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Gmina zagrała  
z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej  
Pomocy

Tegoroczny, jubileuszowy 
30 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy był wyjąt-
kowy. Ze względu na obostrze-
nia związane z epidemią CO-
VID-19 nie odbyła się tradycyjna 
impreza w auli Szkoły Podsta-
wowej w Janowicach Wielkich. 
Kwestujących również było nie-
wielu. Nie oznacza to jednak, 
że na terenie gminy nie można 
było wesprzeć Orkiestry.

Dzięki uprzejmości lokalnych 
przedsiębiorców można było wrzucać 
pieniądze do stacjonarnych puszek 
zlokalizowanych w trzech punktach: 
w sklepie pp. Szpecht, salonie ko-
smetycznym p. Kiny oraz sklepie „Na 
zdrówko” pp. Łoin.

Budowa przedszkola na ukończeniu
Wykonawca zgłosił gminie gotowość  do odbioru końcowego 

prac przy budynku przedszkola. Budowa trwała od listopada 
2020 r.

Zadanie wykonało Konsorcjum 
Firm Nirman Sp. z o. o. oraz Zakład 
Usług Budowlanych Roman Krawiec-
ki z Siekierczyna. Zakres prac przy 
budowie był rozległy – informowali-
śmy o tym na łamach zeszłorocznych 
wydań Informatora Janowickiego. 
Ostanie prace polegały na montażu 
lamp, rolet oraz sanitariatów, malo-

waniu ścian i położeniu wykładziny. 
Do 31 marca wykonawca ma obowią-
zek złożyć wniosek o pozwolenie na 
użytkowanie budynku do Nadzoru 
Budowlanego. Uprzednio musi jed-
nak otrzymać dokumenty poświad-
czające odbiór budynku przez Pań-
stwową Straż Pożarną oraz Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną.

W międzyczasie w Urzędzie Gmi-
ny trwały prace nad nazwą. 

Nazwa została  komisyjnie wyło-
niona z  propozycji zgłoszonych przez 
mieszkańców w ramach konkursu. 
W skład komisji powołanej zarządze-
niem Wójta wchodzili: Pani Dyrektor 
Przedszkola Publicznego, przedsta-
wicielka Rady Rodziców, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy, Se-
kretarz Gminy, Wójt Gminy oraz pra-
cownicy urzędu. 

Komisja wybierała z następują-
cych nazw: Kolorowe Kredki, Mały 
Europejczyk, Rudawiaczek, Zakątek 
Malucha, Kolorowa Kraina, Niby-
landia, Kubusiowa Dolina, Kubuś, 
Barwne Janowianki, Bajdelka, Od-
krywcy Nowego Świata, Kredkowo, 
Janowiczek, Rudawskie Skrzaty. 
Niektóre nazwy były zgłaszane przez 
kilka osób.

Jednogłośnie stwierdzono, że naj-
bardziej trafna będzie nazwa „Ko-
lorowa Kraina”, której autorką jest 
Pani Agnieszka Dzióbek z Komarna. 
Ostateczną decyzję o nazwie przed-
szkola podejmie Rada Gminy w for-
mie uchwały.

• Tekst: Hubert Tyndyk
/Karolina Laszkiewicz

У зв’язку з гуманітарною кризою 
внаслідок російської агресії ґміна 

Яновіце Вєлькі бере участь у рамках 
координованих Нижньосілезьким 
воєводством щодо прийому біженців 
з війни. На території гміні кілька 
приватних будинків можуть прийня-
ти біженців. Таким чином, ми готові 
розмістити біженців, у разі потреби 
будь ласка Зателефонуйте, тел. +48 
601 491 237 або адміністрації гміні; 
список допоміжних організацій, а та-
кож види допомоги доступні на сай-
ті www.pomagamukrainie.gov.pl 
На великих заводах є робочі місця. 
З часом ми також приймемо дітей до 
школи та дитячих садків до школи 
та дитячі садки. Багато процедур ще 
немає тому у разі запитань повідом-
те про них до комунальної служби. 
Допоможемо чим зможемо. Каміль 
Ковальський, голова ґміни Яновіце 
Вєлькі.

W związku z kryzysem humanitar-
nym spowodowanym rosyjską 

agresją w Ukrainie, Gmina Janowi-

którzy u nas zostaną. Na obecną chwi-
lę Gmina nie tworzy własnej zbiórki 
publicznej – jest ich wiele zarówno 
w zakładach pracy, placówkach oświa-
towych, kościołach, stowarzyszeniach, 
organizacjach pomocowych w okolicz-
nych miejscowościach oraz o zasięgu 
ogólnokrajowym. Wykaz organizacji 
pomocowych oraz zbiórek rzeczowych 
i pieniężnych znajduje się na stronie 
www.pomagamukrainie.gov.pl – 
wszystkie te zbiórki publiczne poleca-
my Państwa uwadze w obliczu drama-
tu Ukrainy.

Duże zakłady na terenie Gminy za-
pewniają, że praca czeka na chętnych. 
Z czasem też będziemy mogli włączyć 
do systemu edukacji przybywające 
dzieci. Wielu procedur jeszcze nie ma, 
więc w razie pytań prosimy o zgłasza-
nie ich do Urzędu Gminy. Będziemy 
pomagać, jak się tylko da.

•Kamil Kowalski

ce Wielkie uczestniczy w działaniach 
samorządów koordynowanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego dotyczących 
przyjęcia uchodźców wojennych. Na 
terenie gminy kilka obiektów noclego-
wych zdeklarowało chęć pomocy i przy-
jęcie potrzebujących bez patrzenia na 
formalności. W ten sposób jesteśmy go-
towi kwaterować ludzi potrzebujących 
pomocy, natomiast finansowanie dla 
właścicieli obiektów będzie pochodzić 
z budżetu państwa i nie będzie doty-
czyć pobytów prywatnych, bez skiero-
wania gminy. W sprawach dotyczących 
zapewnienia noclegu czy pobytu dla 
uchodźców prosimy o kontakt z naszym 
zarządzaniem kryzy-
sowym, tel. +48 601 
491 237 lub Urzędem 
Gminy.

W gotowości są też 
nasi dzielni miesz-
kańcy chętni do or-
ganizowania zbiórek 
publicznych na re-
alizację konkretnych 
potrzeb uchodźców, 

W dzień finału, tj. 30.01.2022 r. 
przy dworcu kolejowym można było 
wrzucić gotówkę do puszek i otrzymać 
orkiestrowe gadżety – m.in.: kubki 
i koszulki oraz fanty ofiarowane przez 
mieszkańców. Łącznie na terenie gmi-
ny zebraliśmy 5 948,90 zł.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy po raz kolejny zagrali w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
– mieszkańcom,  wyżej wymienionym 
przedsiębiorcom, właścicielom Pizzerii 
Angela, Państwu. I. i A. Dudziak oraz 
Panu J. Jabłońskiemu – podsumował 
Mirosław Wiśniewski, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej.
• Tekst i zdjęcia: Mirosław WiśniewskiElewacja nowego Przedszkola, fot. Hubert Tyndyk

Wolontariusze WOŚP, fot. użyczone



O tym warto wiedzieć 

Plany i inwestycje
Początek roku bogaty był 

w zadania inwestycyjne. 
Ogłosiliśmy przetarg na zakup 2 sa-

mochodów elektrycznych. Jeden będzie 
służył jako samochód dostawczy prze-
wożący jedzenie ze szkolnej stołówki 
do nowo wybudowanego przedszkola. 
Drugi będzie służył do transportu osób. 
Wszczęcie postępowania poprzedziły 
wstępne konsultacje rynkowe, w któ-
rych udział wzięły firmy oferujące samo-
chody marki Mercedes oraz Man. Środki 
na zakup samochodu pochodzą z rządo-
wego funduszu Polski Ład.

Zleciliśmy i odebraliśmy prace przy 
doraźnym remoncie ul. Spacerowej 
w Janowicach Wielkich, które polegały 
na wytyczeniu prawidłowego przebiegu 
drogi, wykonaniu podbudowy z tłucz-
nia oraz położeniu wierzchniej warstwy 
wraz z instalacją dwóch odwodnień li-
niowych. Całkowity koszt zadania wy-

niósł 34 000 zł i został sfinansowany 
z budżetu gminy. 

Kolejnym zadaniem inwestycyj-
nym jest zlecenie wykonania programu 
funkcjonalno-użytkowego moderniza-
cji  oczyszczalni ścieków w Janowicach 
Wielkich. Po otrzymaniu projektu plano-
wane jest ogłoszenie przetargu na prze-
budowę oczyszczalni w formule zaprojek-
tuj i zbuduj. Planowany termin, oddania 
projektu to kwiecień 2022 r. Zakres mo-
dernizacji będzie obejmował m.in.: budo-
wę hali odwadniania osadu, budowę wia-
ty magazynowania osadu, wyposażenie 
hali i instalacji odwadniania. 

Otrzymaliśmy także projekt budowy 
przyłącza wodnego z gminy Marciszów 
do gminy Janowice Wielkie. Obecnie 
czekamy na zgody właścicieli działek, 
przez które będzie przebiegało przyłą-
cze. Następnym etapem będzie złożenie 
do Starostwa Powiatowego dokumen-
tacji w celu uzyskania  braku  sprzeci-

wu do zamierzeń budowlanych. Bardzo 
dobrą wiadomością jest fakt, że otrzy-
maliśmy środki finansowe na remont 
ul. Kochanowskiego/Kolejowej oraz Ro-
botniczej z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W marcu zostanie ogłoszony prze-
targ na wyłonienie wykonawcy zadania, 
które w 60%  finansuje wspomniany fun-
dusz, pozostała część zostanie pokryta 
z budżetu gminy. 

Warto wspomnieć, że w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład złożyliśmy 
wnioski na termomodernizację budynku 
szkoły, budowę pumptracka, parkin-
gu pod Urzędem Gminy i placów za-
baw: przy nowym przedszkolu i przy ul.  
1 Maja.

Dodatkowo w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych PGR, także 
w ramach Polskiego Ładu, gmina złoży-
ła wnioski na remont 4 dróg – ul. Leśnej, 
Spacerowej, dróg przebiegających przez 
działki drogowe nr 385/1 i 417 w Komar-
nie oraz na termomodernizację budynku 
świetlicy w Trzcińsku wraz z wymianą 
pieca.
• Tekst: Hubert Tyndyk

Janowicka Gminna Rada Se-
niorów nie zasypia gruszek 

w popiele. 
Działa aktywnie,  skupiając co-

raz większą rzeszę seniorów. Jesienią 
ubiegłego roku dzięki funduszom ze-
wnętrznym  rozpoczęła realizację swo-
jej autorskiej inicjatywy „Babsko-Mę-
skie pogaduchy czyli Senioralna Grupa 
Wsparcia”. Przy wsparciu rodzin i przy-
jaciół zorganizowawała cykl 10 spotkań 
warsztatowych promujących zdrowie 
seniorów i radość życia. Wszystko pod 
hasłem: Jak się nie dać…, np. oszukać 
w różnych sytuacjach życiowych, nudzie 
i rutynie, czy też manipulacji innych. 
Rada Seniorów zorganizowała również 
„Andrzejkowe Bajanie” z barwnym ulicz-
nym korowodem. Do udziału zaproszeni 
zostali uczniowie klas trzecich janowic-
kiej szkoły, dla których przygotowano 
wróżby i słodki poczęstunek. Dzieci zre-
wanżowały się pięknymi życzeniami dla 
Andrzejów będących w składzie Rady 
oraz śpiewem.

Projekt „Babsko-Męskie Pogaduchy 
– Senioralna Grupa Wsparcia” funkcjo-
nuje nadal. W każdy czwartek Seniorzy 
spotykają się, by razem spędzać czas na 
wspólnej nauce, zabawie, rozwiązywa-
niu trudnych spraw i planowaniu kolej-
nych projektów społeczno-kulturalnych. 
Zawsze  z pożytkiem dla seniorów i lokal-
nej społeczności. Odbywają się warszta-
ty edukacyjne, biesiady oraz ekologiczne 
i rekreacyjne imprezy plenerowe. 

Po raz drugi Seniorzy zdobyli środ-
ki zewnętrzne, wprawdzie skromne, ale 

jednak. Przeznaczone zostaną na two-
rzenie przyjaznego środowiska przyrod-
niczego oraz zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni do celów bezpiecznego wy-
poczynku i rekreacji.  Sztandarową ini-
cjatywą Seniorów jest jednak czerwcowa 
impreza plenerowa „Sztafeta dla Wan-
dy”. To  wielkie wydarzenie organizacyj-
ne i logistyczne ma być naszym uhono-
rowaniem wielkiej polskiej himalaistki 
Wandy Rutkiewicz. To również okazja do 
promocji naszej gminy. Wszak swoją gór-
ską przygodę Wanda rozpoczęła tutaj, 
w Rudawach Janowickich, w naszych 
Sokolikach. Wszystko, co związane jest 
z wyznaczeniem bezpiecznej trasy szta-
fety – od dworca PKP Janowice Wielkie 
na  Sokolik,  zorganizowaniem atrakcyj-
nych punktów stacyjnych oraz Senio-
ralnej Biesiady przy ognisku na terenie 
schroniska Szwajcarka wymaga od Se-
niorów ogromnej determinacji. Planowa-
ne są spotkania z Ludźmi Gór, wykłady, 
pokazy, wspominki. Wszystko okraszone 
dobrym jadłem, muzyką i śpiewem.   

Zapraszamy więc do pomocy i do współ-
pracy każdego: mieszkańców janowickiej 
gminy, przyjaciół i znajomych. Wszystkie ręce 
na pokład!
• Tekst: Małgorzata Łoskot

Świetlicowe ferie bez nudy
Tegoroczne ferie zimowe 

zorganizowane w świetlicy 
wiejskiej „Rudawy” będzie dob- 
rze wspominało 58 dzieci i mło-
dzieży z Janowic Wielkich i oko-
licznych wsi, które wzięły udział 
w przygotowanych dla nich 
atrakcyjnych działaniach. 

Propozycje na 10 dni ferii cechowała 
duża różnorodność, tak, aby dotrzeć do 
różnych grup wiekowych. 

Dzieci odwiedził dwukrotnie p. 
Paweł Kuźma – aktor Teatru Lalki 
i Aktora z Wałbrzycha, który zapre-
zentował scenki z pacynkami, roz-
mawiał z uczestnikami spotkania 
o uzależnieniach, poprowadził warsz-
taty tworzenia własnych pacynek ze 
skarpetek. Kolejnego dnia odbyły się 
warsztaty wykonywania masek kar-
nawałowych, w których dzieci bawiły 
się potem na zabawie karnawałowej.  
Nie zabrakło wypieków przygotowywa-
nych podczas dwóch warsztatów kuli-
narnych. Pierwsze poprowadziła świe-
tlicowa młodzież. Pod jej kierunkiem, 
w kilku grupach dzieci upiekły wspa-

niałe czekoladowe muffinki. Z kolei 
mamy poprowadziły warsztaty robienia 
tradycyjnych, karnawałowych fawor-
ków. Na wykonanie kilkuset faworków 
zużyto m.in. cztery kilogramy mąki, 
wiele jajek, śmietanę. 

Dzieci kochają wycieczki i w tym 
roku nie zabrakło wyjazdów. Dzięki 
życzliwości Jeleniogórskiego Centrum 
Kultury świetlicowa grupa z Janowic 
obejrzała  filmy: „Chłopiec z chmur” 
oraz „W 80 dni dookoła świata”. Po ki-
nie, w pierwszym tygodniu dzieci obej-
rzały zbiory Muzeum Karkonoskiego, 
a drugim tygodniu przez dwie godziny 

jeździły na wrotkach w niedawno otwar-
tej wrotkarni. 

Nie działało w tym roku lodowisko 
w Jeleniej Górze, zorganizowano więc 

bardzo udaną wypra-
wę na kryte lodowisko 
do Świdnicy. W ostat-
ni dzień ferii 47 dzieci 
z janowickiej świetlicy 
„Rudawy” spędziło 2 
godziny w Parku Tram-
polin. 

Opiekunka świetli-
cy składa szczególne 
podziękowania gru-
pie Rodziców, którzy 
uczestniczyli w warsz-
tatach i wycieczkach, 

pomagając w opiece nad tak dużą gro-
madką dzieci.                  

• Tekst: Krystyna Pisarska
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Jedna z wycieczek, fot. Krystyna Pisarska

Zajęcia w świetlicy, fot. Krystyna Pisarska

Przedstawiciele Gminnej Rady
Seniorów, fot. Krystyna Pisarska

Z gabinetu
Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,
Niełatwo jest mi pisać do Państwa słowa 

w tych trudnych czasach.
Czasach, kiedy nadzieję wyjścia z kryzysu 

pandemii, kryzysu okupionego obostrzenia-
mi, trudnymi decyzjami, w końcu śmiercią 
tak wielu osób, tę nadzieję na normalność 
przerywa decyzja jednego „człowieka”.

Tak. Ten cudzysłów jest przeze mnie za-
mierzony i celowy. Bo ten, który jest winny 
wojny tuż za granicami naszego kraju nie 
zasługuje na miano człowieka. Tak, jak cała 
Europa, tak jak cały świat, tak i my będzie-
my musieli ponieść konsekwencje decyzji 
jednego zaślepionego szaleńca. 

Jako Gmina jesteśmy w ciągłym kontak-
cie z Wojewodą Dolnośląskim i realizujemy 
przekazywane przez pana Wojewodę zale-
cenia i dyspozycje. Dotyczą one bezpieczeń-
stwa i gotowości obronnej naszego kraju, ale 
również zabezpieczenia problemu uchodź-
ców. Wytyczne określające standardy  
i warunki, jakim muszą sprostać obiekty,  
w których znajdą schronienie i miejsce po-
bytu obywatele Ukrainy, uciekający przed 
wojną, uwypukliły raz jeszcze specyfikę 
obiektów noclegowych w naszej gminie. Po-
nad 90% obiektów oferujących miejsca noc-
legowe w naszej gminie to agroturystyki, 
które nie posiadają zezwoleń na prowadze-
nie żywienia zbiorowego i serwowanie prze-
bywającym osobom trzech posiłków dzien-
nie. Póki co, uchodźcy zza naszej wschodniej 
granicy relokowani są w dużych ośrodkach 
i hotelach na terenie naszego powiatu. My 
przygotowani jesteśmy na kolejne działa-
nia, ewentualną zmianę wytycznych lub np. 
zapewnienie posiłków w formie cateringu 
świadczonego przez firmy zewnętrzne. Dzię-
kuję za gotowość praktycznie wszystkich 
obiektów noclegowych w naszej gminie na 
przyjęcie obywateli Ukrainy, na zasadach  
i za odpłatnością określoną przez Wojewodę 
Dolnośląskiego. Rozumiem też zastrzeżenia 
i uwagi, że jako gestorzy macie Państwo 
rezerwacje, obowiązujące Was umowy i ter-
miny, których prowadząc własne biznesy 
jesteście zobowiązani dotrzymać. Wierzę 
gorąco, że kiedy przyjdzie czas, wspólnie 
będziemy mogli rozwiązać problemy osób 
dotkniętych koszmarem wojny. Więcej na 
ten temat w Informatorze.

Mimo obostrzeń i wytycznych rządo-
wych nakazujących nam zamknięcie urzę-
du i pracę w formie zdalnej, jedyny krok, 
na jaki się zdecydowałem, to przegroda na 
dole urzędu. Wszyscy pracownicy świad-
czyli codziennie pracę na swoich stanowi-
skach, realizowali swoje obowiązki i choć  
w ograniczonej i utrudnionej formie, obsłu-
gę interesantów. W minionych tygodniach 
prowadziliśmy przygotowania do prze-
targów w ramach pozyskanych przez nas 
środków zewnętrznych. Opublikowany jest 
przetarg na przebudowę chodników i budo-
wę zatok parkingowych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego. Na dniach będziemy publikować 
przetarg na modernizację oczyszczalni ście-
ków i remont ulic w Janowicach Wielkich. 
Minął też termin składania ofert na dosta-
wę dwóch samochodów elektrycznych na 
potrzeby naszej gminy, aktualnie trwa ana-
liza i badanie złożonych dokumentów.

Aplikujemy o kolejne środki, które mają 
posłużyć rozwojowi naszych miejscowości.

Naszym mieszkańcom dziękuję za wyro-
zumiałość i akceptację niezależnych od nas 
obostrzeń związanych z funkcjonowaniem 
urzędu. Wszystkim pracownikom dziękuję 
za sprawną pracę, aktywne zastępstwa osób 
przebywających na zwolnieniach lekarskich 
i szeroko rozumianą, wspólną dbałość o co-
dzienne funkcjonowanie naszej gminy.

Pozostaję z życzeniami jak najszybszego 
powrotu do normalnego świata, do codzien-
ności opartej na spokoju, bezpieczeństwie  
i pewności kolejnych, dobrych dni. Tego z ca- 
łego serca życzę nam wszystkim.

Z poważaniem
Kamil Kowalski

Wójt Gminy Janowice Wielkie

Z prac
RADY GMINY

Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu krótkie sprawoz-
danie z prac Rady Gminy w Janowicach 
Wielkich w 2021 r. W minionym roku ob-
radowaliśmy ośmiokrotnie w czasie sesji 
Rady Gminy – siedmiokrotnie w trybie 
zwykłym oraz raz w trybie nadzwyczaj-
nym. Łącznie podjęliśmy 55 uchwał, ich 
treść znajdziecie Państwo w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Janowice Wiel-
kie w zakładce „Uchwały”.

Odbywały się również zebrania Komisji 
Rady Gminy:
1.  Komisja Budżetu i Infrastruktury Ko-

munalnej – spotkała się sześć razy – 
procedowała i opiniowała uchwały Rady 
Gminy;

2. Komisja Rewizyjna – obradowała sied-
miokrotnie – przeprowadzała kontrole 
wydatkowania funduszy oraz działania 
organów wspomagających gminę;

3. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 
spotkała się 3 razy w celu rozpatrzenia 
wpływających do Rady Gminy skarg, 
wniosków i petycji.
Pierwsza sesja w 2022 r. odbyła się 

w lutym, podczas której przyjęto m.in. na-
stępujące uchwały:
•  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego dotyczą-
cego zapewnienia wsparcia w mieszka-
niu chronionym osobom z terenu Gminy 
Janowice Wielkie;

•  w sprawie „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Janowice Wielkie”;

•  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Janowicach 
Wielkich uczestniczących w działaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach;

•  w sprawie dopłat do cen 1 m3 dostar-
czanej wody oraz odprowadzanych ście-
ków wynikających z taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na terenie Gminy 
Janowice Wielkie – po długich pracach 
zarówno na komisji jak i na sesji, Rada 
Gminy utrzymała wysokość dopłat do  
1 m3 wody i ścieków dla mieszkańców na 
dotychczasowym poziomie. Wcale to jed-
nak nie znaczy, że mieszkańcy nie zapła-
cą więcej, gdyż regulator Wody Polskie 
zatwierdził stawki za wodę i ścieki na 
wyższym poziomie. Gmina utrzymując 
dopłaty na niezmienionym poziomie po-
nosi koszty w wysokości ok. 280 000 zł. 
Za tę kwotę można by było wykonać 
w danym roku remont określonej drogi 
na terenie gminy.
Zbliża się czas rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym. Zachęcam Państwa do prze-
kazania 1% podatku na organizacje oraz 
rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy. 
Bądźmy lokalnymi patriotami i pomóżmy 
potrzebującym.

Wyrażam potępienie napaści rosyjskiej 
na wolną i niezależną Ukrainę! Bądźmy 
solidarni z uchodźcami uciekającymi przed 
wojną. Proszę Państwa również o pomoc 
dla naszych sąsiadów, która będzie po-
trzebna przez wiele miesięcy. Organizowa-
nych jest wiele akcji pomocowych, również 
na terenie Gminy Janowice Wielkie, za co 
bardzo serdecznie dziękuję! Dziękuję rów-
nież za każdą okazaną pomoc!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zawadzki

Przewodniczący Rady Gminy

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

W związku z uchwałami, 
które można odnaleźć 

z BIP Urzędu Gminy, podjęty-
mi przez Radę informujemy, że 
zmienione zostały stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które od dnia  
1 lutego 2022 r. wynoszą:

•  35,00 zł miesięcznie od mieszkań-
ca zamieszkującego nieruchomość,

•  30,00 zł miesięcznie od mieszkań-
ca zamieszkującego nieruchomość 
zabudowaną budynkiem jednoro-
dzinnym, na której kompostuje się 
bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne.
W przypadku osób posiadających 

Kartę Dużej Rodziny powyższe na-

leżności wynoszą: 28,00 zł miesięcz-
nie od mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość lub 24,00 zł miesięcz-
nie od mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość zabudowaną budyn-
kiem jednorodzinnym, na której 
kompostuje się bioodpady. 

Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uiszcza się mie-
sięcznie, bez wezwania do 15 dnia 
danego miesiąca. Osoby, które wnio-
sły opłatę za luty 2022 r. w oparciu 
o wcześniej obowiązującą stawkę, zo-
bowiązane są do dokonania dopłaty 
wynikającej z podwyższenia stawki. 
W tytule przelewu należy podać 
identyfikator płatnika i okres, za 
który opłata jest wnoszona.

W związku ze zmianą stawki nie 
ma konieczności składania nowej 

deklaracji o wysokości opłat za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać telefonicznie 

pod numerem tel. 757515124 
wew. 118 lub mailowo na adres: 

eko@janowicewielkie.eu.

Przypominamy, że od 2020 r. 
wszyscy właściciele nieruchomości 
objęci są obowiązkiem selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych. 
Właściciel nieruchomości jest zobo-
wiązany wyraźnie oznaczyć nume-
rem posesji należące do niego po-
jemniki na odpady komunalne.

• Tekst: Katarzyna Praczyk

Zmiany w rozliczeniach wodomierzowych,  
nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że od 2022 r. 
zmianie ulegną stawki oraz 

sposób naliczania opłat za do-
starczoną wodę i odbiór ście-
ków przez Gminę Janowice 
Wielkie. 

Odczyty liczników nie będą pro-
wadzone regularnie przez pracowni-
ka Urzędu, ale raz w roku. Faktury 
będą wystawiane jak dotychczas co  
2 miesiące, ale na podstawie pro-
gnozy wynikającej ze zużycia wody 
w ciągu minionych 12 miesięcy. Roz-
liczenie zużycia nastąpi po upływie 
roku. Mamy nadzieję, że nowy sposób 
odczytu liczników uprości kontakty 
z Urzędem Gminy i będzie przyjęty 
ze zrozumieniem.

Decyzją Dyrektora RZGW we 
Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz 
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
w sprawie dopłat do cen 1 m3 do-
starczonej wody oraz odprowadzo-
nych ścieków wynikających z taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Janowice Wielkie 
od 1 marca 2022 roku do 28 lute-
go 2023 r. obowiązują następujące 
stawki:

1.  Pierwsza grupa taryfowa – 
KOMARNO:

a) Cena za m3 wody – 6,09 zł brutto 
plus miesięczny abonament 5,59 
zł brutto

b) Cena za m3 ścieków – 10,24 zł 
brutto plus miesięczny abona-
ment 5,69 zł brutto

2.  Druga grupa taryfowa – PO-
ZOSTALI ODBIORCY:

a) Cena za m3 wody – 4,21 zł brutto 
plus miesięczny abonament 5,59 
zł brutto

b) Cena za m3 ścieków – 10,02 zł 
brutto plus miesięczny abona-
ment 5,69 zł brutto

• Tekst: 
Miłosz Kamiński/Robert Gudowski

Cyfrowa gmina
Pod koniec stycznia Wójt 

Gminy Janowice Wielkie 
odebrał promesę w ramach 
programu „Cyfrowa Gmina” 
opiewającą na kwotę 128 220 zł. 
W spotkaniu udział wziął p. Ja-
rosław Kresa, Wicewojewoda 
Dolnośląski oraz p. Krzysztof 
Mróz, Senator RP.

Środki finansowe zostaną wyko-
rzystane na zakup sprzętu i opro-
gramowania dla Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Planowany jest także zakup 
platformy E-urząd. 

Tekst: Karolina Laszkiewicz

janowicewielkie.eu2
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Wójt Gminy odbierający promesę, fot. użyczone



O tym warto wiedzieć 

Plany i inwestycje
Początek roku bogaty był 

w zadania inwestycyjne. 
Ogłosiliśmy przetarg na zakup 2 sa-

mochodów elektrycznych. Jeden będzie 
służył jako samochód dostawczy prze-
wożący jedzenie ze szkolnej stołówki 
do nowo wybudowanego przedszkola. 
Drugi będzie służył do transportu osób. 
Wszczęcie postępowania poprzedziły 
wstępne konsultacje rynkowe, w któ-
rych udział wzięły firmy oferujące samo-
chody marki Mercedes oraz Man. Środki 
na zakup samochodu pochodzą z rządo-
wego funduszu Polski Ład.

Zleciliśmy i odebraliśmy prace przy 
doraźnym remoncie ul. Spacerowej 
w Janowicach Wielkich, które polegały 
na wytyczeniu prawidłowego przebiegu 
drogi, wykonaniu podbudowy z tłucz-
nia oraz położeniu wierzchniej warstwy 
wraz z instalacją dwóch odwodnień li-
niowych. Całkowity koszt zadania wy-

niósł 34 000 zł i został sfinansowany 
z budżetu gminy. 

Kolejnym zadaniem inwestycyj-
nym jest zlecenie wykonania programu 
funkcjonalno-użytkowego moderniza-
cji  oczyszczalni ścieków w Janowicach 
Wielkich. Po otrzymaniu projektu plano-
wane jest ogłoszenie przetargu na prze-
budowę oczyszczalni w formule zaprojek-
tuj i zbuduj. Planowany termin, oddania 
projektu to kwiecień 2022 r. Zakres mo-
dernizacji będzie obejmował m.in.: budo-
wę hali odwadniania osadu, budowę wia-
ty magazynowania osadu, wyposażenie 
hali i instalacji odwadniania. 

Otrzymaliśmy także projekt budowy 
przyłącza wodnego z gminy Marciszów 
do gminy Janowice Wielkie. Obecnie 
czekamy na zgody właścicieli działek, 
przez które będzie przebiegało przyłą-
cze. Następnym etapem będzie złożenie 
do Starostwa Powiatowego dokumen-
tacji w celu uzyskania  braku  sprzeci-

wu do zamierzeń budowlanych. Bardzo 
dobrą wiadomością jest fakt, że otrzy-
maliśmy środki finansowe na remont 
ul. Kochanowskiego/Kolejowej oraz Ro-
botniczej z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W marcu zostanie ogłoszony prze-
targ na wyłonienie wykonawcy zadania, 
które w 60%  finansuje wspomniany fun-
dusz, pozostała część zostanie pokryta 
z budżetu gminy. 

Warto wspomnieć, że w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład złożyliśmy 
wnioski na termomodernizację budynku 
szkoły, budowę pumptracka, parkin-
gu pod Urzędem Gminy i placów za-
baw: przy nowym przedszkolu i przy ul.  
1 Maja.

Dodatkowo w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych PGR, także 
w ramach Polskiego Ładu, gmina złoży-
ła wnioski na remont 4 dróg – ul. Leśnej, 
Spacerowej, dróg przebiegających przez 
działki drogowe nr 385/1 i 417 w Komar-
nie oraz na termomodernizację budynku 
świetlicy w Trzcińsku wraz z wymianą 
pieca.
• Tekst: Hubert Tyndyk

Janowicka Gminna Rada Se-
niorów nie zasypia gruszek 

w popiele. 
Działa aktywnie,  skupiając co-

raz większą rzeszę seniorów. Jesienią 
ubiegłego roku dzięki funduszom ze-
wnętrznym  rozpoczęła realizację swo-
jej autorskiej inicjatywy „Babsko-Mę-
skie pogaduchy czyli Senioralna Grupa 
Wsparcia”. Przy wsparciu rodzin i przy-
jaciół zorganizowawała cykl 10 spotkań 
warsztatowych promujących zdrowie 
seniorów i radość życia. Wszystko pod 
hasłem: Jak się nie dać…, np. oszukać 
w różnych sytuacjach życiowych, nudzie 
i rutynie, czy też manipulacji innych. 
Rada Seniorów zorganizowała również 
„Andrzejkowe Bajanie” z barwnym ulicz-
nym korowodem. Do udziału zaproszeni 
zostali uczniowie klas trzecich janowic-
kiej szkoły, dla których przygotowano 
wróżby i słodki poczęstunek. Dzieci zre-
wanżowały się pięknymi życzeniami dla 
Andrzejów będących w składzie Rady 
oraz śpiewem.

Projekt „Babsko-Męskie Pogaduchy 
– Senioralna Grupa Wsparcia” funkcjo-
nuje nadal. W każdy czwartek Seniorzy 
spotykają się, by razem spędzać czas na 
wspólnej nauce, zabawie, rozwiązywa-
niu trudnych spraw i planowaniu kolej-
nych projektów społeczno-kulturalnych. 
Zawsze  z pożytkiem dla seniorów i lokal-
nej społeczności. Odbywają się warszta-
ty edukacyjne, biesiady oraz ekologiczne 
i rekreacyjne imprezy plenerowe. 

Po raz drugi Seniorzy zdobyli środ-
ki zewnętrzne, wprawdzie skromne, ale 

jednak. Przeznaczone zostaną na two-
rzenie przyjaznego środowiska przyrod-
niczego oraz zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni do celów bezpiecznego wy-
poczynku i rekreacji.  Sztandarową ini-
cjatywą Seniorów jest jednak czerwcowa 
impreza plenerowa „Sztafeta dla Wan-
dy”. To  wielkie wydarzenie organizacyj-
ne i logistyczne ma być naszym uhono-
rowaniem wielkiej polskiej himalaistki 
Wandy Rutkiewicz. To również okazja do 
promocji naszej gminy. Wszak swoją gór-
ską przygodę Wanda rozpoczęła tutaj, 
w Rudawach Janowickich, w naszych 
Sokolikach. Wszystko, co związane jest 
z wyznaczeniem bezpiecznej trasy szta-
fety – od dworca PKP Janowice Wielkie 
na  Sokolik,  zorganizowaniem atrakcyj-
nych punktów stacyjnych oraz Senio-
ralnej Biesiady przy ognisku na terenie 
schroniska Szwajcarka wymaga od Se-
niorów ogromnej determinacji. Planowa-
ne są spotkania z Ludźmi Gór, wykłady, 
pokazy, wspominki. Wszystko okraszone 
dobrym jadłem, muzyką i śpiewem.   

Zapraszamy więc do pomocy i do współ-
pracy każdego: mieszkańców janowickiej 
gminy, przyjaciół i znajomych. Wszystkie ręce 
na pokład!
• Tekst: Małgorzata Łoskot

Świetlicowe ferie bez nudy
Tegoroczne ferie zimowe 

zorganizowane w świetlicy 
wiejskiej „Rudawy” będzie dob- 
rze wspominało 58 dzieci i mło-
dzieży z Janowic Wielkich i oko-
licznych wsi, które wzięły udział 
w przygotowanych dla nich 
atrakcyjnych działaniach. 

Propozycje na 10 dni ferii cechowała 
duża różnorodność, tak, aby dotrzeć do 
różnych grup wiekowych. 

Dzieci odwiedził dwukrotnie p. 
Paweł Kuźma – aktor Teatru Lalki 
i Aktora z Wałbrzycha, który zapre-
zentował scenki z pacynkami, roz-
mawiał z uczestnikami spotkania 
o uzależnieniach, poprowadził warsz-
taty tworzenia własnych pacynek ze 
skarpetek. Kolejnego dnia odbyły się 
warsztaty wykonywania masek kar-
nawałowych, w których dzieci bawiły 
się potem na zabawie karnawałowej.  
Nie zabrakło wypieków przygotowywa-
nych podczas dwóch warsztatów kuli-
narnych. Pierwsze poprowadziła świe-
tlicowa młodzież. Pod jej kierunkiem, 
w kilku grupach dzieci upiekły wspa-

niałe czekoladowe muffinki. Z kolei 
mamy poprowadziły warsztaty robienia 
tradycyjnych, karnawałowych fawor-
ków. Na wykonanie kilkuset faworków 
zużyto m.in. cztery kilogramy mąki, 
wiele jajek, śmietanę. 

Dzieci kochają wycieczki i w tym 
roku nie zabrakło wyjazdów. Dzięki 
życzliwości Jeleniogórskiego Centrum 
Kultury świetlicowa grupa z Janowic 
obejrzała  filmy: „Chłopiec z chmur” 
oraz „W 80 dni dookoła świata”. Po ki-
nie, w pierwszym tygodniu dzieci obej-
rzały zbiory Muzeum Karkonoskiego, 
a drugim tygodniu przez dwie godziny 

jeździły na wrotkach w niedawno otwar-
tej wrotkarni. 

Nie działało w tym roku lodowisko 
w Jeleniej Górze, zorganizowano więc 

bardzo udaną wypra-
wę na kryte lodowisko 
do Świdnicy. W ostat-
ni dzień ferii 47 dzieci 
z janowickiej świetlicy 
„Rudawy” spędziło 2 
godziny w Parku Tram-
polin. 

Opiekunka świetli-
cy składa szczególne 
podziękowania gru-
pie Rodziców, którzy 
uczestniczyli w warsz-
tatach i wycieczkach, 

pomagając w opiece nad tak dużą gro-
madką dzieci.                  

• Tekst: Krystyna Pisarska

gminajanowicewielkie
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Jedna z wycieczek, fot. Krystyna Pisarska

Zajęcia w świetlicy, fot. Krystyna Pisarska

Przedstawiciele Gminnej Rady
Seniorów, fot. Krystyna Pisarska

Z gabinetu
Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,
Niełatwo jest mi pisać do Państwa słowa 

w tych trudnych czasach.
Czasach, kiedy nadzieję wyjścia z kryzysu 

pandemii, kryzysu okupionego obostrzenia-
mi, trudnymi decyzjami, w końcu śmiercią 
tak wielu osób, tę nadzieję na normalność 
przerywa decyzja jednego „człowieka”.

Tak. Ten cudzysłów jest przeze mnie za-
mierzony i celowy. Bo ten, który jest winny 
wojny tuż za granicami naszego kraju nie 
zasługuje na miano człowieka. Tak, jak cała 
Europa, tak jak cały świat, tak i my będzie-
my musieli ponieść konsekwencje decyzji 
jednego zaślepionego szaleńca. 

Jako Gmina jesteśmy w ciągłym kontak-
cie z Wojewodą Dolnośląskim i realizujemy 
przekazywane przez pana Wojewodę zale-
cenia i dyspozycje. Dotyczą one bezpieczeń-
stwa i gotowości obronnej naszego kraju, ale 
również zabezpieczenia problemu uchodź-
ców. Wytyczne określające standardy  
i warunki, jakim muszą sprostać obiekty,  
w których znajdą schronienie i miejsce po-
bytu obywatele Ukrainy, uciekający przed 
wojną, uwypukliły raz jeszcze specyfikę 
obiektów noclegowych w naszej gminie. Po-
nad 90% obiektów oferujących miejsca noc-
legowe w naszej gminie to agroturystyki, 
które nie posiadają zezwoleń na prowadze-
nie żywienia zbiorowego i serwowanie prze-
bywającym osobom trzech posiłków dzien-
nie. Póki co, uchodźcy zza naszej wschodniej 
granicy relokowani są w dużych ośrodkach 
i hotelach na terenie naszego powiatu. My 
przygotowani jesteśmy na kolejne działa-
nia, ewentualną zmianę wytycznych lub np. 
zapewnienie posiłków w formie cateringu 
świadczonego przez firmy zewnętrzne. Dzię-
kuję za gotowość praktycznie wszystkich 
obiektów noclegowych w naszej gminie na 
przyjęcie obywateli Ukrainy, na zasadach  
i za odpłatnością określoną przez Wojewodę 
Dolnośląskiego. Rozumiem też zastrzeżenia 
i uwagi, że jako gestorzy macie Państwo 
rezerwacje, obowiązujące Was umowy i ter-
miny, których prowadząc własne biznesy 
jesteście zobowiązani dotrzymać. Wierzę 
gorąco, że kiedy przyjdzie czas, wspólnie 
będziemy mogli rozwiązać problemy osób 
dotkniętych koszmarem wojny. Więcej na 
ten temat w Informatorze.

Mimo obostrzeń i wytycznych rządo-
wych nakazujących nam zamknięcie urzę-
du i pracę w formie zdalnej, jedyny krok, 
na jaki się zdecydowałem, to przegroda na 
dole urzędu. Wszyscy pracownicy świad-
czyli codziennie pracę na swoich stanowi-
skach, realizowali swoje obowiązki i choć  
w ograniczonej i utrudnionej formie, obsłu-
gę interesantów. W minionych tygodniach 
prowadziliśmy przygotowania do prze-
targów w ramach pozyskanych przez nas 
środków zewnętrznych. Opublikowany jest 
przetarg na przebudowę chodników i budo-
wę zatok parkingowych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego. Na dniach będziemy publikować 
przetarg na modernizację oczyszczalni ście-
ków i remont ulic w Janowicach Wielkich. 
Minął też termin składania ofert na dosta-
wę dwóch samochodów elektrycznych na 
potrzeby naszej gminy, aktualnie trwa ana-
liza i badanie złożonych dokumentów.

Aplikujemy o kolejne środki, które mają 
posłużyć rozwojowi naszych miejscowości.

Naszym mieszkańcom dziękuję za wyro-
zumiałość i akceptację niezależnych od nas 
obostrzeń związanych z funkcjonowaniem 
urzędu. Wszystkim pracownikom dziękuję 
za sprawną pracę, aktywne zastępstwa osób 
przebywających na zwolnieniach lekarskich 
i szeroko rozumianą, wspólną dbałość o co-
dzienne funkcjonowanie naszej gminy.

Pozostaję z życzeniami jak najszybszego 
powrotu do normalnego świata, do codzien-
ności opartej na spokoju, bezpieczeństwie  
i pewności kolejnych, dobrych dni. Tego z ca- 
łego serca życzę nam wszystkim.

Z poważaniem
Kamil Kowalski

Wójt Gminy Janowice Wielkie

Z prac
RADY GMINY

Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu krótkie sprawoz-
danie z prac Rady Gminy w Janowicach 
Wielkich w 2021 r. W minionym roku ob-
radowaliśmy ośmiokrotnie w czasie sesji 
Rady Gminy – siedmiokrotnie w trybie 
zwykłym oraz raz w trybie nadzwyczaj-
nym. Łącznie podjęliśmy 55 uchwał, ich 
treść znajdziecie Państwo w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Janowice Wiel-
kie w zakładce „Uchwały”.

Odbywały się również zebrania Komisji 
Rady Gminy:
1.  Komisja Budżetu i Infrastruktury Ko-

munalnej – spotkała się sześć razy – 
procedowała i opiniowała uchwały Rady 
Gminy;

2. Komisja Rewizyjna – obradowała sied-
miokrotnie – przeprowadzała kontrole 
wydatkowania funduszy oraz działania 
organów wspomagających gminę;

3. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 
spotkała się 3 razy w celu rozpatrzenia 
wpływających do Rady Gminy skarg, 
wniosków i petycji.
Pierwsza sesja w 2022 r. odbyła się 

w lutym, podczas której przyjęto m.in. na-
stępujące uchwały:
•  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego dotyczą-
cego zapewnienia wsparcia w mieszka-
niu chronionym osobom z terenu Gminy 
Janowice Wielkie;

•  w sprawie „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Janowice Wielkie”;

•  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Janowicach 
Wielkich uczestniczących w działaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach;

•  w sprawie dopłat do cen 1 m3 dostar-
czanej wody oraz odprowadzanych ście-
ków wynikających z taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na terenie Gminy 
Janowice Wielkie – po długich pracach 
zarówno na komisji jak i na sesji, Rada 
Gminy utrzymała wysokość dopłat do  
1 m3 wody i ścieków dla mieszkańców na 
dotychczasowym poziomie. Wcale to jed-
nak nie znaczy, że mieszkańcy nie zapła-
cą więcej, gdyż regulator Wody Polskie 
zatwierdził stawki za wodę i ścieki na 
wyższym poziomie. Gmina utrzymując 
dopłaty na niezmienionym poziomie po-
nosi koszty w wysokości ok. 280 000 zł. 
Za tę kwotę można by było wykonać 
w danym roku remont określonej drogi 
na terenie gminy.
Zbliża się czas rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym. Zachęcam Państwa do prze-
kazania 1% podatku na organizacje oraz 
rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy. 
Bądźmy lokalnymi patriotami i pomóżmy 
potrzebującym.

Wyrażam potępienie napaści rosyjskiej 
na wolną i niezależną Ukrainę! Bądźmy 
solidarni z uchodźcami uciekającymi przed 
wojną. Proszę Państwa również o pomoc 
dla naszych sąsiadów, która będzie po-
trzebna przez wiele miesięcy. Organizowa-
nych jest wiele akcji pomocowych, również 
na terenie Gminy Janowice Wielkie, za co 
bardzo serdecznie dziękuję! Dziękuję rów-
nież za każdą okazaną pomoc!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zawadzki

Przewodniczący Rady Gminy

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

W związku z uchwałami, 
które można odnaleźć 

z BIP Urzędu Gminy, podjęty-
mi przez Radę informujemy, że 
zmienione zostały stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które od dnia  
1 lutego 2022 r. wynoszą:

•  35,00 zł miesięcznie od mieszkań-
ca zamieszkującego nieruchomość,

•  30,00 zł miesięcznie od mieszkań-
ca zamieszkującego nieruchomość 
zabudowaną budynkiem jednoro-
dzinnym, na której kompostuje się 
bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne.
W przypadku osób posiadających 

Kartę Dużej Rodziny powyższe na-

leżności wynoszą: 28,00 zł miesięcz-
nie od mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość lub 24,00 zł miesięcz-
nie od mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość zabudowaną budyn-
kiem jednorodzinnym, na której 
kompostuje się bioodpady. 

Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uiszcza się mie-
sięcznie, bez wezwania do 15 dnia 
danego miesiąca. Osoby, które wnio-
sły opłatę za luty 2022 r. w oparciu 
o wcześniej obowiązującą stawkę, zo-
bowiązane są do dokonania dopłaty 
wynikającej z podwyższenia stawki. 
W tytule przelewu należy podać 
identyfikator płatnika i okres, za 
który opłata jest wnoszona.

W związku ze zmianą stawki nie 
ma konieczności składania nowej 

deklaracji o wysokości opłat za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać telefonicznie 

pod numerem tel. 757515124 
wew. 118 lub mailowo na adres: 

eko@janowicewielkie.eu.

Przypominamy, że od 2020 r. 
wszyscy właściciele nieruchomości 
objęci są obowiązkiem selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych. 
Właściciel nieruchomości jest zobo-
wiązany wyraźnie oznaczyć nume-
rem posesji należące do niego po-
jemniki na odpady komunalne.

• Tekst: Katarzyna Praczyk

Zmiany w rozliczeniach wodomierzowych,  
nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że od 2022 r. 
zmianie ulegną stawki oraz 

sposób naliczania opłat za do-
starczoną wodę i odbiór ście-
ków przez Gminę Janowice 
Wielkie. 

Odczyty liczników nie będą pro-
wadzone regularnie przez pracowni-
ka Urzędu, ale raz w roku. Faktury 
będą wystawiane jak dotychczas co  
2 miesiące, ale na podstawie pro-
gnozy wynikającej ze zużycia wody 
w ciągu minionych 12 miesięcy. Roz-
liczenie zużycia nastąpi po upływie 
roku. Mamy nadzieję, że nowy sposób 
odczytu liczników uprości kontakty 
z Urzędem Gminy i będzie przyjęty 
ze zrozumieniem.

Decyzją Dyrektora RZGW we 
Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz 
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
w sprawie dopłat do cen 1 m3 do-
starczonej wody oraz odprowadzo-
nych ścieków wynikających z taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Janowice Wielkie 
od 1 marca 2022 roku do 28 lute-
go 2023 r. obowiązują następujące 
stawki:

1.  Pierwsza grupa taryfowa – 
KOMARNO:

a) Cena za m3 wody – 6,09 zł brutto 
plus miesięczny abonament 5,59 
zł brutto

b) Cena za m3 ścieków – 10,24 zł 
brutto plus miesięczny abona-
ment 5,69 zł brutto

2.  Druga grupa taryfowa – PO-
ZOSTALI ODBIORCY:

a) Cena za m3 wody – 4,21 zł brutto 
plus miesięczny abonament 5,59 
zł brutto

b) Cena za m3 ścieków – 10,02 zł 
brutto plus miesięczny abona-
ment 5,69 zł brutto

• Tekst: 
Miłosz Kamiński/Robert Gudowski

Cyfrowa gmina
Pod koniec stycznia Wójt 

Gminy Janowice Wielkie 
odebrał promesę w ramach 
programu „Cyfrowa Gmina” 
opiewającą na kwotę 128 220 zł. 
W spotkaniu udział wziął p. Ja-
rosław Kresa, Wicewojewoda 
Dolnośląski oraz p. Krzysztof 
Mróz, Senator RP.

Środki finansowe zostaną wyko-
rzystane na zakup sprzętu i opro-
gramowania dla Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Planowany jest także zakup 
platformy E-urząd. 

Tekst: Karolina Laszkiewicz

janowicewielkie.eu2
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Wójt Gminy odbierający promesę, fot. użyczone
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Nowy BIP
Urząd Gminy informuje, że od stycz-
nia br. funkcjonuje nowy Biuletyn 
Informacji Publicznej. Można go zna-
leźć pod adresem: http://janowice-
wielkie.i-sisco.pl/. ● K.L.

Urząd zatrudni
Urząd Gminy przyjmie na umowę 
zlecenia osobę do doręczania ko-
respondencji urzędowej na terenie 
Gminy. Osoba będzie doręczać listy, 
faktury, Informatory Janowickie 
i inną korespondencję masową na 
terenie całej gminy albo wybranych 
przez siebie miejscowości.

Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 75 75 15 124 wew. 100, 102. 
Zainteresowanych prosimy o przesła-
nie zgłoszenia na adres: sekretarz@
janowicewielkie.eu. Zgłoszenia będą 
rozpatrywane na bieżąco – aż do wy-
boru osoby. ● mkam

Doposażenie sprzętu
Urząd Gminy zakupił nową posy-
pywarkę, która posłuży podczas 
zimowego utrzymywania dróg. Po-
sypywarka ma pojemność 0,40 m3, 
kosztowała 8 795 zł. ● H.T.

Tradycyjna obsługa klientów Urzędu
Decyzją rządu 1 marca zniesiona 
została cześć obostrzeń związanych 
z epidemią COVID-19. W związku 
z tym informujemy, że obsługa klien-
tów Urzędu odbywa się ponownie 
w sposób tradycyjny, z obsługą w po-
szczególnych pokojach. Przypomina-
my jednak o obowiązku zakrywania 
ust i nosa w przestrzeni publicz-
nej. Przypominamy także o możliwo-
ści załatwiania spraw elektronicznie 
i telefonicznie. ● K.L.

Odnowa Wsi
Podobnie jak w przednich latach 
gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie w ramach programu Odnowa 
Wsi Dolnośląskiej. Tym razem pla-
nowana jest dalsza modernizacja 
kompleksu sportowego w Janowi-
cach Wielkich poprzez zakup i mon-
taż trybuny stadionowej, wykonanie 
ogrodzenia oraz nasadzenia roślin-
ności. ● K.L.

Zmiany godzin funkcjonowania 
bibliotek
Kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej informuje, że od marca zmie-
niają się godziny pracy GBP i filii. Ma 
to na celu umożliwienie dostępu do 
księgozbioru w soboty poprzez wpro-
wadzenie jednej pracującej soboty 
w miesiącu. Harmonogram działania 
placówek dostępny jest na stronie in-
ternetowej gminy. ● K.L.

W SKRÓCIENowe świadczenie – dodatek osłonowy
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej informuje, że od 
stycznia 2022 r. można składać 
wnioski o nowe świadczenie – 
dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczo-
wy element rządowej tarczy antyinfla-
cyjnej, który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie 
z zaproponowanymi przepisami będzie 
on przysługiwał gospodarstwu domo-
wemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2 100,00 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 
1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ra-
mach dodatku osłonowego:
•  jednoosobowe gospodarstwo domowe 

otrzyma 400 lub 500 zł* przy zało-
żeniu, że jej dochód nie przekroczy 
2100 złotych,

•  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

•  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł lub 1062,50 zł* przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Podwyższenie kwoty dofinansowa-
nia jest uzależnione od źródła ogrzewa-
nia – wyższa kwota dodatku przysługu-
je w przypadku, gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada zło-
tówka za złotówkę. Oznacza to, że do-
datek ten będzie przyznawany nawet 
po przekroczeniu kryterium dochodo-

wego, a kwota dodatku będzie pomniej-
szana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku, gdy ustalona wyso-
kość dodatku osłonowego jest niższa 
niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek  
o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
–  elektronicznie – od stycznia 2022 r. 

do 31 października 2022 r. podpisane 
za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub uwierzytelnione 
z wykorzystaniem profilu zaufanego 
(epuap);

–  tradycyjnie (papierowo) – od stycz-
nia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Janowicach Wiel-
kich od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7:00 do 15:00.
Formularz wniosku o dodatek osło-

nowy można pobrać osobiście w GOPS 
oraz na stronach internetowych GOPS 
i Urzędu Gminy. 

• Tekst: Małgorzata Gajewicz

Ferie z karate
Zimowy wypoczynek dzieci 

i młodzieży z terenu gminy 
był bardzo aktywny, zarówno 
za sprawą zajęć świetlicowych 
jak i sportowych. 

Dzieci, które trenują karate, mo-
gły wypoczywać w Tatrach z Klubem  
OYama z Kamiennej Góry, bądź tero-
wać podczas stacjonarnego obozu Klu-
bu SHotokan.

W dniach 30.01–04.02 br. w Buko-
winie Tatrzańskiej, w przepięknym 
górskim ośrodku wczasowym „Stasin-
da” położonym 1000 m n.p.m., z wido-
kiem na Tatry, odbył się zimowy obóz 
sportowy zorganizowany przez Ka-
miennogórski Klub Oyama.

W obozie udział wzięło 40 zawodni-
ków. 

Oprócz codziennych 
zajęć na basenie i trenin-
gów karate pod okiem 
sensei Łukasza Mazura, 
dla uczestników obozu zo-
stały zorganizowane róż-
nego rodzaju gry i zabawy. 
Młodzież spędzała czas na 
świetlicach i w plenerze. W programie 
obozu były także dyskoteki, gra w krę-
gle oraz wycieczka do Zakopanego. 

„Wszystkim podopiecznym bardzo 
dziękuję za udział i wzorową postawę. 
Wszystkich chętnych zapraszam na 
zajęcia karate w Janowicach Wielkich 
w środy i piątki w godz. 18.30-19.30, 
oraz na obóz letni, który planowany 
jest nad morzem, w Mikoszewie, w ter-
minie 24.07–03.08.” – podsumował Łu-
kasz Mazur. 

Karkonoski Klub Karate Shotokan 
zorganizował obóz stacjonarny.  

Dla grup początkujących była to 
świetna okazja do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Zajęcia odbywały 
się bowiem w każdy dzień ferii i trwały 
90 min. W czasie trwania mini obozu 
we wspólnych zajęciach uczestniczy-
li zawodnicy i trener z Klubu Karate 
„SENSHI” Legnica. Najmłodsi mieli 
okazję poznać swoich kolegów w za-
przyjaźnionego klubu.

Grupa zaawansowana również mia-
ła codzienne treningi trwające 120 min 
i był to czas przede wszystkim przygo-
towania do sezonu startowego. W ostat-
nim dniu obozu we wspólnych zaję-
ciach uczestniczyli również zawodnicy 
i trener Wrocławskiego Klubu Sportów 
Azjatyckich BUDOKAN WROCŁAW. 
Podczas zajęć ugruntowano wiedzę 
z zakresu sędziowania oraz przeprowa-
dzono wiele walk sparingowych.

Trenerzy oraz Zarząd Karkono-
skiego Klubu Karate Shotokan dzię-
kują wszystkim obecnym na zajęciach, 
zaproszonym gościom, rodzicom oraz 
Szkole Podstawowej za udostępnienie 
auli.

• Tekst: 
Łukasz Mazur / Grzegorz Praczyk

Stacjonarny obóz klubu Shotokan, fot. użyczone

Zimowy obóz klubu Oyama w Tatrach, fot. użyczone
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