem uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte 
w ankiecie. Jednocześnie nadmieniam, że rach-
mistrz spisowy jest zobowiązany do okazania 
legitymacji wraz ze zdjęciem, pieczęcią Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu oraz podpisem 
Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
potwierdzającej jego tożsamość. Zwracam się z 
uprzejmą prośbą o życzliwe przyjęcie rachmistrza 
spisowego oraz udzielenie rzetelnych odpowiedzi 
na zadawane przez niego pytania. Ponadto infor-
muję, że w okresie od 1 kwietnia do 16 czerwca 
2011 r. istnieje możliwość dokonania samospisu 
internetowego pod adresem http://form.spis.gov.
pl. Wszelkie pytania dotyczące Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 
należy kierować do Pana Dominika Musiała – Li-
dera gminnego (nr tel. 75-75-15-124/185/285).

Gminny Komisarz Spisowy,
Kamil Kowalski

Nasi laureaci
1 kwietnia, o godz. 12.00 w Jednostce Ratow-

niczo-Gaśniczej nr 1 Straży Pożarnej w Jeleniej 
Górze odbyło się uroczyste wręczenie pucharów, 
dyplomów i nagród konkursu plastycznego zor-
ganizowanego na temat „Jak dzieci i młodzież 
widzą pracę straży pożarnej – gaszenie – rato-
wanie – ochrona”. W siedzibie Związku Stra-
żaków Saksonii Zeithain dokonano oceny prac 
plastycznych z Saksonii i Dolnego Śląska. Nasi 
uczniowie w tym międzynarodowym finale zdo-
byli: w grupie klas I-III SP –  I miejsce – Zuzanna 
Knychas, w grupie klas IV-VI SP – I miejsce – 
Konrad Gajewicz, w grupie klas I-III Gimnazja 
– I miejsce – Dawid Smektała, III  miejsce – Ma-
teusz Smektała.                 (red)

Test trzecioklasistów
Od 12 do 14 kwietnia, 35 uczniów Gminnego 

Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich pisało eg-
zamin gimnazjalny po klasie trzeciej. W pierw-
szym dniu uczniowie zmagali się z częścią huma-
nistyczną. Drugi poświęcony był zagadnieniom 
matematyczno-przyrodniczym. Ostatniego dnia 
gimnazjaliści wykazywali się wiedzą z jęz. nie-
mieckiego. Zdaniem uczniów, najtrudniejszy był 
test humanistyczny. O wynikach dowiedzą się 
15 czerwca. Już teraz mogą składać podania do 
trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. 


