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 Przedszkole pnie się w górę 

 listopadzie minął rok od rozpoczę-

cia prac budowlanych przy naj-

większej gminnej inwestycji na przełomie 

ostatnich lat.  

 

Budowa nowego przedszkola przy ul. Wojska Pol-

skiego w Janowicach Wielkich jest możliwa dzięki 

dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach 

RPO WD 2014-2020. Przedsięwzięcie  prowadzone 

jest w trudnych czasach epidemii, co niestety ma 

negatywny wpływ na jego termin. Wykonawca, tj. 

Konsorcjum Firm Nirman Sp.  z o. o. oraz Zakład 

Usług Budowlanych Roman Krawiecki z Siekier-

czyna dokłada starań, aby zadanie wykonać profe-

sjonalnie oraz w ustalonych terminach, co trzeba 

docenić. Mimo to, gdy w grę wchodzą czynniki ze-

wnętrzne jak np. dostawy materiałów, dało się od-

czuć skutki pandemii.  

Niełatwe początki 
Proces budowy przedszkola  rozpoczął się od wycię-

cia drzew oraz usunięcia kolizji energetycznej.  

Nowy rok powitał wszystkich zimową aurą, lecz 

mimo obfitych opadów śniegu tempo prac pozostało 

zadowalające, rozpoczęto wykopy pod ławy funda-

mentowe. Dopiero wraz z nastaniem bardzo niskich 

temperatur prace zostały zatrzymane na kilka dni. 

Urzędowi Gminy w tym czasie udało się zwiększyć 

dofinansowanie projektu, dzięki czemu wkład wła-

sny gminy zmalał z 1 648 346,51 zł do 1 294  450,04 

zł  poprzez zaliczenie do dofinansowania nowych 

działań i zwiększenie ogólnego poziomu dofinanso-

wania do 72 %.  

Do końca lutego wykonano ściany fundamentowe. 

Wykonawca postarał się, aby prace nie były uciążli-

we dla mieszkańców sąsiadujących z budową.  

Do wiosny na budowie gotowe były przyłącza sani-

tarne, izolacje termiczne fundamentów oraz podbu-

dowa posadzki parteru.  Przedszkole w tym czasie 

zaczęło wyrastać ponad poziom gruntu.  

Do końca maja zamontowano konstrukcję wiąza-

rów dachu. Niestety, wraz z pracami przy budowie 

dachu po raz kolejny przekonaliśmy się, jakie skut-

ki dla branży budowlanej przyniosła epidemia wi-

rusa Covid-19.  

Braki na rynku materiałów budowlanych wpłynęły 

na tempo prac. W związku z tym, dopiero w lipcu 

zakończono pracę przy dachu. Wykonawca, aby za-

chować terminy przenosił pracę na inne fronty ro-

bót.  

Naoczne zmiany 
Wcześniej niż pierwotnie zakładano wykonano pod-

łączenie ciepłej i zimnej wody, instalacje hydranto-

we, wodno-kanalizacyjne, a jeszcze pod koniec lipca 

rozpoczęto montaż stolarki 

okiennej.  

Pomimo starań, oczekiwanie 

na dostarczenie materiałów 

zmusiły wykonawcę do wystą-

pienia o przedłużenie terminu 

realizacji. Po wyrażeniu zgody  

przez  jednostki zarządzające 

projektem Gmina również 

pozytywnie odpowiedziała na 

wniosek. Termin oddania prac 

został ustalony na marzec 

2022 r. Nie tracąc czasu wy-

konawca rozpoczął prace przy 

posadzkach oraz elewacji. 

Wraz z jesienią na przedniej 

ścianie przedszkola pojawiły 

się charakterystyczne kredki, 

które  wieńczą elewację budynku.  

Wykonawca przystąpił do zagospodarowania prze-

strzeni przed przedszkolem oraz układania tynków 

wewnątrz budynku.  

W chwili obecnej prace są wykonane w 75% i nie-

mal w całości polegają na wykończeniu wnętrza 

budynku.  

Z nadejściem 2022 r. rozpocznie się biały montaż.  

Po ukończeniu prac budowlanych inwestor oraz 

wykonawca przystąpią do procedury odbiorowej, 

uzyskiwania zaświadczeń itp.  

Wykonawca do marca 2022 r. musi złożyć wniosek 

o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wtedy 

Gmina wraz z dyrekcją przedszkola zajmie się  jego 

wyposażaniem. 

Nazwa przedszkola poszukiwana 
W międzyczasie, w lipcu br. został ogłoszony przez 

gminę konkurs na propozycję nazwy nowego przed-

szkola. Zakończył się on w połowie października.  

W rezultacie wpłynęły 22 propozycje, z czego 4 nie 

spełniły wymagań formalnych.  

Pięciu wnioskodawców zgłosiło tę samą nazwę 

(„Kolorowe Kredki”), 13 wnioskodawców zapropo-

nowało inne nazwy, takie jak: Mały Europejczyk, 

Rudawiaczek, Zakątek Malucha, Kolorowa Kraina, 

Nibylandia, Kubusiowa Dolina, Kubuś, Barwne 

Janowianki, Bajdelka, Odkrywcy Nowego Świata, 

Kredkowo, Janowiczek, Rudawskie Skrzaty. 

Komisji powołanej zarządzeniem Wójta w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu przypadła do gustu pro-

pozycja p. A. Dzióbek brzmiąca „Kolorowa Kraina”.  

Zostanie ona przedłożona Radzie Gminy, która po-

dejmie ostateczną decyzję w sprawie oficjalnej na-

zwy przedszkola w formie uchwały. 

 

●Hubert Tyndyk/Karolina Laszkiewicz 

 

►Otynkowane ściany (fot. Hubert Tyndyk) 

►Kolorowa elewacja (fot. Hubert Tyndyk) 

►Posiedzenie komicji (fot. Karolina Laszkiewicz) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

najważniejsze decyzje zapadły na listopado-

wej sesji Rady Gminy. Podjęte zostały na-

stępujące uchwały: 

- określenie zasad sprzedaży komunalnych 

lokali mieszkaniowych, czyli utrzymanie 

bonifikaty przy wykupie mieszkań do 

31.12.2023 r. Bonifikata w przypadku wy-

kupu mieszkań w budynkach wielorodzin-

nych wynosi 99%, a w budynkach jednoro-

dzinnych 50%; 

- w sprawie dopłat do 1m3 dostarczanej 

wody oraz odprowadzanych ścieków - staw-

ki opłat dla mieszkańców wody i ścieków 

utrzymane zostały na dotychczasowym 

poziomie; 

- w sprawie wysokości opłat za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi-  

w tym przypadku ze względu na niebilanso-

wanie się systemu Rada Gminy przyjęła 

nowe, wyższe stawki – 30 zł/os. w przypad-

ku posiadania kompostownika i 35 zł/os.  

w budynkach wielorodzinnych. Utrzymana 

została bonifikata 20%, na wniosek radnej 

p. Anny Skotarek, dla posiadaczy Karty 

Dużej Rodziny; 

- radni uchwalili wyższe diety za uczestnic-

two w komisjach i sesjach Rady Gminy dla 

radnych i sołtysów;  

- decyzją Rady Gminy zwiększono wynagro-

dzenie Wójta; 

- stawki podatku od nieruchomości również 

zostały zwiększone. Podwyżka jest nie-

znaczna, wynikająca głównie ze wzrostu 

inflacji. 

Jesienią dotarły do nas informacje  

o otrzymaniu dofinansowania, w ramach 

Nowego Ładu na modernizację oczyszczalni 

ścieków oraz zakup dwóch pojazdów nisko 

emisyjnych. Również z Nowego Ładu Po-

wiat Karkonoski otrzymał wsparcie na re-

mont drogi powiatowej biegnącej przez Ja-

nowice Wlk. do Przełęczy Karpnickiej. Cie-

szę się, że wspólne starania władz Powiatu 

oraz Gminy wreszcie doprowadzą do odno-

wienia drogi i chodników. Na ukończeniu 

jest przedszkole. Rozstrzygnięto również 

konkurs na jego nazwę. Po zakończeniu 

ciężkich prac przy budowie przedszkola 

przystąpimy do rewitalizacji ul. Wojska 

Polskiego w Janowicach Wlk. Zgodnie  

z wnioskiem podpisanym przez wielu 

mieszkańców trwają prace projektowe bu-

dowy toru dla rolkarzy, deskorolkarzy, czy 

rowerzystów tzw. pumptracka. 

Szanowni Państwo proszę przyjąć ode mnie 

życzenia bożonarodzeniowe: 

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda 

Pokoju niech nam drogę wskaże. Zapomnij-

my o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słod-

kich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bo-

giem, jak Trzej Królowie z darami swymi, 

staną cicho za Waszym progiem, by spełnić 

to, co dotąd było snami. Ciepłem otulmy 

naszych bliskich i uśmiechnijmy się do sie-

bie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 

niech w domach będzie Wam jak w niebie.  

 

                    Z wyrazami szacunku 

                     Krzysztof Zawadzki  

              Przewodniczący Rady Gminy   

Będą nowości w bibliotece 

minna Biblioteka Publicz-

na w Janowicach Wielkich 

otrzymała dofinansowanie Mini-

stra Kultury, Dziedzictwa Naro-

dowego i Sportu. 

 

W związku z  przystąpieniem do reali-

zacji zadania w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (Priorytet 

1 Poprawa oferty bibliotek publicz-

nych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup  

i zdalny dostęp do nowości wydawni-

czych) ze środków finansowych Mini-

stra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-

go i Sportu pochodzących z budżetu 

państwa, Gminna Biblioteka Publicz-

na w Janowicach Wielkich otrzymała 

wsparcie w kwocie 6 462 zł, które to 

wraz z wkładem własnym na pozio-

mie 12 000,86 zł zostaną przeznaczo-

ne na poprawę oferty biblioteki po-

przez zakup nowości wydawniczych.  

Dzięki uczestnictwu w projekcie bi-

blioteka od lat ma szansę na wzboga-

canie posiadanego księgozbioru o po-

zycje wychodzące naprzeciw oczeki-

waniom czytelników.  

Niewątpliwie wpływa to na krzewie-

nie tradycji oraz wzrost zainteresowa-

nia książką i popularności czytelnic-

twa. 

 

●Teresa Błaziak 

Wsparcie psychologa 

d połowy października 

mieszkańcy gminy mogą 

skorzystać z bezpłatnej pomocy  

psychologicznej. 

 

Jest ona świadczona w każdy ponie-

działek w godzinach 12:30-14:30 

w budynku Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

Pomoc psychologiczna może mieć bar-

dzo zróżnicowane formy.  

Cele tej pomocy są jednak zawsze 

ukierunkowane na dobro osób i spo-

łeczności, w związku ze zdrowiem.  

Psycholog zatrudniony w GOPS ofe-

ruje pomoc w zakresie: 

- poradnictwa psychologicznego - to 

forma pomocy skierowana do ludzi 

przeżywających kryzys rozwojowy lub 

mających trudności przystosowawcze. 

Odbywa się ono w formie kilku spo-

tkań, których celem jest zidentyfiko-

wanie problemu i poszukiwanie spo-

sobu jego rozwiązania. 

 - psychoterapii - która jest celowym  

i planowanym oddziaływaniem psy-

chologicznym zmierzającym do złago-

dzenia lub zniwelowania zaburzeń 

funkcjonowania psychicznego i spo-

łecznego, wspierającym dążenia jed-

nostki i rodziny do zdrowia i rozwoju.  

Jest ukierunkowana na głębsze po-

znanie siebie i zrozumienie przyczyn 

swoich problemów oraz zwiększenie 

satysfakcji z życia poprzez zmianę 

funkcjonowania.  

- terapii małżeńskiej - polegającej na 

odbudowaniu bezpiecznej, zdrowej  

i satysfakcjonującej relacji między 

małżonkami. Koncentruje się na dia-

gnozie kryzysu związku i konstruk-

tywnej pracy nad konfliktami, fru-

stracją, trudną atmosferą czy proble-

mami seksualnymi. 

- wsparciu dla kobiet znajdujących się 

w kryzysie lub trudnej sytuacji ro-

dzinnej. 

Konsultacje i poradnictwo w GOPS 

prowadzi psycholog Małgorzata Go-

rzelak.  

Rejestracja telefoniczna pod numerem 

telefonu: 601 565 844. 

●Małgorzata Gajewicz 

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków  

rząd Gminy informuje, że 

zgodnie z Programem 

Ochrony Powietrza dla woj. dol-

nośląskiego wszystkie gminy zo-

stały zobowiązane do przeprowa-

dzenia inwentaryzacji źródeł cie-

pła na swoim terenie.  

 

Wykonanie inwentaryzacji w sposób 

rzetelny  jest w interesie wszystkich 

mieszkańców.  

Umożliwi  dokonanie oceny skali po-

trzeb w zakresie procesu wymiany 

źródeł ciepła oraz termomodernizacji 

budynków. 

W związku z tym, Urząd przypomina 

o obowiązku niezwłocznego wypełnie-

nia ankiet i dostarczenia ich do Urzę-

du osobiście, pocztą lub mailowo na 

adres: eko@janowicewielkie.eu. An-

kiety dostępne są w budynku Urzędu 

oraz na stronie internetowej gminy. 

Istnieje również możliwość udziału  

w badaniu poprzez wypełnienie an-

kiety online.  

Szczegółowe informacje można uzy-

skać pod nr 757515124, 757515185, 

757515285 wew. 116, 117, 118.  

Nieudzielenie informacji na temat 

użytkowanego źródła ciepła może 

skutkować brakiem możliwości uzy-

skania dofinansowania na jego wy-

mianę, zarówno z budżetu gminy, jak 

i innych programów pomocowych. 

●Katarzyna Praczyk 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci   

 

 

Janusza Jabłońskiego 
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy  

w Janowicach Wielkich 

 

 

 

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy  

oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi 

składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego 

współczucia 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci   

 

 st. bryg. Radosława Fijołka 
Komendanta Komendy Miejskiej  

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 

członka Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Janowicach Wielkich, 

wieloletniego współpracownika Urzędu Gminy  

w Janowicach Wielkich 

 

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy  

oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi  

składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego 

współczucia 
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Szanowni Państwo, 

tradycyjnie już o naszych działaniach i planach na 

najbliższy czas możecie przeczytać na łamach In-

formatora. Nie będę tego dublował, krótko przed-

stawię Państwu moje odczucia o sprawach aktual-

nie prowadzonych. Jest ich sporo, przede wszyst-

kim obserwujemy wyraźne ożywienie w nierucho-

mościach. Wydajemy coraz więcej decyzji o warun-

kach zabudowy i podziale gruntów prywatnych, co 

w dalszej perspektywie skutkować będzie rozro-

stem naszej gminy. Coraz więcej nowobudowanych 

domów otrzymuje numery porządkowe, w ostat-

nim kwartale pojawiły się też nazwy ulic dla kilku 

działek w Radomierzu i Komarnie. Nie przekłada 

się to jednak na większą liczbę mieszkańców, któ-

rych liczba z roku na rok, jak w całym kraju deli-

katnie się zmniejsza. Aktualnie mamy w gminie 

4047 mieszkańców stałych i tymczasowych. Ale to 

oznacza też, że polepszają się warunki mieszkanio-

we, bo pojawiają się nowe domy z nową infrastruk-

turą i powierzchnią mieszkalną. Biorąc dodatkowo 

pod uwagę zgłoszenia nowych obiektów noclego-

wych (kolejne dwa w minionym kwartale: w Ko-

marnie i Miedziance), widać wzrastający charakter 

turystyczny naszej gminy.  

W ostatnim okresie pojawiały się działania i akcje 

odgórne w których uczestniczymy, choć czasem 

mocno nas obciążają: narodowy spis powszechny, 

program dofinansowania wymiany pieców, a teraz 

inwentaryzacja źródeł ciepła w związku z progra-

mem antysmogowym w województwie dolnoślą-

skim. Jednak z najważniejszych rzeczy, chciałbym 

wymienić moje starania i negocjacje z Policją  

w celu wybudowania posterunku w Janowicach 

Wielkich. Byłoby dobrze, by Policja wróciła na stałe 

do naszej gminy. W założeniu posterunek zapew-

niałby całodobowy dyżur dwóch policjantów. Poli-

cjanci szybciej dojeżdżaliby na interwencje oraz 

mogli dłużej patrolować naszą gminę. Chcemy na 

ten cel podarować Policji działkę budowlaną koło 

cmentarza w Janowicach Wlk. oraz przeznaczyć 

wkład finansowy z budżetu gminy. W ostatnim 

okresie odbyłem szereg narad i spotkań z Komen-

dantami Miejskim i Wojewódzkim. Wszystko jest 

na dobrej drodze i zależy teraz od decyzji podjętych 

w Warszawie. Trzymajmy kciuki za pozytywne 

zakończenie tych starań. 

Przy udziale pieniędzy gminnych dokonano remon-

tu bramy wjazdowej na teren DPS w Janowicach 

Wielkich. Zabytkowa brama już od dawna zagraża-

ła osobom przechodzącym koło niej. Nie sądziliśmy 

nawet, że remont tak niewielkiej konstrukcji bę-

dzie tak kosztowny. Gmina dołożyła swoją cegiełkę 

w kwocie 12 tys. złotych do tego miejsca znajdują-

cego się w centrum wsi i zasługującego na dopiesz-

czenie, a przynajmniej na prace zabezpieczające. 

Efekty naszego dofinansowania już widać, a za-

rządcy gruntu przewidują jeszcze odtworzenie zdo-

bień w formie attyki. Jak widać Gmina to nie tylko 

duże projekty, ale i drobiazgi, którymi też zajmują 

się nasi pracownicy. 

Wszystkim pracownikom gminnym, pracownikom 

jednostek podległych, radnym, sołtysom i społeczni-

kom składam serdeczne podziękowania za cały rok 

wytężonej pracy dla dobra naszej małej społeczno-

ści. Pozostaję z wyrazami szacunku i życzeń 

wszystkiego co najlepsze. Do siego roku. 

                              Z wyrazami szacunku 

                                  Kamil Kowalski 

                       Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 

Nowe miejsce spotkań w Radomierzu 

rzedmiotem projektu 

było utworzenie zielone-

go skweru na cele rekreacyjno-

turystyczne w centrum miejsco-

wości Radomierz w pobliżu 

Wieży Widokowej pełniącej 

funkcję informacji turystycznej 

oraz miejsca odbywania się za-

jęć świetlicowych dla dzieci. 

 

W ramach projektu zrealizowano  

następujące prace: 

1. Uprzątnięcie terenu. 

2. Przygotowanie terenu do  wyko-

nania chodnika. 

3. Wykonanie chodnika. 

4. Montaż  małej infrastruktury 

turystycznej. 

5. Utworzenie trawnika oraz nasa-

dzenie roślinności. 

Uprzątnięcie terenu polegało na 

pozbyciu się zakrzaczeń.  

Następnie mieszkańcy przygotowali 

teren pod wykonanie chodnika i pod 

nasadzenie roślinności.  

Firma zewnętrzna, która wykonała 

chodnik, usunęła górną partię grun-

tu na głębokość warstw konstruk-

cyjnych nawierzchni. Następnie 

masy ziemne zostały wywiezione  

z terenu zagospodarowania. 

W ramach montażu małej infra-

struktury turystycznej na skwerze 

pojawił się ławostół oraz stojak na 

rowery.  

Ostatnie działanie w ramach pro-

jektu polegało na zasianiu trawy  

i posadzeniu roślin: śliw pisardii, 

żywotnika zachodniego, derenia 

białego, lawendy, wrzosu, kocimięt-

ki, rudbekii, jeżówki purpurowej. 

Realizacja projektu pn. "Utworzenie 

zielonego skweru na cele rekreacyj-

no-turystyczne w miejscowości Ra-

domierz" była ważnym, dobrym po-

mysłem ze względu na fakt, iż  

w miejscowości nie było zielonego, 

przyjaznego dzieciom, dorosłym  

i turystom miejsca do spędzenia 

czasu na świeżym powietrzu.  

Brakowało miejsca, gdzie mieszkań-

cy mogliby spędzać czas razem, or-

ganizować małe, plenerowe wyda-

rzenia, odpoczywać i biesiadować. 

Oprócz tego, że skwer jest przyja-

zny młodszym i starszym, to będzie 

także przyjazny ptakom i pszczo-

łom. Społeczność Radomierza ma 

świadomość, jak często zapomina 

się o przyrodzie i jej mieszkańcach. 

Aby temu choć w niewielkim stop-

niu zaradzić posadzono rośliny lu-

biane przez ptaki i pszczoły. 

Ludzie zamieszkujący w Radomie-

rzu są dobrze zorganizowaną, zwią-

zaną ze sobą i prężnie działającą 

społecznością, co udowodnili swoim 

zaangażowaniem i pracą przy reali-

zacji projektu. 

Od kilku lat organizują różnego 

typu wydarzenia mające na celu 

rozwój wsi, integrację mieszkańców, 

poczucie więzi z małą ojczyzną. Co-

rocznie jesienią w Wieży Widokowej 

organizują święto ziemniaka, zimą 

koncert kolęd.  

Przed i po sezonie letnim odbywa 

się wspólne sprzątanie terenu wo-

kół obiektu.  

Utworzenie skweru jest odpowied-

nią bazą do kolejnych, ciekawych 

inicjatyw i z pewnością zostanie ona 

dobrze wykorzystana. 

Całkowity koszt utworzenia skweru 

wyniósł 58 732,39 zł.  

Gmina otrzymała dofinansowanie  

z budżetu Województwa Dolnoślą-

skiego w ramach Programu Odno-

wa Wsi Dolnośląskiej w kwocie  

29 366 zł.  

Pozostała część pochodziła z budże-

tu gminy, w tym ze środków sołec-

kich. 

 

●Hubert Tyndyk 

►Nowy chodnik (fot. Hubert Tyndyk) 

Bardzo dobry występ siatkarek w Głogowie 

anowickie siatkarki UKS-u 

"Sokoliki" zostały zaproszo-

ne na turniej piłki siatkowej 

klas czwartych i szóstych z oka-

zji VII Grand Prix Głogowa  

w minisiatkówce. Turniej roze-

grany został pod patronatem 

Prezydenta Miasta Głogowa. 

 

Oprócz janowickich siatkarek  

w turnieju uczestniczyły takie ze-

społy jak: UKS Świt Drzonków, 

Akademia Sportu Iłowa, MKS Roki-

ta Brzeg Dolny, UKS SG Kożuchów, 

UKS Ares Nowa Sól oraz MKS 

Piast Głogów. 

Dziewczęta z klasy czwartej rozgry-

wały turniej, grając jednego seta do 

21 punktów.  

Po zaciętych pojedynkach zajęły 

ostatecznie drugie miejsce. Ich kole-

żanki z klas szóstych grały po dwa 

sety do 21 punktów.  

Dziewczęta rozegrały 12 setów, nie 

przegrywając ani jednego i zajmu-

jąc  pierwsze miejsce. 

Dodatkową atrakcją był turniej je-

dynek przeznaczony dla zawodni-

czek z klas czwartych i młodszych. 

Janowicki UKS reprezentowała  

Hanna Łuczak, która zajęła pierw-

sze miejsce wśród osiemnastu star-

tujących.  

UKS "Sokoliki" reprezentowały 

również:  Oliwia Sasiela,  Maja Ga-

pińska, Natalia Kusz, Lena Paluch, 

Nikola Źrebiec, Anna Górnicka  

i Daria Górnicka. 

Patrząc na grę młodych siatkarek, 

można uznać, że był to jeden z naj-

bardziej efektownych turniejów ro-

zegranych w ostatnim czasie.  

Ciężka praca na treningach, sku-

pienie i determinacja przynoszą  

rezultaty. 

Naszym siatkarkom życzymy powo-

dzenia i kolejnych sportowych suk-

cesów! 

 

●Piotr Lesiński 

►Siatkarki po dekoracji medalowej (fot. archiwum)  
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W SKRÓCIE 
Nowe nazwy ulic 
We wrześniu Rada Gminy Janowice 

Wlk. podjęła uchwały w sprawie nada-

nia nazw kolejnym ulicom. Ulica Po-

ziomkowa w Radomierzu położona jest 

na działkach nr 327/1 i 322. Ulica 

Kasztanowa w Komarnie przebiega  

drogą wewnętrzną stanowiącą działkę 

nr 458/46.                                      ●.I.K.                                   

Sprzedaż mieszkań z bonifikatą 
Wójt przypomina o możliwości składa-

nia wniosków o wykup mieszkań ko-

munalnych w budynkach wielorodzin-

nych na obszarze całej Gminy, będą-

cych własnością Gminy Janowice 

Wielkie, przez ich najemców z bonifi-

katą 99%. Warunkiem jest złożenie 

wniosku do dnia 31.12.2023 r. Została 

przyjęta uchwała  o przedłużeniu ter-

minu wykupu lokali z bonifikatą 99%, 

która będzie obowiązywać w najbliż-

szych dwóch latach.                       ●K.I.                              

Dokarmione na zimę 
Podobnie jak ubiegłej zimy Gmina za-

kupiła 200 kg suchej karmy, którą 

rozdała opiekunom kotów wolnożyją-

cych na terenie gminy.                 ●K.L.                           

Nowe dowody osobiste 
Od 8 listopada można składać w Urzędzie 

wnioski o dowód osobisty z odciskiem palca. 

Nowe dowody osobiste różnią się od dotych-

czasowych - w warstwie elektronicznej  

i graficznej. W warstwie elektronicznej znaj-

dą się odciski palców właściciela dokumen-

tu, w warstwie graficznej – m.in. jego od-

ręczny podpis. Wnioski o nowe dowody 

można składać wyłącznie osobiście  

w Urzędzie, ze względu na konieczność ze-

skanowania odcisków palców i złożenie 

odręcznego podpisu. Ważne jest, że nie ma 

konieczności obowiązkowej wymiany posia-

danego dokumentu. Z dotychczasowego 

dowodu można korzystać do końca jego 

ważności.                                                    ●K.L.                                       

Boisko do badmintona gotowe do gry 
W kompleksie sportowym „Orlik” w Jano-

wicach Wlk. Powstało boisko do badminto-

na. Koszt zadania wyniósł 17 534,74 zł  

i w całości  poniesiony został z budżetu  

gminy. Wykonano podbudowę boiska wraz  

z obrzeżami, położono sztuczną trawę, boi-

sko przysypano piaskiem kwarcowym oraz 

zamontowano słupki wraz z siatkami. Za-

kupiony został także sprzęt do gry ze środ-

ków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.                    ●H.T.                          

Zimowe utrzymanie dróg   
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 

2021/2022 prowadzone będzie na dwa 

sposoby: na drogach powiatowych 

przez PHU „KAMA” Ryszard Rzońca,  

a na drogach gminnych przez pracow-

ników Urzędu Gminy. Reklamacje dot. 

niewłaściwego utrzymania dróg po-

wiatowych można składać telefonicz-

nie w Starostwie Powiatowym w go-

dzinach dyżurów, bądź całodobowo  

pod nr tel.: 756 473 108. W Urzędzie 

Gminy uwagi przyjmowane są pod nr 

tel.: 75 75 15 124 wew. 100 (w godzi-

nach urzędowania) i 725 201 280

(całodobowo).             ●K.L.                                       

Dofinansowanie wymiany pieców 

od koniec listopada podpi-

sane zostały umowy na 

dofinansowanie wymiany kotłów 

lub pieców w ramach dotacji  

z budżetu Gminy Janowice Wiel-

kie. 

 

W ramach tegorocznej edycji wielolet-

niego programu mającego na celu 

zachęcenie właścicieli do wymiany 

ogrzewania, które z kolei poprawi 

stan powietrza atmosferycznego  

w gminie wpłynęły 24 wnioski (9 z 

Janowic Wielkich, 6 z Trzcińska,5 z 

Komarna, 3 z Radomierza i 1 z Mie-

dzianki). W związku z tym, w gminie 

pojawi się 16 pieców na pellet, 4 na 

ekogroszek, 3 piece elektryczne  

i 1 kocioł gazowy. 

W 2021 r. dofinansowane zostanie 13 

wniosków na łączną kwotę 51 826,50 

zł. Komisja oceniająca dokonała prze-

glądu pieców i kotłów w terenie. Po-

zostałe 11 wniosków zostanie dofi-

nansowane w 2022 r. na kwotę  

52 000 zł. Cieszy fakt, że mieszkańcy 

czują potrzebę wymiany starych, nie-

ekologicznych źródeł ciepła na nowe, 

przyjazne środowisku.   

●Karolina Laszkiewicz 

Inwestycje w podsumowaniu 

 2021 roku najważniejszą 

inwestycją gminną jest 

budowa Przedszkola Publicznego. 

Udało się zrealizować także kilka 

drobniejszych, o których mowa była 

w poprzednich wydaniach Informato-

ra.  

   

Mijający rok był czasem przygotowań do 

realizacji szeregu kolejnych, nowych inwe-

stycji. Gmina zleciła i przygotowała projek-

ty dla wykonania: modernizacji chodnika 

przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wlk., przyłącza wodociągowego pomiędzy 

naszą gminą a gminą Marciszów, remontu 

parkingu przed Urzędem Gminy, remontu 

przepustu na ul. Robotniczej w Janowi-

cach Wlk. budowy pumptracka. Również 

w kwestii  uzyskania środków na realiza-

cję w/w projektów, rok 2021 był bardzo 

pracowity. Gmina złożyła wnioski  

o dofinansowanie  m.in. do Funduszu In-

westycji Lokalnych (np. w programach 

przeznaczonych dla gmin górskich, gmin 

w których były PGR, czy gmin turystycz-

nych), Polskiego Ładu, Funduszu Dróg 

Samorządowych, Odnowy Dolnośląskiej 

Wsi oraz Dolnośląskiego Funduszu Pomo-

cy Rozwojowej. Część konkursów została 

już rozstrzygnięta. Udało się pozyskać fun-

dusze z FIL (modernizacja  ul. Wojska 

Polskiego, przyłącze wodociągowe Marci-

szów-Janowice Wielkie), Polskiego Ładu 

(samochody nisko emisyjne, modernizacja 

oczyszczalni ścieków), Odnowy Wsi (skwer 

w Radomierzu).  

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie  

w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i 

uzgodnień, realizacja reszty inwestycji 

rozpocznie się w 2022 roku. Nie rozstrzy-

gnięto natomiast jeszcze konkursu  organi-

zowanego w ramach Funduszu  Dróg Sa-

morządowych  (remont ul. Kochanowskie-

go, Kolejowej Robotniczej w Janowicach 

Wlk.). Natomiast do wniosków składanych  

w ramach programu Polski Ład 

(kanalizacja,) oraz Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (remont ul. Spacerowej w Ko-

marnie, ul. Robotniczej, Kochanowskiego  

i Kolejowej oraz termomodernizacja świe-

tlicy w Trzcińsku) nie udało się otrzymać 

dofinansowania.  

Tym samym wkraczamy  w rok  2022 so-

lidnie przygotowani do rozpoczęcia wielu 

ważnych projektów. 

● Hubert Tyndyk 

●Podpisanie umów (fot. Karolina Laszkiewicz) 


