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Złapali wiatr w żagle 

odczas 28 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Po-

mocy w Janowicach Wielkich, 

który odbył się 12 stycznia 2020 r. 

zbieraliśmy pieniądze razem ze 

120 tysiącami wolontariuszy  

w Polsce i na świecie na zakup 

specjalistycznego sprzętu dziecię-

cej medycyny zabiegowej.  

 

Mieszkańcy gminy bardzo chętnie 

włączali się "do wspólnego grania" 

wrzucając monety i banknoty do pu-

szek. Symboliczne serce przyklejane 

przez kwestujących było znakiem 

wspierania tego szczytnego celu. 

O godzinie 14:00 zaczyna się impreza 

główna w ramach 28 Finału WOŚP - 

w szkolnej auli, na scenie, grają ucz-

niowie i nauczyciele oraz mieszkańcy 

gminy, w kawiarence z domowymi 

wypiekami przygotowanymi przez 

rodziców obecni przedstawiciele samo-

rządu szkolnego - wszyscy przygoto-

wani do działania. 

W ciągu dnia trwa zabawa dla młod-

szych i starszych z wieloma atrakcja-

mi – konkursami, kołem fortuny, au-

kcjami i licytacjami, warsztatami 

piernikowymi.  

Dodatkowo dużo dobrej muzyki me-

chanicznej, jak również „na żywo"  

w ramach zabawy „piosenka łączy 

pokolenia".  

Bawimy się zbierając pieniądze dla 

Fundacji, radość gdy za jeden orkie-

strowy kubek otrzymujemy 450 zł,  

a orkiestrowy zegar licytujemy dwu-

krotnie, po oddaniu go do ponownej 

licytacji. Licytowanych przedmiotów 

było więcej i uzyskiwane kwoty nie 

były wiele niższe. Około godz. 20:00 

wysyłamy symboliczne światełko do 

nieba i w asyście uczniów i rodziców 

zawozimy puszki do sztabu w Jeleniej 

Górze, gdzie zostały oficjalnie otwar-

te, a pieniądze przeliczone. 

Wracamy do domu, jest godz. 22:00. 

Widzimy, że Orkiestra ma już ponad 

115 milionów, a my 14 stycznia wie-

czorem dowiadujemy się, że wszystkie 

dotychczasowe rekordy zostały pobite 

i na terenie gminy Janowice Wielkie 

zebraliśmy łącznie: 26310,25 zł. 

Radość ogromna i ważne że mimo róż-

nych przeciwności kolejny raz udało 

się przekonać wielu, że można doko-

nać bezinteresownie czegoś wielkiego. 

 

„Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego sukcesu. Nie wymieniając na-

zwisk, by kogoś nie pominąć, dzię-

kuję: kwestującym uczniom i pracu-

jącym w kawiarence, nauczycielom, 

opiekunom samorządu, pracowni-

kom administracji i obsługi szkoły, 

rodzicom przygotowującym kanapki 

dla kwestujących oraz tym, którzy 

dostarczyli ciasta i inne produkty, 

wszystkim, którzy przekazali przed-

mioty na licytację oraz mojej rodzi-

nie za okazaną pomoc i wyrozumia-

łość.” 

●Mirosław Wiśniewski 

► Orkiestrowa załoga (fot. SP) 

Będzie bezpieczniej 

 lutym na wniosek Gmi-

ny Janowice Wielkie 

odbyło się spotkanie Komisji Bez-

pieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Tematem spotkania było rozważe-

nie konieczności zmiany organi-

zacji ruchu na skrzyżowaniu dro-

gi krajowej nr 3 z drogami powia-

towymi nr 2735D Radomierz-

Kowary oraz 2750D Radomierz-

Komarno.  

 

W spotkaniu udział wzięli: przedsta-

wiciele Starostwa Powiatowego w Je-

leniej Górze tj.: Dyrektorzy Wydziału 

Komunikacji oraz Wydziału Dróg Po-

wiatowych, Komendy Miejskiej Policji 

w Jeleniej Górze z Wydziału Ruchu 

Drogowego, GDDKiA z wrocławskiego 

oddziału oraz Rejonu Dróg w Legnicy, 

Przewodniczący Rady Gminy w Jano-

wicach Wielkich, Wójt Gminy Janowi-

ce Wielkie oraz Sołtys wsi Radomierz. 

Po przedstawieniu przez Gminę stanu 

faktycznego związanego z wprowadzo-

ną w 2019 r. nową organizacją ruchu 

na ww. skrzyżowaniu stwierdzono, że 

wnioski są w całości zasadne.  

W związku z tym planuje się następu-

jące  zmiany:  

➢poszerzenie łuku wjazdowego z dro-

gi krajowej nr 3 z Jeleniej Góry na 

drogę powiatową w kierunku Janowic 

Wielkich; 

➢wykonanie wysepek zjazdowych  

i wyjazdowych z drogi powiatowej na 

drogę krajową; 

➢ montaż luster sferycznych; 

➢wystąpienie z wnioskiem wszystkich 

zainteresowanych stron do Wojewódz-

kiego Inspektoratu Transportu Drogo-

wego o montaż fotoradaru na ww. 

skrzyżowaniu. 

Przedstawiciele GDDKiA zobowiązali 

się do przedstawienia władzom Staro-

stwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 

Gminy Janowice Wielkie i Policji  

w Jeleniej Górze projektu zmian orga-

nizacji ruchu uwzględniającego wnio-

ski zgłoszone na spotkaniu.  

 

W ramach programu redukcji ofiar 

śmiertelnych na drogach krajowych  

w roku 2012 skrzyżowanie ujęte 

było  na miejscu 337, w 2014 r. już 

na 198.  

Niestety w 2017 r. we wprowadzo-

nym programie budowy dróg krajo-

wych nie ujęto przebudowy skrzyżo-

wania, musimy więc szukać innych 

rozwiązań. Cieszę się z dzisiejszego 

spotkania i liczę, że dało ono impuls 

do potrzebnych, pozytywnych, choć 

drobnych zmian,  które poprawią 

komfort jazdy oraz przyczynią się 

do tego, że na tym mocno kolizyj-

nym skrzyżowaniu zrobi się bez-

pieczniej- skomentował Wójt Kamil 

Kowalski. 

 

●Tadeusz Chrząstowski 

►Wizja w terenie (fot. K. Kowalski) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 
 

Szanowni Państwo, 

Rada Gminy w 2020 r. odbyła już trzy sesje. 

Przyjęto na nich między innymi uchwałę  

o bonifikacie przy wykupie mieszkań gmin-

nych na preferencyjnych warunkach oraz 

kilka uchwał związanych z gospodarowa-

niem odpadami. Tematowi tzw. uchwał 

śmieciowych chcę poświęcić więcej uwagi. 

Jeszcze w listopadzie przyjęliśmy uchwałę  

o wysokości stawek za odbiór odpadów - 

również z nieruchomości niezamieszkałych 

(zakłady produkcyjne, sklepy, obiekty nocle-

gowe i gastronomiczne itp.). Ustawodawca 

zapisał w ustawie wskaźniki do wyliczania 

stawek za odbiór odpadów od tych podmio-

tów. Stawki te nie pokrywają realnych 

kosztów odbioru odpadów - np. dla pojemni-

ka 1100 l ustawodawca określił maksymal-

ną stawkę 54 zł, natomiast koszt odbioru 

przez firmę obsługującą naszą gminę wyno-

sił kilkukrotnie więcej. Rada Gminy w listo-

padzie przyjęła stawki na poziomie real-

nych kosztów, licząc się z możliwością za-

kwestionowania tej uchwały.  

I rzeczywiście, Regionalna Izba Obrachun-

kowa w lutym oprotestowała nasze stawki, 

a Rada musiała zdecydować: albo przyjmie 

zaniżone stawki ustawowe, albo wyłączy 

nieruchomości niezamieszkałe z odbioru  

i każda z nich sama zawrze umowę. Przyję-

cie stawek zaniżonych skutkowałoby tym, 

że mieszkańcy musieliby dopłacać do obsłu-

gi podmiotów gospodarczych, co pewnie 

wiązałoby się ze wzrostem ceny odbioru 

odpadów. Z drugiej strony, wyłączenie nie-

ruchomości niezamieszkałych powoduje dla 

nich pewną trudność. Wpłynęła również 

petycja od właścicieli obiektów noclego-

wych, aby nie wyłączać ich z gminnego sys-

temu odbioru. Rozważaliśmy, czy nie ozna-

czałoby to faworyzowania jednej grupy 

przedsiębiorców, stanowiącego dyskrymina-

cję większych firm. Ostatecznie po długiej 

debacie Rada Gminy podjęła decyzję o wy-

łączeniu z gminnego systemu odbioru 

wszystkich nieruchomości niezamieszka-

łych, za wyjątkiem podmiotów w pełni fi-

nansowanych przez gminę. Podmioty go-

spodarcze muszą zatem podpisać indywidu-

alnie umowy na odbiór odpadów. Wyłonio-

na w przetargu na odbiór śmieci firma Com

-D otrzymała zadanie przygotowania oferty 

dla tych podmiotów. Z kolei ogólna umowa 

na odbiór śmieci od mieszkańców jest za-

warta tylko na rok, w czasie którego będzie-

my śledzić rozwój sytuacji. 

Szanowni Państwo Święta Wielkanocne 

przed nami, proszę więc przyjąć ode mnie 

życzenia. 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas 

odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka. Życzę, aby Święta 

Wielkanocne przyniosły radość oraz wza-

jemną życzliwość. By stały się źródłem 

wzmacniania ducha. Niech Zmartwych-

wstanie, które niesie odrodzenie, napełni 

Was pokojem i wiarą, niech da siłę w poko-

nywaniu trudności i pozwoli z ufnością pa-

trzeć w przyszłość! 

 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy 

erie były zimowe co prawda 

tylko z nazwy, ale dzieci 

uczęszczające na zajęcia do świe-

tlic wiejskich i bibliotek nie na-

rzekały na nudę i brak atrakcji. 

Wrotki, faworki, wycieczki 

Ferie w świetlicy „Rudawy” rozpoczę-

ły się spotkaniem o nietoperzach,  

o których bardzo ciekawie opowiadała 

p. Magda Mączyńska z Dolnośląskie-

go Zespołu Parków Krajobrazowych. 

Był też dzień kulinarny - grupa senio-

rów poprowadziła warsztaty, podczas 

których dzieci przy ich pomocy uczyły 

się przygotowywać faworki. Potem 

była oczywiście konsumpcja. Nie za-

brakło zabawy karnawałowej z kon-

kursami, poczęstunkiem i samodziel-

nie przygotowanymi grzankami. 

Dzieci uwielbiają wycieczki i podczas 

tegorocznych ferii miały ich wyjątko-

wo dużo. Program wycieczek był bar-

dzo urozmaicony. Dzieci obejrzały fil-

my, wzięły udział w warsztatach przy-

rodniczo-ekologicznych w Sudeckiej 

Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, 

świetnie bawiły się także podczas za-

baw organizowanych przez animato-

rów w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. 

Wiele emocji i wrażeń było w jelenio-

górskiej wrotkarni, gdzie dzieci spró-

bowały swoich sił w jeździe na wrot-

kach. Bardzo udane były dwie wy-

cieczki do Wrocławia. Celem pierw-

szej był Rodzinny Park Rozrywki 

„Bobolandia”. Ferie zakończone zosta-

ły wycieczką do kina, a potem świetną 

zabawą w Parku Trampolin GoJump 

oraz Powietrznym Mieście GoAir. 

Ze wszystkich propozycji świetlicy 

skorzystało ponad 50 dzieci i młodzie-

ży z naszej gminy. 

Atrakcje tegorocznych ferii zimowych 

świetlica zawdzięcza wsparciu finan-

sowemu z kilku źródeł. Uczestnicy 

działań bardzo dziękują za wsparcie 

finansowe Gminnemu Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej oraz zakładowi Dr. 

Schneider Automotive Polska Sp.  

z o.o. Podczas ferii rozpoczęła się rea-

lizacja projektu „Chcemy aktywnych 

sobót” dofinansowanego w programie 

„Młodzież w działaniu – SC Johnson  

z myślą o innych”, pod opieką Funda-

cji Polki Mogą Wszystko. W projekcie 

młodzież przy wsparciu opiekuna 

świetlicy uczy się organizować wy-

cieczki dla swoich młodszych kolegów 

- zamawia bilety grupowe na przejaz-

dy, rezerwuje bilety, załatwia faktury 

itp. Dwie z wycie-

czek podczas ferii 

były częściowo 

s f i n a n s o w a n e  

z ww. projektu. 

Podziękowania 

należą się rów-

nież Rodzicom – 

za pomoc podczas 

wycieczek, za 

domowe wypieki 

oraz janowickim 

Seniorom za po-

p r o w a d z e n i e 

warsztatów kuli-

narnych. 

●Krystyna Pisarska 

Z igłą i nitką za pan brat 

Równie ciekawie zajęcia odbywały się 

w świetlicy wiejskiej w Trzcińsku. 

Dzieci brały udział w warsztatach 

krawieckich, plastycznych i kulinar-

nych. Były zajęcia sportowe, wyjazdy 

do kina, zabawy z Rynusiem w Gale-

rii Nowy Rynek, zwiedzanie Muzeum 

w Pałacu Łomnica, bal walentynko-

wy, wycieczka do Świata Kolejek  

w Karpaczu i Schroniska Szwajcarka. 

Zwieńczeniem wypoczynku był wyjazd 

do wrotkarni, gdzie dzieci mogły wy-

szaleć się przy rytmach disco.  

Dziękujemy osobom, które nieodpłat-

nie prowadziły zajęcia, warsztaty  

i pełniły rolę opiekunów oraz Gminnej 

Komisji do spraw Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych.  

●Agata Brodziak 

Tańce i swawole 

Zajęcia świetlicowe rozpoczęły się od 

wykładu na temat narkomanii i alko-

holizmu oraz dyskusji. 

Był wyjazd do kina Helios, na lodowi-

sko i do Nowolandii. Odbyły się zaję-

cia kulinarne. Dzieci upiekły babeczki 

i przygotowały desery. Walentynki 

uczczono wspólną zabawą z konkursa-

mi.  Podziękowania dla Pani Sołtys za 

zrobienie zakupów oraz Gminnej Ko-

misji do Spraw Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. 

●Monika Sobierajska 

Zimowy odpoczynek 

► Zadowoleni z ferii (fot. Krystyna Pisarska) 

Dbajmy o szamba, będą kontrole 

ieszkańcy posesji nad 

Bobrem w Janowicach 

Wielkich i Trzcińsku są proszeni 

o regularne opróżnianie szamb w 

miarę zapełnienia, najlepiej co 

najmniej raz na półtora miesiąca.  

 

Rzadsze opróżnianie powoduje ko-

nieczność droższego transportu do 

stacji zlewnych poza Janowicami Wlk. 

Obowiązek zawarcia umowy  z firmą 

wywozową oraz posiadania dowodów 

zapłaty za opróżnienie szamba ciąży 

na każdym właścicielu nieruchomości 

zamieszkałej i nieskanalizowanej. 

Sprawa będzie pod kontrolą Urzędu 

Gminy coraz bardziej z każdym kolej-

nym rokiem. Kontrole  przeprowadza-

ne będą sukcesywnie we wszystkich 

miejscowościach Gminy.  

Celem działania jest wyeliminowanie 

podcieków z przepełnionych lub 

uszkodzonych szamb prosto do rzek  

i potoków.  

Jednocześnie Urząd Gminy informuje, 

że nie toczą się aktualnie prace nad 

rozszerzeniem obszaru kanalizacji  

w gminie, czyli w razie konieczności 

wymiany szamba lepiej to zrobić od 

razu niż czekać na objęcie kanalizacją  

w przyszłości.  

●Miłosz Kamiński 

►Pieczenie pierników (fot. Hanna Pisarska-Rogowska) 
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Wójt informuje: 
 

ZMIANA ZASAD PRACY  
URZĘDU GMINY  

I GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W OKRESIE EPIDEMII: 

Pracujemy we wszystkie  

dni robocze od 7.30 do 15.30,  

ale ograniczamy dostęp klientów 
 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się epidemii wirusa i w trosce o bezpieczeń-

stwo mieszkańców, od 17 marca 2020 r. do 

odwołania obowiązują następujące zasady 

obsługi klienta: 

Sprawy w UG proszę załatwiać przede 

wszystkim telefonicznie, e-mailowo albo 

przez ePUAP.  Kontakt osobisty będzie 

możliwy tylko w wyjątkowych sytua-

cjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy tele-

fonicznie i ustaleniu, że kontakt osobisty jest 

konieczny. Klientom (tylko w uzasadnionych 

przypadkach) będzie wyznaczana godzina 

przyjęcia. Staramy się dezynfekować klamki, 

poręcze, miejsca dotykane. 

Odwołane są: wizje terenowe, kontakty bez-

pośrednie przy stanowiskach pracy, spisywa-

nie liczników, doręczanie korespondencji  

(z góry przepraszamy za opóźnienie). Infor-

mator Janowicki ukaże się w formie elektro-

nicznej i nie będzie kolportowany w wersji 

papierowej.  

Prosimy o szukanie wszelkich informacji  

o bieżącej sytuacji w gminie na naszej 

stronie internetowej i na Facebooku.  

GOPS będzie czynny w godzinach pracy 

Urzędu (również prosimy o kontakt telefo-

niczny zamiast wizyty).  

Płatności z tytułu podatków i opłat przyjmo-

wane będą za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej. W wybrane dni: 20, 25, 31 

marca w godz. 9-14 będzie czynna kasa ban-

kowa Monetia i będzie głównie udzielać wy-

płat zasiłków z GOPS. Prosimy, by kolejkę 

do kasy bankowej Monetia tworzyć na 

zewnątrz budynku.  

Nieczynne do odwołania pozostają świetlice, 

biblioteki, placówki oświatowe. 

Seniorzy, którym nikt z sąsiadów czy rodzi-

ny nie może pomóc w zapewnieniu najważ-

niejszych spraw bytowych także proszeni są 

o kontakt telefoniczny z nami. 

Szanowni Państwo, niniejsze zasady wpro-

wadzamy w trosce o zdrowie i bezpieczeń-

stwo nas wszystkich. Obowiązują i służą bez 

wyjątku nam wszystkim. Apeluję, aby się do 

nich stosować i wspólnie zminimalizować 

niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania wiru-

sa. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. 

 

                                               Wójt Gminy 

                                           Kamil Kowalski 

 

Kontakt z Urzędem Gminy: 

tel. centrala: 75 75 15 124, 75 75 15 

185 wewn. 115, 100 

USC: tel. 75 75 15 124, 75 75 15 185 

wewn. 106 

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

ePUAP: janowicewielkie/skrytka 

GOPS: tel. 75 75 15 533,  

e-mail: gops@janowicewielkie.eu 

Przedsiębiorcy powinni zawrzeć  umowę na odbiór śmieci 

ójt informuje, że od 

dnia 1 kwietnia 2020 

r. nieruchomości niezamiesz-

kałe, na których powstają od-

pady komunalne przestaną 

być obsługiwane w ramach 

gminnego systemu odbioru. 

 

Powyższe wynika  z uchwały z 5 

marca 2020 r. Rady Gminy Jano-

wice Wielkie nr XVI/90/2020  

w sprawie przejęcia obowiązku 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują miesz-

kańcy, a powstają odpady komu-

nalne,  

Tym samym właściciele nierucho-

mości niezamieszkałych zobowią-

zani będą do zawarcia indywidual-

nej umowy z przedsiębiorcą 

uprawnionym do odbioru.  

Uchwała jest następstwem zmian 

w ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, które na-

rzucają wprowadzenie opłat zna-

cząco niższych od rzeczywistych, 

jeśli gmina zamierza prowadzić 

odbiór śmieci z tych posesji.  

Powodowałoby to konieczność dofi-

nansowania przedsiębiorców  

z opłat uzyskiwanych od miesz-

kańców, na co Gmina się nie zde-

cydowała. 

Właściciele nieruchomości nieza-

mieszkałych będą zobowiązani do 

okazania umowy z odbiorcą 

odpadów komunalnych oraz 

dowodów uiszczania opłat za 

te usługi.  

Wójt będzie zobowiązany do kon-

trolowania: posiadania aktualnych 

umów, dowodów uiszczania opłat, 

częstotliwości świadczenia usługi, 

ilości oddawanych odpadów w od-

niesieniu do normatywów ustalo-

nych uchwałą Rady Gminy. 

Z kolei usługę odbioru i zagospo-

darowania odpadów od mieszkań-

ców (z nieruchomości zamieszka-

łych) od 1 kwietnia przez najbliż-

szy rok świadczyć będzie firma 

Com-D Sp. z o. o. z siedzibą w Ja-

worze, co stwarza możliwość za-

warcia umowy np. z tym przedsię-

biorcą.  

●Miłosz Kamiński 

GMINA PO PRZETARGU NA  

ODBIÓR ŚMIECI 

Dla mieszkańców zmienia się tym razem 

niewiele. Przede wszystkim wciąż obowią-

zują stawki z 2019 r. (30 zł/ mies. od 1 

mieszkańca, ze zniżką dla posiadaczy 

kompostowników: 25 zł/mies., dla posiada-

cza Karty Dużej Rodziny 24 zł/mies.). Od 1 

kwietnia mieszkańców będzie obsługiwała 

firma Com-D sp. z o.o., a nie jak dotąd 

Simeko sp. z o.o., obowiązuje inny numer 

telefonu do zgłaszania reklamacji. Wywóz 

odpadów zmieszanych w okresie od kwiet-

nia do października będzie częstszy niż 

dotychczas – zgodnie z ustawą. Terminy 

wywozu znajdą się w harmonogramach 

na kolejne okresy. W ciągu kilku miesięcy, 

gdy firma pozna już gminę, odbędzie się 

wywóz gabarytów. Worki na różne rodzaje 

śmieci (za wyjątkiem czarnego) będą do-

starczane mieszkańcom przez Com-D we-

dług zasady: nowy worek za worek zapeł-

niony. Do wyczerpania zapasów można 

zużywać worki przekazane przez dotych-

czasowego operatora tj. Simeko. Pojemniki 

można dzierżawić od dowolnej firmy. Moż-

na używać także pojemników własnych. 

Znikną z przestrzeni publicznej tzw. gniaz-

da z pojemnikami – od tej pory segregacja 

śmieci będzie prowadzona na posesjach 

przez ich właścicieli. 

Meldunek obowiązkowy 

ażdy, kto mieszka  

w Polsce, powinien pa-

miętać o tym, że ma obowiązek 

meldunkowy. Dotyczy on oby-

wateli polskich oraz cudzoziem-

ców. 

 

Obowiązek meldunkowy obywateli 

polskich polega na: 

➢zameldowaniu się w miejscu poby-

tu stałego lub czasowego, 

➢wymeldowaniu się z miejsca poby-

tu stałego lub czasowego, 

➢ zgłoszeniu wyjazdu za granicę, 

➢zgłoszeniu powrotu z wyjazdu  

z zagranicy. 

Obowiązek meldunkowy ciąży na 

osobie opuszczającej miejsce dotych-

czasowego pobytu. Gdy nie zostanie 

dobrowolnie zrealizowany, wówczas 

organ gminy (wójt, burmistrz, pre-

zydent miasta) wydaje z urzędu lub 

na wniosek osoby uprawnionej 

(właściciela lokalu) decyzję w spra-

wie wymeldowania osoby, która 

opuściła miejsce pobytu i nie dopeł-

niła obowiązku meldunkowego. Na-

leży też podkreślić, że w tym sa-

mym czasie można mieć tylko jedno 

miejsce pobytu stałego lub czasowe-

go. 

Należy w tej sprawie dobitnie pod-

kreślić, że zameldowanie jest jedy-

nie czynnością rejestracyjną i pełni 

funkcję porządkową, gdzie chodzi 

głównie o to, aby rejestracja pobytu 

osoby w lokalu była zgodna ze sta-

nem faktycznym i dająca możliwość 

zebrania informacji o tym, kto  

i gdzie zamieszkuje i w żadnej mie-

rze nie jest czynnikiem rodzącym 

prawo do lokalu, bądź pozbawiają-

cym prawa do lokalu. 

Jednocześnie należy wskazać, że 

nie jest wymagana zgoda właścicie-

la lokalu czy zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na zameldowanie 

danej osoby pod danym adresem. 

Do zameldowania niezbędna jest 

nie zgoda lecz potwierdzenie właści-

ciela lub osoby, która posiada tytuł 

prawny do lokalu (np. najemcą), że 

dana osoba przebywa w danym 

miejscu. Taka osoba podpisując się 

na formularzu zgłoszenia pobytu 

stałego lub czasowego potwierdza 

właśnie fakt, że osoba chcąca się 

zameldować przebywa pod tym ad-

resem.  

Każdy kto posiada tytuł prawny do 

lokalu może sam się zameldować 

potwierdzając fakt zamieszkiwania 

pod konkretnym adresem i jedno-

cześnie okazując urzędnikowi doku-

ment potwierdzający tytuł prawny 

do lokalu, np. akt notarialny, aktu-

alny odpis księgi wieczystej, decyzję 

o nadaniu numeru nieruchomości 

itp. Obowiązek wymeldowania się 

można spełnić meldując się w no-

wym miejscu pobytu. Wówczas au-

tomatycznie następuje wymeldowa-

nie z poprzedniego miejsca pobytu 

stałego lub czasowego. 

●Zbigniew Klimek 
*Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności 

(tekst jedn. Dz. U. 2019.1397). 

Medale dla małżeństw z wieloletnim stażem 

rząd Stanu Cywilnego 

w Janowicach Wielkich 

zaprasza mieszkańców Gminy 

Janowice Wielkie, którzy  

w 2020 r. obchodzić będą 50. 

rocznicę pożycia małżeńskiego 

do zgłaszania się w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Janowicach 

Wielkich, do dnia 30 kwietnia 

2020 r. w celu wszczęcia proce-

dury nadania Medali za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie. 

Takiego zgłoszenia mogą dokonać 

również pary małżeńskie, które za-

warły związek małżeński ponad 

pięćdziesiąt lat temu i do chwili 

obecnej nie zostały uhonorowane 

tym medalem. Informujemy jedno-

cześnie, że w imieniu Jubilatów 

zgłoszenia mogą dokonać najbliżsi 

członkowie rodziny. Dodatkowych 

informacji udzieli Państwu Zastęp-

ca Kierownika Urzędu Stanu Cy-

wilnego Zbigniew Klimek tel. 75 

7515124 wew. 106.         

 ●Zbigniew Klimek 

Więcej informacji pod  

numerem telefonu:  

75 75 15 124 wew. 118 

https://gov.pl/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
https://gov.pl/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
http://www.gov.pl/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego
https://www.gov.pl/gov/zglos-wyjazd-za-granice
http://www.gov.pl/gov/zglos-powrot-z-zagranicy
http://www.gov.pl/gov/zglos-powrot-z-zagranicy
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 W SKRÓCIE 
Pierwsza ulica w Radomierzu 
Na prośbę właścicieli prywatnego gruntu 

należąca do nich działka drogowa otrzyma-

ła nazwę ulicy Słonecznej. To pierwsza na-

zwa ulicy nadana w Radomierzu. Przebiega 

na terenie planowanej zabudowy jednoro-

dzinnej w sąsiedztwie szpitala w Janowi-

cach Wlk. Równolegle rozpatrywane są 

wnioski dla nadania nazw dwóch ulic  

w Komarnie.                                              ●mkam 

Nowy ławnik  
W wyborach uzupełniających Rada Gminy 

wybrała p. Bronisława Krawca na ławnika 

Sądu Okręgowego. Ławnik jest częścią 

składu orzekającego i wspólnie z sędzią 

zawodowym wydaje wyroki. W ubiegłym 

roku wybrano 5 ławników na kadencję do 

2023 r.                                               ●mkam 

Dofinansowanie wymiany pieców 

W konkursie KARR na opłatę do wymiany 

pieców wziął udział 1 mieszkaniec gminy, 

przed nami kolejne 2 konkursy. Gmina 

przystąpiła do programu i rekomenduje go 

mieszkańcom. 1kwietnia ogłoszony będzie 

II nabór na dopłatę do wymiany pieców  

i kotłów z dofinansowaniem Gminy.●mkam 

Ograniczenie populacji bezpańskich kotów 
Gmina po raz kolejny sfinansowała zabiegi 

sterylizacji oraz kastracji kotów wolno żyją-

cych. Ich opiekunowie zgłosili do zabiegu 

kilkadziesiąt kotów, ale ostatecznie części 

nie dało się złapać. Zabiegiem objęto 12 ko-

tów. Kolejna akcja w 2021 r.              ●mkam 

Petycja o ratowanie starodrzewu 

W lutym odbyło się spotkanie z autorami 

petycji do starostwa o ratowanie starych 

drzew przy drogach powiatowych. Petycję 

podpisało ok. 1410 osób, w tym kilkadzie-

siąt z naszej gminy. Temat petycji jest kon-

trowersyjny. Z jednej strony drzewa produ-

kują tlen, mają walory krajobrazowe i podo-

bają się turystom. Z drugiej strony są  

w mocno zaawansowanym wieku, spadają 

z nich konary przy każdej wichurze, zagra-

żają bezpieczeństwu oraz niszczą chodniki  

i nawierzchnię drogi. Celem petycji jest ura-

towanie niektórych drzew przed wycinką w 

związku z projektem remontu drogi powia-

towej. W lutowych wichurach cztery drzewa 

spadły na drogi powiatowe, powodując 

ogromne zagrożenie dla kierowców czy 

przechodniów (jedna osoba została ranna). 

Nocne interwencje polegające na zabezpie-

czeniu ruchu i usuwaniu zwalonych drzew 

prowadziła janowicka OSP.               ●mkam 

Plan miejscowy Radomierza 

Na mocy uchwały nr XIV/81/2020 Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego obr 

bu Radomierz w gminie Janowice Wielkie, 

po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na 

wybór wykonawcy podpisano umowę  

z urbanistą. Nowy MPZP dla całego Rado-

mierza ma powstać w ciągu ok. 18 m-cy.                                                                     

                                    ●E.P 

 

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, które w tym 

trudnym dla nas wszystkich czasie przyniosą  

spokój i nadzieję.  

Niech zdrowie nie opuszcza Was i Waszych  

bliskich! 
Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Krzysztof Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy  

Młode siatkarki i siatkarze wicemistrzami powiatu 

zkoła Podstawowa im. Wan-

dy Rutkiewicz w Janowi-

cach Wielkich, Uczniowski Klub 

Sportowy "Sokoliki" oraz Szkolny 

Związek Sportowy w Jeleniej Gó-

rze byli organizatorem Mi-

strzostw Powiatu Jeleniogórskie-

go w piłce siatkowej dziewcząt  

i chłopców klas siódmych  

i ósmych. 

 

W zawodach dziewcząt wystartowało 

dziewięć reprezentacji z różnych 

miast i gmin naszego powiatu.  

Nasze siatkarki wygrały mecze elimi-

nacyjne, uległy jedynie w wielkim 

finale koleżankom ze szkoły podsta-

wowej w Karpaczu.  

Nasze zawodniczki to: Jędrzejak Ju-

lia, Rekieć Wik-

toria, Podgórska 

Kinga, Kłusek 

Weronika, Bro-

dziak Martyna, 

Kowalska Emi-

lia, Parzygnat 

Weronika.  

K l a s y f i k a c j a 

medalowa: 

1.SP Karpacz 

2. SP Janowice 

Wielkie 

3. SP Kostrzyca 

J a n o w i c c y 

chłopcy pokaza-

li, że nie są gorsi 

i w piłkę siatko-

wą także potra-

fią grać. 

W zawodach chłopców startowało 9 

reprezentacji z powiatu jeleniogór-

skiego. Siatkarze z Janowic Wielkich 

zaprezentowali się bardzo dobrze zaj-

mując drugie miejsce, uzyskując tytuł 

wicemistrza powiatu, ulegając w fina-

le jedynie kolegom ze szkoły podsta-

wowej w Łomnicy.  

Nasi chłopcy pozostawili za sobą ta-

kie szkoły jak SP Karpacz, SP1 Ko-

wary i SP3 Kowary, które posiadają 

sekcję piłki siatkowej i systematycz-

nie trenują. Nasi zawodnicy to: Bed-

narek Dominik, Żuchewicz Igor, Ja-

chimowski Marcel, Triska Marcel, 

Gwaj Sebastian, Serewiś Hubert oraz 

Kusz Konrad. 

Klasyfikacja medalowa: 

1. SP Łomnica 

2. SP Janowice Wielkie 

3. SP3 Kowary 

●Piotr Lesiński 

►Srebrne medalistki (fot. P. Lesiński) 

► Wicemistrzowie (fot. P. Lesiński) 


