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Wieża widokowa w Radomierzu wkrótce czynna 
   26 kwietnia planowane jest uroczy-

ste otwarcie Gminnej Informacji Tu-

rystycznej - Wieży Widokowej w Ra-

domierzu. Obecnie dobiegają końca 

dostawy wyposażenia obiektu: mebli, 

urządzeń biurowych oraz sprzętu  

komputerowego. Na początku wiosny 

planowane są również prace przy upo-

rządkowaniu terenu cmentarza oraz 

parkingu, ustawione zostanie również 

oznakowanie dojazdu zarówno do 

obiektu jak, i na parking.  

   W wieży prowadzona będzie działal-

ność promocyjna, udzielane będą in-

formacje zarówno o gminie, o możli-

wościach spędzenia wolnego czasu na 

terenie Rudaw Janowickich, skorzy-

stania z bazy noclegowej, jak i gastro-

nomicznej. Turysta uzyska również 

wszelkie informacje dotyczące całego 

naszego regionu. Jednym z głównych 

atutów obiektu jest możliwość podzi-

wiania wspaniałych widoków, jakie 

rozciągają się z tarasu na szczycie.  

   Obiekt zaopatrzony będzie w spe-

cjalne tablice dla osób niewidomych, 

na których alfabetem Braille'a zapisa-

na będzie krótka charakterystyka 

miejsca oraz rys historyczny. Na 

szczycie wieży będzie ponadto specjal-

na tablica panoramiczna z wypukłą 

linią horyzontu oraz opisanymi w ję-

zyku Braille'a szczytami.  

  Wieża obsługiwana będzie przez 

dwóch pracowników. Czynna będzie 

od maja do października, siedem dni 

w tygodniu, w godzinach 9-17 od po-

niedziałku do piątku i 10-18 w soboty 

i niedziele oraz święta. W wieży pla-

nuje się organizację wydarzeń  kultu-

ralnych, prelekcji, spotkań, zebrań 

itd. Obiekt dysponuje salą audiowizu-

alną wyposażoną w sprzęt projekcyjny 

oraz nagłośnieniowy.  

   Inwestycja realizowana jest w ra-

mach projektu „Zobaczyć Krajobraz -  

Dotknąć Przeszłość” wspólnie z mia-

stami Świeradów Zdrój, Jelenia Góra, 

Kowary oraz Mirsk w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007—2013, wartość całej inwestycji 

to ponad 1 600 000 zł. z czego 70% to 

dofinansowanie  Unii Europejskiej.  

   Zapraszamy do odwiedzania Wieży 

już od 27 kwietnia!  

  Więcej informacji można uzyskać 

pod nr telefonu: 757515285 wew. 108 

lub adresem:  

promocja@janowicewielkie.eu. 

  

(mc) 

Odbudowa rusza latem! 
   W dniu 13 marca 2013 Wójt Gminy 

Janowice Wielkie odebrał w Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu z rąk 

Pana Ministra Włodzimierza Karpiń-

skiego, Wojewody Dolnośląskiego Pa-

na Aleksandra Marka Skorupy oraz 

Pani Wicewojewody Ewy Mańkow-

skiej promesę na kwotę 5 milionów 

złotych w ramach podziału środków 

na usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych.  

   To kolejne środki, które udało się 

pozyskać gminie na usuwanie skut-

ków ubiegłorocznej ulewy. W zeszłym 

roku Gmina Janowice Wielkie zreali-

zowała z tych środków odbudowę 

dwóch odcinków dróg gminnych, 

dwóch mostków, infra-

struktury wodociągowo

-kanalizacyjnej w Ko-

marnie, oraz odcinka 

1,5 km drogi gminnej 

w Trzcińsku na łączną 

kwotę 1,5 miliona zło-

tych. W tym roku pie-

niądze przeznaczymy 

na odbudowę zniszczo-

nej drogi gminnej w 

górnym Radomierzu, 

odbudowę ulicy Pio-

nierskiej oraz Demo-

kratów wraz z tzw. 

łącznikami w Janowicach Wielkich, 

remont izolacji, drenażu, odprowadza-

nia wód opadowych, murów oporo-

wych i ścian nośnych Gminnego Ze-

społu Szkół w Janowicach Wielkich, 

ponadto wystąpiliśmy do Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 

o środki na odbudowę zalanej w lipcu 

2012 kotłowni szkolnej. Na to zadanie 

została nam przyznana bezzwrotna 

dotacja w wysokości 500 tys. oraz po-

życzka w wysokości 400 tys. Z budże-

tu Gminy dołożymy do całego zadania 

w tym roku około 100 tys. złotych 

wkładu własnego. 

Dokończenie na  str.2 

IV Akcja „Ratujmy Bóbr” 2013 
 

   W dniach 9-13 kwietnia 2013 po raz 

czwarty odbędzie się akcja „Ratujmy 

Bóbr” organizowana przez Chrześci-

jański Ośrodek dla Osób Uzależnio-

nych „Nowa Nadzieja” w Janowicach 

Wielkich z inicjatywy Oksany i Jaro-

sława Wasilewskich. Celem akcji, w 

której wezmą udział pracownicy, pod-

opieczni oraz, mamy nadzieję jak naj-

liczniej mieszkańcy gminy, jest 

oczyszczenie brzegów rzeki ze śmieci 

oraz wszelkich zanieczyszczeń. Pod-

czas ubiegłorocznych edycji zebrano 

już ponad 99 000 litrów śmieci.  

  W tym roku sprzątana będzie rzeka 

na odcinku od Trzcińska do Janowic 

Wielkich. Worki, rękawice oraz wy-

wóz śmieci zapewnia RZGW Inspekto-

rat w Jeleniej Górze. Po zakończonej 

akcji, w sobotę zapraszamy wszyst-

kich uczestników na wspólne ognisko 

oraz grilla, które odbędą się na tere-

nie osrodka.  

   Koordynatorem akcji w tym roku 

jest Paweł Tuła, z którym można się 

skontaktować pod numerem tel. 5019-

88842 lub mailowo: paweltu-

la@btinternet.com. Zapraszamy!  
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www.janowicewielkie.eu 

NEWSLETTER 
 

Na stronie internetowej Urzędu 

Gminy (www.janowicewielkie.eu) 

pojawił się newsletter. Wystarczy 

zarejestrować się w nim, podając 

adres e-mail. Za pomocą newslet-

tera wysyłane są ostrzeżenia me-

teorologiczne, komunikaty, infor-

macje o imprezach odbywających 

się na terenie gminy. Polecamy 

ten sposób komunikacji!  

Odbudowa rusza latem  

Dokończenie ze str. 1 

 

  To jednak jeszcze nie koniec. Przed 

nami dużo wzmożonej pracy. Obecnie 

trwają prace projektowe związane z 

wymienionymi działaniami. W pierw-

szej połowie kwietnia będziemy ogła-

szać przetargi, tak aby na przełomie 

kwietnia i maja móc podpisać umowy 

z wykonawcami. 

   Zapowiada się "gorące budowlane 

lato". Wierzę, iż wszelkie prace wyko-

nane będą sprawnie i zgodnie z 

umownymi terminami. Mieszkańców 

zamieszkałych przy drogach, które 

będziemy odbudowywać poinformuje-

my o terminach rozpoczęcia prac, a z 

uwagi na oczywiste utrudnienia już 

dzisiaj prosimy o wyrozumiałość, po-

moc i świadomość, iż odbudowa Na-

szej Gminy wymaga na równi czasu, 

środków finansowych jak i cierpliwo-

ści nas wszystkich. 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Kamil Kowalski 

Informacja na temat dróg powiatowych 
  W związku z bardzo częstymi zapytaniami mieszkań-

ców naszej gminy na temat sytuacji własnościowej dróg 

publicznych, a co za tym idzie odpowiedzialności za ich 

stan, przekazujemy w Państwa ręce mapkę która poka-

zuje drogę krajową, oraz wszystkie drogi powiatowe 

znajdujące się na terenie Gminy Janowice Wielkie. Po-

zostałe, nieujęte drogi i ulice w naszych miejscowościach 

są drogami gminnymi. Jak widać najważniejsze drogi 

którymi jeździmy codziennie, są własnością Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze. 

DROGI POWIATOWE: 

 

 Główna droga przez Komarno - od 

granic Maciejowej, koło kościoła, pętli 

autobusowej aż do końca drogi asfaltowej w Ko-

marnie górnym. 

 Droga od kościoła w Komarnie do krzyżówki z drogą kra-

jową nr 3 w Radomierzu. 

 Droga w dolnym Radomierzu od  parkingu przy drodze kra-

jowej nr 3, przez wieś do drogi powiatowej w kierunku Jano-

wic Wielkich. 

 Droga od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w Radomierzu 

przez Janowice Wielkie (ul. Świerczewskiego, most betono-

wy na Bobrze, ul. 1-go Maja), przez Trzcińsko aż do przełę-

czy Karpnickiej i dalej do Karpnik. 

 Droga przez całe Trzcińsko, od krzyżówki przy kapliczce, 

przez most na Bobrze, koło kościoła, koło krzyżówki na 

PKP, zboczami Tunelowej Góry aż do Wojanowa i dalej. 

 Droga od przejazdu PKP w górę na Miedziankę i dalej jako 

dwie drogi do Ciechanowic i Marciszowa 

 Droga od przejazdu PKP aż na samą górę Mniszkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi oraz  informacje dotyczące stanu wymienio-

nych dróg należy zgłaszać u  Zarządcy drogi – Zarząd Dróg 

Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych  15, 58-508 

Jelenia  Góra pod numerem kontaktowym:   

75 647 32 90 

1% podatku na OSP Janowice 

Wielkie 
 

   P o d c z a s 

wypełniania 

naszych de-

klaracji po-

d a t k o w y c h 

nie zapomi-

najmy o moż-

liwości przekazania jednego procenta 

naszego podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego. Zachęcamy do 

wspierania tą drogą OSP Janowice 

Wielkie. Środki przekazane przez 

państwa zostaną przeznaczone na 

zakup sprzętu niezbędnego przy ak-

cjach ratowniczych strażaków a tym 

samym przyczynią się do poprawy 

bezpieczeństwa zarówno na terenie 

naszej gminy jak i powiatu jeleniogór-

skiego.  

   Aby móc przekazać pieniądze w 

polu KRS należy wpisać numer: 
0000116212, a w celu szczegółowym: 

Skrócona nazwa jednostki - Ochotnicza 

Straż Pożarna w Janowicach Wielkich, 

ul. Sportowa 4, 58-520 Janowice Wielkie, 

woj. Dolnośląskie.  

   Środki można również przekazać za po-

mocą specjalnego programu do rozliczeń 

PIT udostępnianego przez OSP za darmo. 

Link do pobrania programu znajduje się na 

s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  g m i n y : 

www.janowicewielkie.eu 

(mc) 

Zamkowa Chędoga 
 

  Tradycyjnie już, 1 maja zapraszamy 

wszystkich chętnych na Zamek Bol-

czów. Tak jak w latach poprzednich 

wszyscy razem, wspólnie posprząta-

my to miejsce przed kolejnym sezo-

nem turystycznym. W zamku jak co 

roku po jesieni i zimie panuje duży 

nieporządek, należy wygrabić liście, 

posprzątać śmieci, usunąć gałęzie i 

chaszcze. A do tego potrzebna jest 

pomoc, dlatego zachęcamy wszystkich 

tych dla którym los tego 

miejsca nie jest obojętny 

do udziału w tej jakże po-

żytecznej akcji. Jak zwy-

kle spotykamy się około 

godziny 9:00 na zamku. 

Zabrać ze sobą należy 

grabie oraz rękawice. Na 

zakończenie sprzątania 

odbędzie się tradycyjne 

ognisko z pieczeniem kieł-

basek. Szczegóły na stro-

nie internetowej gminy. 

Plac zabaw w Komarnie 
 

  19 lutego br. został złożony wniosek 

na dofinansowanie zadania pn. 

„poszerzenie funkcji terenu rekre-

acyjnego w miejscowości Komarno 

poprzez dobudowanie placu zabaw” 

na terenie boiska sołeckiego. Wniosek 

złożono w konkursie w ramach pro-

gramu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 

którego Komarno jest uczestnikiem, 

ogłoszonym przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Dolnośląskiego. 

Wartość inwestycji to 27 tys. złotych 

z czego gmina planuje pozyskać 50% 

w formie refundacji kosztów.  

  Zgodnie z projektem na placu zabaw 

ustawione zostaną cztery urządzenia 

dla dzieci oraz ławka. Teren zostanie 

również ogrodzony.  
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 Kalendarz imprez 2013 
Kwiecień 2013  

9-13 kwietnia IV Akcja „Ratujmy Bóbr” 2013 - społeczna inicjatywa sprzątania 

brzegów Rzeki Bóbr (więcej na str.1). 

 

Organizator: Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 

„Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich. 

26 kwietnia Otwarcie Gminnej Informacji Turystycznej - Wieży Widokowej 

w Radomierzu. Turystów zapraszamy od 27 kwietnia do końca 

września.  

 

Organizator: Urząd Gminy Janowice Wielkie. 

Maj 2013  

1 maja Zamkowa Chędoga - społeczna akcja porządkowa Zamku Bol-

czów. Na  zakończenie - wspólne ognisko. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańcy Gminie, Urząd Gminy 

Janowice Wielkie. 

3-4 maja Rudawska Wyrypa - ekstremalny górski maraton, punkt odpo-

czynkowy w Gminnej Informacji Turystycznej - Wieży Widokowej 

w Radomierzu. 

 

Organizator: Szkoła Górska „WYRYPA”. 

18 maja Noc Muzeów w Wieży Widokowej - nocne zwiedzanie wieży wi-

dokowej połączone z ciekawymi prelekcjami oraz występami arty-

stycznymi. Dodatkową atrakcją będzie możliwość wejścia na po-

ziom XVI i XVII wiecznych dzwonów spiżowych. Wieża otwarta 

będzie od godz. 10:00 do 24:00. 

 

Organizator: Urząd Gminy Janowice Wielkie. 

Czerwiec 2013  

1 czerwca Dzień Dziecka - cykl imprez dla najmłodszych z okazji ich święta. 

 

Organizator: Komitet Społeczny „Podfabryczna”, Świetlica Wiej-

ska „Rudawy”, Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, Urząd 

Gminy Janowice Wielkie, Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych. 

8 czerwca Rudawskie Śpiewanki - Gminna Informacja Turystyczna - Wieża 

Widokowa w Radomierzu. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, Urząd 

Gminy Janowice Wielkie. 

22 czerwca III Janowianki - Święto Gminy Janowice Wielkie: imprez, konku-

rencje sportowe, II Bieg Janowicki, zabawa pod gołym niebem. 

 

Organizator: Urząd Gminy Janowice Wielkie, Rada Sołecka Jano-

wic Wielkich. 

Lipiec 2013  

26-27 lipca III Wędrowny Przegląd Piosenki „POLANA” - cykl koncertów 

poezji śpiewanej, piosenki turystyczne, konkurs dla młodych twór-

ców. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości. 

Wrzesień 2013  

Wrzesień Piknik Rodzinny - festyn dla uczniów i ich rodziców organizowa-

ny na terenie Gminnego Zespołu Szkół. Dużo zabawy i konkursów. 

 

Organizator: Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz. 

Wrzesień Gminny turniej o puchar Wójta, Pastora i Sołtysa - amatorski 

turniej w piłkę nożną oraz siatkową połączony z piknikiem.  

 

Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Janowicach Wielkich, 

Urząd Gminy Janowice Wielkie, Rada Sołecka Janowic Wielkich. 

11 Listopada Święto Niepodległości - uroczystości oraz akademie związane ze 

świętem narodowym. 

 

Organizator: Urząd Gminy Janowice Wielkie. 

Grudzień Jasełka 2013 - przygotowane przez młodzież ze Świetlicy Wiej-

skiej „Rudawy”. 

 

Organizator: Świetlica Wiejska „Rudawy”. 

 

Z gabinetu  

Wójta 
 

Drodzy Mieszkańcy. 
 

   Wprawdzie zima nie daje o sobie 

zapomnieć, ale czas już pomyśleć o 

wiośnie oraz idących wraz z nią zmia-

nach.  Nadchodzące miesiące to okres 

wyzwań i wzmożonej pracy związanej 

z odbudową naszych miejscowości.  W 

tym roku silny nacisk położymy na 

Janowice Wielkie i Radomierz.  Zaraz 

po świętach będziemy ogłaszać prze-

targi na odbudowę drogi w górnym 

Radomierzu, ulic Pionierskiej i Demo-

kratów wraz z łącznikami. Na czas 

wakacji zaplanowaliśmy przebudowę 

kotłowni w Gminnym Zespole Szkół w 

Janowicach Wielkich wraz z budową 

odwodnienia, remontem murów opo-

rowych i popękanych ścian szkoły od 

strony ulicy Partyzantów. Prace w 

szkole nie będą jeszcze obejmowały 

całościowego remontu ścian i odmalo-

wania budynków, gdyż wymiany wy-

maga nieszczelna stolarka okienna, a 

to zadanie będziemy mogli wykonać 

dopiero po uzyskaniu oszczędności 

związanych ze zmianą paliwa z oleju 

opałowego na pellet.  O wszystkich 

przedsięwzięciach szerzej w niniej-

szym wydaniu Informatora. 

   Krok po kroku ku polepszeniu zmie-

rzają finanse naszej gminy. Nie zna-

czy to że nagle staliśmy się gminą, 

która nie ma problemów i może od 

razu realizować wieloletnie zaniedba-

nia. Wszelkie prace nadal wymagają 

rozsądnego i logicznego planowania, 

stopniowej realizacji, a co za tym 

idzie nadal czasu. 

   Oprócz wspomnianych remontów, 

dążymy do tego aby w bieżącym roku 

zaprzestać „czasowych wyłączeń” i 

wrócić do całonocnego oświetlenia ulic 

naszej gminy. W tym roku zrealizuje-

my również budowę oczekiwanych od 

wielu lat punktów świetlnych na Mie-

dziance, oraz budowę lamp na ulicy 

Krótkiej w Janowicach Wielkich. W 

ramach zaplanowanych środków bu-

dżetowych zleciliśmy Komedzie Miej-

skiej Policji w Jeleniej Górze dziesięć 

dwunastogodzinnych służb płatnych 

mających choć trochę wpłynąć na pod-

niesienie poziomu bezpieczeństwa w 

naszej gminie. 

  W ramach starań Urzędu Gminy o 

pozyskanie nowych inwestorów, udało 

się doprowadzić do decyzji o rozbudo-

wie o drugą halę firmy Dr Schneider 

w Radomierzu. Budowa rusza wiosną 

tego roku i ma się zakończyć do grud-

nia. Decyzja poprzedzona była blisko 

rokiem spotkań, wielostronnych roz-

mów i uzgodnień. Na szczęście zarząd 

firmy Dr Schneider spośród kilku lo-

kalizacji wybrał rozbudowę w naszej 

gminie. W ramach inwestycji powsta-

ną naturalnie nowe miejsca pracy. 

Serdecznie namawiam wszystkich 

mieszkańców poszukujących zatrud-

nienia do zainteresowania się stano-

wiskami, które będą oferowane i 

ewentualnego odbycia kursów i szko-

leń, które pozwolą na ubieganie się o 

zatrudnienie w ramach nowopowsta-

łych miejsc pracy. 

  Mimo wielu pism, wezwań i osobi-

stych spotkań nie udaje się na razie 

rozwiązać uprzykrzającego od kilku-

nastu lat codzienne życie nas wszyst-

kich problemu, związanego z bardzo 

złym stanem dróg powiatowych na 

terenie naszej gminy. W niniejszym 

informatorze mapka wraz z informa-

cją teleadresową dotyczącą zgłaszania 

wszelkich uwag dotyczących niniej-

szych dróg. 

  Na zakończenie, tradycyjnie już za-

praszam do odwiedzania naszej stro-

ny internetowej, a w razie jakichkol-

wiek pytań dotyczących codziennego 

funkcjonowania gminy do osobistego 

lub telefonicznego kontaktu z Urzę-

dem Gminy w Janowicach Wielkich. 
 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Kamil Kowalski 

Julia Cieślak na jeden 

dzień objęła stanowi-

sko Wójta Gminy 
 

  W dniu 29 stycznia w fotelu Wójta 

Gminy Janowice Wielkie zasiadła 

panna Julia Cieślak, zwyciężczyni 

licytacji pt. "jeden dzień w gabinecie 

Wójta" która miała miejsce podczas 

XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy 13 stycznia 2013 ro-

ku. Panna Julia powitana została ra-

no kwiatami które wręczył jej Wójt 

Gminy Kamil Kowalski, potem była 

herbatka, ciastko i to co najciekaw-

sze, a więc zwiedzanie wszystkich 

zakamarków Urzędu Gminy, rozmo-

wy z pracownikami, zapoznawanie się 

z różnymi stanowiskami pracy i prze-

rażenie ilością segregatorów i doku-

mentów znajdujących się w każdym 

pokoju. Panna Julia zapoznała się 

również z pracą w sekretariacie Urzę-

du Gminy, nauczyła się kserować, 

faksować oraz obsługiwać niszczarkę 

do dokumentów, odbierała telefony 

oraz pieczętowała pisma. Młoda pani 

Wójt brała również udział w oficjal-

nych spotkaniach oraz podjęła decyzję 

w formie zarządzenia o wyznaczeniu 

na dzień 22 czerwca terminu Święta 

Gminy - Janowianek 2013.  

  Na koniec dnia, podczas podsumo-

wania panna Julia wyraziła chęć 

udziału w podobnym wydarzeniu za 

rok, ale na trzy - cztery dni, jeden to 

stanowczo za mało. Na pożegnanie 

panna Julia otrzymała materiały re-

klamowe i promocyjne gminy, mapy, 

przewodniki oraz specjalny certyfikat. 

  Wszyscy pracownicy urzędu składają 

serdeczne podziękowania za przemile 

spędzony dzień i współpracę z panną 

Wójt Julią Cieślak.        (mc) 
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  „Rewolucja śmieciowa” - to hasło to-

warzyszy mieszkańcom gmin od dłuż-

szego czasu. Wszystko za sprawą no-

welizacji ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach. Od 1 lipca 

obowiązek odbierania odpadów przej-

mują gminy, w tym także Janowice 

Wielkie. Mieszkańcy mogą wybrać 

sposób zbierania odpadów mając do 

wyboru zbiórkę selektywną lub niese-

lektywną. W przypadku zbiórki niese-

lektywnej śmieci trafiają do jednego 

pojemnika, wiąże się to jednak z wyż-

szą opłatą od osoby. Za nieselektywną 

zbiórkę odpadów mieszkańcy zapłacą 

17,22 zł od osoby miesięcznie. Selek-

tywna zbiórka odpadów jest bardziej 

korzystna. Poza ochroną środowiska 

należy wziąć pod uwagę finanse, jako 

że za segregację śmieci zapłacimy 11-

,48 zł miesięcznie od osoby. Przy do-

datkowej segregacji śmieci w kompo-

stowniku zapłacimy 9,18 zł miesięcz-

nie od osoby. Powstały przy okazji 

nawóz można zastosować do prac w 

ogrodach. 

  Tak naprawdę segregacja zaczyna 

się już w domu. Nie jest to skompliko-

wany proces - wystarczy że będziemy 

wrzucać odpady do odpowiednich po-

jemników lub worków. Będą one ozna-

czone tak, aby mieszkańcy nie musieli 

się zastanawiać, jakie odpady do ja-

kiego pojemnika. Warto podjąć się 

selektywnej zbiórki odpadów - zaowo-

cuje to nie tylko lepszym stanem śro-

dowiska, ale przede wszystkim 

zmniejszonymi wydatkami. W tak 

prosty i przyjazny środowisku sposób 

możemy zaoszczędzić. 

  Przypominamy, że mieszkańcy Gmi-

ny Janowice Wielkie do 30 kwietnia 

br. zobowiązani są do złożenia dekla-

racji w Urzędzie Gminy w celu ustale-

nia miesięcznej wysokości opłat za 

odbiór odpadów. W stosunku do osób, 

które nie złożą deklaracji zostanie 

wszczęte postępowanie w sprawie wy-

miaru opłaty. Osoby, które już złożyły 

deklarację, nie muszą składać jej po-

nownie (chyba, że nastąpią zmiany w 

liczbie osób). 

   Przedstawiamy również tabelę sta-

wek za śmieci w poszczególnych gmi-

nach regionu. Przy segregowaniu 

śmieci w gospodarstwie domowym 

jesteśmy najtańsi!  

  Źródło zestawienia: Nowiny Jelenio-

górskie, nr 3 z 15 stycznia 2013 roku. 

 

 

Opracował: 

Łukasz Gapiński 

Podinspektor ds gospodarki odpadami 

tel: 75-75-15-124/185/285 wew. 118, 

pokój numer 14 

e-mail: eko@janowicewielkie.eu 

Segregacja się opłaca Nowa centrala telefo-

niczna w Urzędzie 
 

  W Urzędzie Gminy zamontowano 

nową centralę telefoniczną, która za-

stąpiła poprzednią, mocno już zużytą 

i często się psującą. Nie zmieniają się 

numery telefonów i faxu Urzędu:  

75 75 15 124, 75 75 15 145, 75 75 15-

 185, 75 75 15 285. Wprowadza się za 

to nowe lub częściowo inne numery 

telefonów wewnętrznych: 

 

100  –  Sekretariat, Asystent Wójta – 

Anita Pawłowicz 

102  -   Sekretarz Gminy - Miłosz Ka-

miński 

104  -   Fax 

105  -   Biuro Rady Gminy, działal-

ność gospodarcza –Bogusława Nesto-

rowicz 

106  -   Dowody osobiste, Urząd Stanu 

Cywilnego – Ewa Wawrzak 

107  -   Ewidencja ludności, kadry- 

Joanna Drygalska 

108  -   Promocja Gminy, informacja 

turystyczna - Mateusz Caban       

109 -    Doradztwo Rolnicze – Mariola 

Gołąb-Jaworska (środy 8-10) 

110  -   Drogi, infrastruktura, wodo-

ciągi i kanalizacja, rolnictwo, wycinka 

drzew –Tadeusz Chrząstowski 

111  -   Księgowość budżetowa - Elż-

bieta Szekszteło 

101  -   Należności za czynsz, wodę, 

ścieki, opłaty za dzierżawę, windyka-

cja - Elżbieta Wojtas 

113  -   Skarbnik Gminy - Marcin Ba-

ran 

114  -   Podatki - Andrzej Rybak 

115  -   Księgowość podatkowa, mie-

nie Gminy– Kinga Rożko 

116  -  Gosp. przestrzenna, sprzedaż 

nieruchomości, dzierżawy, usuwanie 

azbestu, ochrona środowiska - Marcin 

Krzak 

117  -  Inwestycje, przetargi, lokale 

czynszowe  - Artur Osyda  

118  -  Gospodarka odpadami, wspól-

noty mieszkaniowe - Łukasz Gapiński 

119 -   Odczyty wodomierza, faktury 

za wodę i ścieki– Maria Markowiak 

120 -   Pracownicy techniczni 

 

  Przypominamy, że Urząd pracuje od 

poniedziałku do piątku w godzinach 

7.30 – 15.30. Ponadto informujemy, 

że sytuacje kryzysowe poza czasem 

urzędowania należy zgłaszać do Po-

wiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Jeleniej Górze, 

tel.756473108 (całodobowy). 

 

  Zapraszamy do kontaktowania się 

bezpośrednio z pracownikami obsłu-

gującymi Państwa sprawy. 

 

M. Kamiński, Sekretarz Gminy 

Gmina Opłaty za śmieci 

niesegregowane / 

segregowane 

Jelenia Góra 28,00 zł / 18,00 zł 

Zgorzelec (m) 22,90 zł / 17,18 zł 

Kowary 24,45 zł / 15,53 zł 

Piechowice 20,00 zł / 15,50 zł 

Pieńsk 22,00 zł / 15,00 zł 

Leśna 20,00 zł / 15,00 zł 

Zawidów 20,00 zł / 15,00 zł 

Zgorzelec (gm) 20,00 zł / 15,00 zł 

Lubań (m) 19,00 zł / 15,00 zł 

Platerówka 19,00 zł / 15,00 zł 

Węgliniec 19,50 zł / 14,50 zł 

Siekierczyn 19,00 zł / 14,00 zł 

Lubań (gm) 18,15 zł / 13,95 zł 

Karpacz 18,00-19,00 zł / 

13,00 zł 

Kamienna Góra (gm) 16,00 zł / 13,00 zł 

Kamienna Góra (m) 20,00 zł / 12,15 zł 

Olszyna 20,00 zł / 12,00 zł 

Osiecznica 18,00 zł / 12,00 zł 

Jeżów Sudecki 18,00 zł / 12,00 zł 

Lubawka 18,00 zł / 12,00 zł 

Marciszów 18,00 zł / 12,00 zł 

Sulików 18,00 zł / 12,00 zł  

Mysłakowice 15,00 zł / 12,00 zł 

Janowice Wielkie 17,22 zł / 11,48 zł 

Z kompostowni-

kiem: 9,18 zł 

Konkurs na zadanie publicz-

ne rozstrzygnięty 
 

  Rozstrzygnięty został konkurs na 

wsparcie realizacji zadania publiczne-

go w zakresie szkolenia dzieci i mło-

dzieży w dyscyplinach piłka nożna 

oraz piłka siatkowa. Na konkurs 

wpłynęły dwie oferty:  GLKS 

„Rudawy” na piłkę nożną, na którą 

przeznaczono 30 tys. zł, oraz UKS 

„Sokoliki” na piłkę siatkową na którą 

przeznaczono 16 tys. zł. Gmina prze-

znaczyła również 5 tys. złotych na re-

mont szatni przy boisku gminnym. 

Funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych, współuzależ-

nionych od alkoholu, narko-

manii, przemocy w rodzinie 

w Gminie Janowice Wielkie 
 

Punkt powstał w styczniu 2009  roku 

z myślą o osobach, które borykają się 

z  problemem alkoholowym, rodzin w 

których występuje alkoholizm, prze-

moc,  problemem z narkomanią, bądź 

innymi trudnościami . 

  

W  Punkcie Konsultacyjno - Informa-

cyjnym  możesz uzyskać: 

 Terapię osób uzależnionych od alko-

holu, narkomanii,  stosowania prze-

mocy 

 Konsultacje indywidualne i rodzin-

ne w związku z problemami alkoho-

lizmu, narkomanii, przemocy w ro-

dzinie  

 Motywacje do leczenia odwykowego 

 Informacje o sposobach i metodach 

leczenia odwykowego 

 Informacje o interwencji admini-

stracyjnej wobec nadużywających 

alkoholu i narkotyków, przemocy w 

rodzinie  

 Informacje o sposobie zgłoszenia 

osoby uzależnionej do leczenia 

 

Punkt Konsultacyjny przeznaczony 

jest dla osób:  

 znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

 z problemami rodzinnymi, 

 z problemami wychowawczymi, 

 uzależnionych od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, 

 współuzależnionych  (rodzin i bli-

skich osób z problemem alkoholo-

wym),  

 dotkniętych przemocą 

 

Punkt Konsultacyjny – Informacyjny  

czynny jest w miejscowościach : 

 Janowice Wielkie (Sala Ochotniczej 

Straży Pożarnej -budynek Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej ul 

Kolejowa 2 ) w każdą środę od go-

dziny 15:00 do 18:00 (3 godziny) 

 Komarno nr  88 Sala Świetlicy w 

Komarnie (byłe przedszkole) w każ-

dą środę od godziny 13:45 do 14:45   

(1 godzinę ) 

 Trzcińsko nr 71 Sala Świetlicy w 

Trzcińsku  (budynek Gminnej Bi-

blioteki) w każdą ostatnią środę 

miesiąca od godz. 18:10  do 19:10   

(1 godzinę ) 

 

Porady dla mieszkańców Gminy Ja-

nowice Wielkie udzielane są bezpłat-

nie. Więcej informacji uzyskać można 

bezpośrednio w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej lub pod numerem 

telefonu: 75 75 15 533. 

Małgorzata Gajewicz 


