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Przekazanie sprzętu komputerowego rodzinom popegeerowskim 

G 
mina wzięła udział w pro-

gramie „Granty PPGR –

Wsparcie dzieci i wnuków 

byłych pracowników PGR w roz-

woju cyfrowym”, który został dofi-

nansowany przez Unię Europejską.  

Program polega na przekazaniu sprzę-

tu komputerowego dzieciom i młodzie-

ży uczącej się w związku z likwidacją 

różnic społecznych między osobami  

z rodzin z doświadczeniem pracy w 

PGR w stosunku do rodzin, które tego 

doświadczenia nie mają. Dodatkowo 

służy umożliwieniu nauki w czasie 

epidemii. Wnioski rodziców uczniów 

składane były w listopadzie 2021 r. 

Wymogiem było udokumentowane 

zatrudnienie kogoś z rodziców, dziad-

ków albo pradziadków w byłych PGR-

ach (do 1990 r.). W następstwie wnio-

sków Gmina zakupiła 41 laptopów 

Lenovo ThinkBook, 10 komputerów 

stacjonarnych z monitorem Philips,  

2 tablety Huawei tj. razem sprzęt dla 

53 dzieci i młodzieży uczącej się za ok. 

130 tys. zł. Cały sprzęt jest wyposażony 

w Windows 11 Pro. 

Sprzęt został rozdany 2 września 2022 

r. Niektórzy rodzice mieli możliwość 

odbioru dwóch, trzech, a nawet czte-

rech zestawów sprzętu, ponieważ mieli 

więcej dzieci w wieku szkolnym.  

● Miłosz Kamiński   

► Przekazanie sprzętu  (fot.: K. Praczyk) 

Dzień Sybiraka  

P 
rzedstawiciele Sybira-

ków, społeczności Szkoły 

Podstawowej w Janowi-

cach Wielkich oraz Wójt  uczcili 

Światowy Dzień Sybiraka. 

Sybiraków upamiętnia się co roku  

17 września w związku z rocznicą 

najazdu sowieckiego na Polskę.  Uro-

czystość miała miejsce przy Tablicy 

Pamięci Sybiraków w Janowicach 

Wielkich. Rozpoczęła ją  p. Janina 

Myślicka - autorka książki zawiera-

jącej wspomnienia janowickich Sybi-

raków - która przytoczyła historię 

Związku Sybiraków i jego członków 

w naszej Gminie. Następnie Wójt 

zwrócił uwagę zebranych, jak los 

doświadczał naszych przodków i jak 

ważna jest pamięć o nich. Później 

przedstawicielki społeczności ucz-

niowskiej odczytały Marsz Sybira-

ków. Po przemowach wszyscy zgro-

madzeni złożyli kwiaty i znicze. Nad-

mienić trzeba, że Gmina uczestniczy 

w projekcie rządowym, którego celem 

jest ustawienie w tym miejscu  masz-

tu z flagą narodową, co spowoduje, że 

kolejne uroczystości będą wyglądały 

jeszcze bardziej godnie. 

● Emilia Chrząstowska ► Złożenie kwiatów (fot.: E. Chrząstowska) 

P 
rzedszkole Publiczne 

„Kolorowa Kraina” w Ja-

nowicach Wielkich zostało 

otwarte.  Rodzice i dzieci są zado-

woleni z  nowego obiektu.  

Otwarcie odbyło się 15 września. 

Uczestniczyli w nim: Senator K. Mróz, 

przedstawiciele władz samorządowych 

województwa, powiatu i okolicznych 

gmin, radni, przedstawiciele różnych 

instytucji oraz działacze społeczni. Wy-

darzenie rozpoczęło się występem 

przedszkolaków, które pod okiem wy-

chowawców tańczyły, śpiewały i recyto-

wały wierszyki.  

Widowisko z udziałem dzieci wywołało 

uśmiech na twarzach gości. W dalszej 

części Wójt Kamil Kowalski wraz  

z Dyrektor Joanną Zawadzką przywi-

tali gości, a także przytoczyli historię 

budowy oraz rozwiązania, jakie zostały 

zastosowane w obiekcie. Wójt podzię-

kował szczególnym gościom– p. Wiolet-

cie Borowy, emerytowanej Dyrektor 

Przedszkola oraz p. Renacie Kwiatek, 

Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT 

AJ w Urzędzie Miasta Jelenia Góra za 

zasługi i zaangażowanie włożone  

w przygotowanie do budowy i jej reali-

zację. Otwarcie przedszkola było oka-

zją do wręczenia nagrody p. Agnieszce 

Dzióbek - zwyciężczyni konkursu na 

nazwę nowego przedszkola. Następnie 

przedstawiciele przedszkolaków doko-

nali uroczystego przecięcia wstęgi. 

Przybyli goście po przekazaniu upo-

minków na ręce Dyrekcji Przedszkola 

zostali zaproszeni do zwiedzania obiektu. 

Dofinansowanie 
Budowa obiektu zrealizowana została 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego poprzez Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Aglomeracji 

Jeleniogórskiej ZIT AJ. Łączny koszt 

inwestycji to 3 921 319,50 zł. Dofinan-

sowanie w ramach ZIT AJ wyniosło 

2 626 869,46 zł (72,21%). Pozostała 

część to wkład własny Gminy. 

Informacje o budynku 
Przedszkole jest budynkiem jednokon-

dygnacyjnym o kubaturze 4800 m 

szesc. i pow. użytkowej  705 m kw., 

wysokość budynku to 8 m, szerokość 

23 m, długość 42 m. Przed budynkiem 

znajduje się 8 miejsc postojowych i jed-

no dla osób niepełnosprawnych. Budy-

nek ogrzewa pompa ciepła typu powie-

trze – woda o mocy 40 kW. Obiekt jest 

w pełni dostępny dla osób niepełno-

sprawnych. W budynku może przeby-

wać maksymalnie 139 osób, w tym 125 

dzieci w wieku przedszkolnym, roz-

mieszczonych w 5 salach dydaktycz-

nych, w tym 2 przedzielonych mobilną 

ścianką, dzięki której można stworzyć 

jedną dużą salę. Każda z sal dydak-

tycznych posiada osobny dostęp do 

przynależnej łazienki i WC. Szatnie dla 

dzieci zlokalizowane są przy wejściu 

głównym do budynku. Część kuchenna 

obejmuje pomieszczenia przygotowa-

nia posiłków, wydawalnię, zmywalnię 

oraz pomieszczenia socjalne dla obsłu-

gi. W budynku znajdują się osobne 

gabinety dyrektora, logopedy i pedago-

ga. Posiłki  dla dzieci dostarczane są  

w formie cateringu z kuchni Szkoły 

Podstawowej przy wykorzystaniu za-

kupionego w tym roku przez Gminę 

elektrycznego samochodu marki Mer-

cedes. Zaplecze kuchenne budynku 

przeznaczone jest do rozdziału i ewen-

tualnego podgrzania posiłków. Każda 

sala wyposażona jest w system nagło-

śnienia oraz sprzęt do odtwarzania 

muzyki. Zamontowane są kamery mo-

nitoringu wraz z czujkami ruchu. 

Przedszkole zostało objęte nadzorem 

firmy ochroniarskiej. Przed głównym 

wejściem zamontowano videodomofon.  
● Hubert Tyndyk  

► Przecięcie wstęgi przez przedszkolaków (fot.: E. Chrząstowska) 
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W 
 trzeci wrześniowy 

weekend w parku 

„Zielona Dolina” od-

był się Piknik Rodzinny „Pieczony 

Ziemniak”.  

Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz pracowników technicznych 

Urzędu Gminy. Okazją do zabawy było 

pożegnanie lata.  

Wydarzenie obfitowało w zabawy,  

w których ziemniaki stanowiły motyw 

przewodni. Wśród tematycznych atrak-

cji był rzut ziemniakiem do celu, gra  

w gorącego ziemniaka, konkurs rysun-

kowy dla dzieci pt. ,,Szczęśliwy Ziem-

niak”, przeciąganie liny, malowanie 

twarzy, zdobienie włosów. Dzieci mogły 

też wspinać się na dmuchaną ściankę 

wspinaczkową oraz podróżować 

„pociągiem”. Nie zabrakło również foto-

budki, przejażdżek konnych, zabaw  

z alpakami, baniek mydlanych, anima-

cji oraz tańca hip hop i zumby. Dużą 

atrakcją cieszyły się loteria fantowa 

„Rzut do tarczy”, festi-

wal kolorów w rytmie 

muzyki oraz wiele in-

nych atrakcji. 

Wszystkie zabawy były 

uzupełnione muzyką 

taneczną i ciekawymi 

działaniami animatora, 

który znakomicie roz-

kręcał i podgrzewał at-

mosferę na festynie. Po 

grach, zabawach i kon-

kurencjach sportowych  

nadszedł czas na główną atrakcję pik-

niku czyli degustację smakowitych 

kiełbasek oraz ziemniaków pieczo-

nych w ognisku. Przez cały czas trwa-

nia pikniku zapewniano darmowy po-

częstunek dla wszystkich osób: ciasta, 

ciasteczka, arbuz, nektarynki, jabłka  

i pajdy chleba ze smalcem. Do tego 

napoje, kawa i herbata z cytryną. Moż-

na było również poczęstować się watą 

cukrową, kukurydzą, popcornem i słod-

kościami oraz piknikowymi przekąska-

mi. W programie nie zabrakło również 

stanowisk edukacyjnych Policji, OSP, 

Rudawskiej Grupy Poszukiwawczo - 

Ratowniczej, Służby Ochrony Kolei  

i Polskich Linii Kolejowych. 

Zabawę zakończono z dobrym humo-

rem oraz uśmiechem na twarzach, na 

których pozostawały jeszcze ślady pie-

czonych smakołyków. 

Taki rodzaj imprezy rodzinnej stanowi 

doskonałą okazję do aktywnego spę-

dzania czasu wolnego dzieci i rodziców 

w atmosferze przepełnionej dobrą za-

bawą i muzyką.  

● Małgorzata Gajewicz  
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Szanowni Państwo, 

jesień w Rudawach Janowickich przywita-

ła nas wspaniałymi kolorami. Czas na pod-

sumowanie prac Rady Gminy w III kwar-

tale 2022 r. W tym czasie Rada obradowała 

dwukrotnie, przyjmując m.in. uchwały: 

-w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

Gminy na realizację prac konserwator-

skich, restauratorskich lub robót budowla-

nych przy zabytkach – o dotację na dalszy 

ciąg remontu zabytkowej bramy wniosko-

wał DPS Janowice Wielkie, 

-w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości sta-

nowiących własność Gminy Janowice Wiel-

kie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

-w sprawie wyrażenia woli przejęcia na 

własność przez Gminę Janowice Wielkie 

od Skarbu Państwa – GDDKiA nierucho-

mości stanowiących drogi o znaczeniu lo-

kalnym wybudowanych lub przebudowa-

nych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa 

drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – 

Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy 

Kaczorowa”. 

We wrześniu zaczął się rok szkolny, szcze-

gólny zwłaszcza dla przedszkolaków, któ-

rzy rozpoczęli zajęcia w nowym budynku. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania tego nowoczesnego obiektu - 

na miarę XXI wieku - dla naszych najmłod-

szych mieszkańców. Była to największa 

inwestycja, jaką w ostatnich latach prowa-

dziła Gmina. 

Z okazji nowego roku szkolnego nauczycie-

lom, pracownikom administracji, rodzicom 

i uczniom życzę, aby nadchodzący czas był 

okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej 

życzliwości oraz licznych sukcesów we 

wszystkich działaniach. Rok szkolny to 

szansa dla uczniów na odkrywanie piękna 

i poznawanie tajemnic świata, na dorasta-

nie w przyjaznym gronie rówieśników  

i dorosłych. Dla pedagogów i rodziców to 

niepowtarzalna okazja, by kształtować 

wartościowych ludzi, doskonalić uczniów, 

pokazywać młodym drogę do szczęśliwego  

i godnego życia. Życzę, by dorosłym nie 

zabrakło odwagi i wytrwałości w tej ciężkiej 

pracy, a uczniom, by spędzili ten rok bez-

piecznie, z pożytkiem dla siebie i swojego 

środowiska. Życzę sukcesów w zdobywaniu 

wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osią-

ganie celów dawało wiele radości, było in-

spirujące i przynosiło jak najlepsze wyniki. 

W ostatnim czasie odbyła się seria zebrań 

wiejskich, które decydowały o przeznacze-

niu Funduszu Sołeckiego na kolejny rok. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 

uczestniczyli w zebraniach wiejskich, za 

wzięcie w swoje ręce zarządzania Fundu-

szem Sołeckim. Na koniec przypominam  

o moich dyżurach w każdy pierwszy ponie-

działek miesiąca w godz. 7.30 – 8.30 w Biu-

rze Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 
Z wyrazami szacunku 

Krzysztof  Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy   

Piknik Rodzinny „Pieczony Ziemniak” 
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Wakacje ze Świetlicą „Rudawy”  

D 
la ponad 60 dzieci z naszej 

Gminy tegoroczne waka-

cje ze świetlicą wiejską 

“Rudawy” z Janowic Wielkich były 

niezwykle udane i na pewno długo 

pozostaną we wspomnieniach. 

Hasłem tegorocznych działań było ak-

tywne, atrakcyjne oraz bezpieczne spę-

dzanie wolnego czasu. Zorganizowane 

zostały m.in. w wycieczki w góry, róż-

norodne warsztaty oraz  wyjazdy w 

ciekawe miejsca w promieniu ok. 100 

km.   

W pierwszym tygodniu wakacji dzieci  

i młodzież wzięły udział w zajęciach 

survivalowych, które poprowadzili tre-

nerzy z Fundacji „Dzika Droga”, współ-

pracujący z janowicką świetlicą 

już  trzeci rok. Uczestnicy warsztatów 

w dwóch grupach wiekowych zdobyli 

wiele  nowych umiejętności – m.in. 

Posługiwania się busolą, mapą i krót-

kofalówkami, rozpalania ognia krzesi-

wem, wiązania węzłów, korzystania ze 

składanych survivalowych piecyków, 

gotowania obiadu najpierw dla małej 

grupy, później dla dużej grupy. Naj-

większą atrakcją survivalowych półko-

lonii były dwa biwaki na hamakach, w 

tym jeden w lesie. Na zakończenie tra-

dycyjnie odbyła się przeprawa wodna 

na terenie Fundacji “Czarodziejska 

Góra” w Mniszkowie. 

Kolejny tydzień ponad 30 dzieci wraz  

z opiekunami spędziło w Dolnośląskim 

Zespole Parków Krajobrazowych - Cen-

trum Edukacji Ekologicznej 

“Salamandra” w Myśliborzu, gdzie 

codziennie odbywały się warsztaty 

przyrodnicze i ekologiczne, a popołu-

dniami organizowane były rozmaite 

aktywności, m.in. piesza wycieczka do 

Jawora na basen, ognisko, rozgrywki 

siatkarskie. 

Bardzo dobrze układa się współpraca 

świetlicy z Dolnośląskim Zarżadem 

Parków Krajobrazowych, dzięki której 

dzieci wzięły udział w warsztatach  

z okazji Dnia Pszczół oraz w trzech 

wycieczkach pieszych po Kotlinie Jele-

niogórskiej - do Perły Zachodu, od Za-

pory Pilchowickiej do Wrzeszczyna oraz 

na Lwią Górę i Starościńskie Skały.  

Lato było upalne, dlatego z wielką chę-

cią trzy razy dzieci pojechały na wy-

cieczki na baseny - do Term Cieplickich 

i do MOSiR w Jeleniej Górze. Pozna-

wane były też okoliczne tereny, m.in. 

Kolorowe Jeziorka. Trasa prowadziła 

od Ciechanowic, a  wycieczka zakoń-

czyła się ogniskiem w Marciszowie.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

wycieczki do naszych sąsiadów - w lip-

cu autokarem do Parku Mirakulum  

w Czechach pojechało 59 osób, a w 

sierpniu 57 osób wybrało się pociągiem 

do  Goerlitz, do Tierpark - czyli minizoo 

z atrakcyjnymi urządzeniami rekrea-

cyjnymi dla dzieci. 

Od wielu lat dzieci ze świetlicy 

“Rudawy” uczestniczą w finałach im-

prezy Brave Kids w Wałbrzychu, pod-

czas których młodzi ludzie z kilku na 

ogół egzotycznych krajów prezentują 

wspólnie przygotowany program złożo-

ny z tańców, śpiewów, akrobacji itp. Na 

tegorocznym Brave Kids pod koniec 

sierpnia w wałbrzyskiej Starej Kopalni 

również nie zabrakło janowickiej ekipy. 

W wakacyjnym programie są wyciecz-

ki, które mają już swoją tradycję.  

W lipcu 44-osobowa grupa dzieci i ro-

dziców, jak co roku od wielu lat, spędzi-

ła dwa dni w Chatce Górzystów, nato-

miast wakacje tradycyjnie już zakoń-

czone zostały wyprawą w Karkonosze, 

z noclegiem w Domu Śląskim i wie-

czornym wejściem na Śnieżkę. W tym 

roku była to wycieczka w chmurach, 

które całkowicie zasłaniały Śnieżkę.  

Duży wkład w udane wakacje mieli 

rodzice, którzy jeździli na wycieczki 

jako opiekunowie, piekli ciasta na kier-

masze, w razie potrzeby służyli trans-

portem. 

● Krystyna Pisarska / red. 

► Uczestnicy Pikniku (fot.: GOPS) 

► Wycieczkowicze ze  świetlicy (fot.: Świetlica) 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Magdaleny Dudzińskiej 
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

Kierownik GOPS oraz Wójt Gminy Janowice Wielkie wraz z pracownikami  

składają Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia. 



www.facebook.com/gminajanowicewielkie 

Szanowni Państwo, 

za nami kolejne wakacyjne miesiące. 

Mam nadzieję, że wykorzystane przez 

Państwa na wypoczynek i nabieranie sił 

przed jesienią i zimą. Jak możecie się 

Państwo przekonać z Informatora, dla 

naszego Urzędu Gminy, mimo należnych 

i oczywistych urlopów wypoczynkowych, 

był to czas wytężonej pracy. 

Przeprowadzką przedszkola do nowocze-

snego budynku zakończył się najważniej-

szy w mojej ocenie projekt inwestycyjny 

ostatnich lat w naszej Gminie. Tuż przed 

rozpoczęciem roku szkolnego udało się 

dokonać zakupu i przekazania kompute-

rów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Po skomplikowanych procedurach prze-

targowych podpisaliśmy umowy z wyko-

nawcami instalacji fotowoltaicznych, któ-

re od nowego roku powinny minimalizo-

wać wydatki energetyczne Urzędu Gmi-

ny, GOPS, szkoły, ujęcia wody i oczysz-

czalni ścieków. Pozyskaliśmy środki na 

termomodernizację szkoły podstawowej  

i świetlicy w Trzcińsku oraz na przebudo-

wę parkingu przed budynkiem Urzędu, 

budowę pumptracka naprzeciwko Orlika 

i placu zabaw przy nowym przedszkolu. 

Trwają prace planistyczne, dokumenta-

cyjne i projektowe, po których zakończe-

niu będziemy mogli ogłaszać przetargi na 

te zadania. Do końca roku dokonamy za-

kupu i instalacji serwerów i komputerów 

ze środków pozyskanych przez Gminę  

z programu Polska Cyfrowa. W przyszłym 

roku planujemy wdrożyć oprogramowa-

nie, które jeszcze bardziej umożliwi Pań-

stwu załatwianie spraw urzędowych dro-

gą elektroniczną. O wszystkich tych zmia-

nach będziemy informować na bieżąco. 

Minione miesiące to również czas wzmo-

żonej pracy związanej z realizowaniem 

narzucanych na samorządy rządowych 

programów i obowiązków. Dziękuję za 

wytężoną pracę wszystkim osobom zwią-

zanym z decyzjami zasiłkowymi, decyzja-

mi o dodatkach węglowych, urzędnikom 

odpowiedzialnym za wdrożenie zasad  

i przygotowanie dystrybucji jodku potasu 

i przygotowanie procedur związanych ze 

sprzedażą węgla mieszkańcom.  

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim 

współzawodnictwo sportowe dzieci i mło-

dzieży. Serdecznie zapraszam do śledze-

nia sukcesów naszej młodzieży na gmin-

nej stronie internetowej i  Facebooku. 

W mediach elektronicznych znajdziecie 

Państwo wszystkie informacje i komuni-

katy dotyczące codziennego funkcjonowa-

nia Urzędu i Gminy w tych niestety nadal 

niepewnych i szalenie zmiennych cza-

sach. Ogłoszenia i komunikaty o najważ-

niejszych sprawach wywieszamy też na 

tablicach gminnych, do których czytania 

serdecznie zachęcam. 

Pozostaję z życzeniami zdrowia, spokoju, 

stabilnego i bezpiecznego jutra dla nas 

wszystkich. 

                                  Z wyrazami szacunku 

                                      Kamil Kowalski 

                       Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Fotowoltaika w gminie 

Akcja „Pokuta”  
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Z 
godnie z założeniami or-

ganizacyjnymi dystrybu-

cji tabletek jodku potasu 

na terenie województwa dolnoślą-

skiego przekazanymi przez Woje-

wodę, w Urzędzie Gminy znajdują 

się już tabletki z jodkiem potasu 

na wypadek zdarzenia radiacyj-

nego.  

Przekazanie tabletek było decyzją 

rządu, zgodnie z którą trafiły do 

wszystkich gmin w Polsce i mają słu-

żyć na wypadek zdarzenia radiacyjne-

go. Pakiet dla Gminy obliczony sto-

sownie do liczby mieszkańców przesłał 

Wojewoda, pod którego nadzorem 

znajduje się przechowywanie i ewen-

tualna dystrybucja. 

Zażycie tabletek (odpowiednio dawko-

wanych do wieku, maksymalnie 2 szt. 

na osobę dorosłą) ogranicza wchłania-

nie promieniotwórczych pierwiastków 

w sytuacji kryzysowej np. nadciągają-

cej chmury radioaktywnej w razie 

awarii elektrowni. Jest to jeden ze 

sposobów ochrony ludności przed pro-

mieniowaniem. Tabletek nie wolno go 

zażywać profilaktycznie, a ich poda-

wanie może zostać uruchomione tylko 

po wyraźnym poleceniu ministra albo 

wojewody. W obecnym stanie praw-

nym użycie tabletek nie jest obowiąz-

kowe dla obywateli. 

W sytuacji kryzysowej Gmina wyda 

gotowe pakiety do 10 punktów na tere-

nie Gminy przeznaczonych przede 

wszystkim dla okolicznych miesz-

kańców tj. do:  

- Szkoły Podstawowej w Janowicach 

Wielkich (dla mieszkańców ul. Leśnej, 

ul. Lipowej, ul. Parkowej, ul. Partyzan-

tów, ul. Rudawskiej, ul. Skalistej, ul. 

Sudeckiej, ul. Widok w Janowicach 

Wielkich, Miedzianki - cała wieś, 

Mniszkowa - cała wieś) 

- OSP w Janowicach Wielkich (dla 

mieszkańców ul. Chłopskiej, ul. Nad-

brzeżnej, ul. Polnej, ul. Spacerowej  

w Janowicach Wlk.) 

- przychodni Pharmed w Janowicach 

Wielkich (dla mieszkańców ul. 1 Maja 

od nr 26 do nr 46, ul. Kochanowskiego, 

ul. Matejki, ul. Reja, ul. Robotniczej, 

ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wielkich) 

- świetlicy Rudawy w Janowicach 

Wielkich (dla mieszkańców ul. Demo-

kratów, ul. Kopernika, ul. Krótkiej, ul. 

Zamkowej, ul. Pionierskiej w Janowi-

cach Wielkich) 

- Urzędu Gminy w Janowicach Wiel-

kich (dla mieszkańców ul. 1 Maja od 

nr 1 do nr 25, ul. Kolejowej, ul. Sporto-

wej w Janowicach Wielkich) 

- świetlicy w  Komarnie (dla mieszkań-

ców całej wsi Komarno) 

- świetlicy w Trzcińsku (dla mieszkań-

ców całej wsi Trzcińsko) 

- Wieży Widokowej w Radomierz (dla 

mieszkańców całej wsi Radomierz) 

- DPS w Janowicach Wielkich (z prze-

znaczeniem tylko dla mieszkańców  

i pracowników placówki) 

- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilita-

cyjnego (z przeznaczeniem tylko dla 

pacjentów i pracowników placówki). 

Punkty będą wydawać tabletki szybko 

i bez zbędnych formalności. Jeśli ktoś 

stawi się po odbiór tabletek dla siebie 

albo rodziny w innym punkcie, rów-

nież zostanie obsłużony lub ewentual-

nie skierowany do innego punktu. 

● Miłosz Kamiński  

W 
 pierwszą sobotę 

października przy 

drodze krajowej nr 3 

w Radomierzu odbyła się akcja 

„Pokuta” zorganizowana przez 

Komendę Miejską Policji, Towa-

rzystwo Karkonoskie oraz Pań-

stwową Straż Pożarną przy 

udziale Gminy Janowice Wielkie, 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych 

oraz Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Janowicach Wielkich.  

W ramach akcji policjanci jeleniogór-

skiej drogówki umożliwiali kierow-

com, którzy popełnili wykroczenie  

w ruchu drogowym, zamianę manda-

tu karnego na edukację z zakresu 

pierwszej pomocy. Zatrzymano  

i przeszkolono 47 kierujących  

i pasażerów.  

W ramach szkolenia ratownicy pro-

wadzili prezentację z resuscytacji 

krążeniowo - oddechowej, użycia defi-

brylatora zewnętrznego, pomocy przy 

bezdechu i zadławieniu niemowlęcia 

oraz rękoczynu Heimlicha. 

W porozumieniu z Wydziałem Ruchu 

Drogowego KMP Jelenia Góra  

do programu szkolenia została wpro-

wadzona również profilaktyka  

przeciwalkoholowa. W zajęciach wy-

korzystane zostały „alko-gogle”  

i ”narko-gogle”, imitujące zaburzenia 

wzroku po spożyciu alkoholu oraz 

środków odurzających. Zatrzymani 

kierowcy zapoznali się z urządze-

niem podczas przejścia slalomem 

miedzy rozstawionymi słupkami.  

Nie zabrakło także przedstawicieli 

Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych, którzy 

promowali Gminę Janowice Wielkie 

poprzez udostępnienie ulotek i oraz 

materiałów dotyczących różnych uza-

leżnień edukujących uczestników.  

Akcja została dofinansowana z bu-

dżetu Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych.  

Pamiętajmy, aby przestrzegać 

wszystkich przepisów ruchu drogo-

wego, co w połączeniu z zachowa-

niem zdrowego rozsądku i ostrożno-

ścią zapewni nam bezpieczeństwo 

podczas podróży.  

● M. Gajewicz/ red.  

► Uczestnicy w akcji  (fot.: K. Kowalski) 

P 
odpisano umowy na do-

stawę wraz z montażem 

instalacji fotowoltaicz-

nej na potrzeby budynków 

gminnych. W ramach zadania 

wykonana zostanie instalacja 

dla Urzędu Gminy, GOPS, Szko-

ły, oczyszczalni ścieków i ujęcia 

wody.   

W wyniku rozstrzygnięcia postępo-

wania przetargowego wykonawcami 

zostali: PGEO Sp. z o.o. z Rzeszowa, 

JSB CONSTRUCTION JOLANTA 

SEKUŁA z Banina oraz Energo-

Solar Sylwester Gardziel z Mysłako-

wic. 

Wykonawcy mają czas na ukończe-

nie instalacji do grudnia. Celem in-

westycji jest ochrona środowiska 

naturalnego poprzez redukcję niskiej 

emisji pyłów oraz zwiększaniepro-

dukcji energii ze źródeł odnawial-

nych. Zamówienie polega na prze-

prowadzeniu  montażu instalacji 

fotowoltaicznych na terenie całego 

Karkonoskiego Klastra Energii, któ-

rego gmina jest członkiem. 

W wyniku inwestycji zakłada się 

roczną produkcję ok.  246,28  MWh 

oraz redukcję emisji dwutlenku wę-

gla na poziomie ok. 200 ton  rocznie. 

Inwestycja realizowana jest w ra-

mach projektu RPDS.03.01.00-02-

0004/21 pt. „Budowa (w tym zakup 

niezbędnych urządzeń) infrastruktu-

ry służącej wytwarzaniu energii po-

chodzącej ze źródeł odnawialnych  

(w tym mikroinstalacji) przez człon-

ków Karkonoskiego Klastra Energii” 

współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolno-

śląskiego na lata 2014-2020, Oś prio-

rytetowa 3 Działanie 3.1. Gospodar-

ka niskoemisyjna: Produkcja i dys-

trybucja energii ze źródeł odnawial-

nych.  

Łączna wartość projektu przypadają-

ca  dla Gminy Janowice Wielkie to  

1 270 225,51 zł (1 032 703,65 zł wy-

datków kwalifikowalnych), tak więc 

Gmina otrzyma dofinansowanie  

w postaci refundacji na poziomie 85%. 

● Hubert Tyndyk  

Przygotowani na zdarzenie radiacyjne 
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W SKRÓCIE 

Gmina mierzy się ze smogiem 

Na fasadzie Szkoły Podstawowej zamon-

towano miernik pyłów zawieszonych (PM 

2,5), który monitoruje zanieczyszczenie 

powietrza. Na ekranie widoczny jest bie-

żący odczyt, wzbogacony o komentarz 

graficzny: zadowoloną bądź zmartwioną 

buźkę. Dzięki temu każdy przechodzień 

może dowiedzieć się jakie jest bieżące 

zanieczyszczenie powietrza. Urządzenie 

zamontowano w związku z udziałem SP 

w Janowicach Wielkich w programie  

Edukacyjna Sieć Antysmogowa realizo-

wanym przez Państwowy Instytut Ba-

dawczy NASK we współpracy z Polskim 

Alarmem Smogowym.                      E.CH.  

Nowe przyłącza  

Za kwotę 153 750 zł wykonano przyłącza 

wodociągowe i kanalizacyjne na ul. Kocha-

nowskiego w Janowicach Wielkich, umożli-

wiając właścicielom działek przyłączenie 

się do instalacji zbiorczych.                       H.T. 

Dwa abonamenty 

Gmina w taryfie opłat zatwierdzonej 

decyzją Wód Polskich określiła od marca 

tego roku 2 rodzaje abonamentów mie-

sięcznych: za zaopatrzenie w wodę (5,59 

zł brutto) i za odprowadzanie ścieków 

(5,69 zł brutto). Jeśli odbiorca nie odpro-

wadza ścieków, to abonament ściekowy 

nie jest dla niego naliczany. Obowiązek 

wprowadzenia dwóch abonamentów 

wynika z rozporządzenia, wedle którego 

odbiorcy mają ponosić koszt za gotowość 

do świadczenia usług dostaw wody lub 

odprowadzania ścieków.                       K.I. 

Przetargi 

Gmina Janowice Wielkie zaprasza do 

zapoznania się z ofertą nieruchomości 

(gruntów i lokali) przeznaczonych na 

sprzedaż w trybie przetargowym. Ogło-

szenia o przetargach i wykazy nierucho-

mości przeznaczonych do sprzedaży za-

mieszczane są w BIP Urzędu Gminy. 

Najbliższy przetarg na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego przy ul. 1 Maja 39/6  

w Janowicach Wielkich odbędzie się dnia 

08.12.2022 r. Gmina przypomina też   

o możliwości wykupu mieszkań komu-

nalnych za 1% wartości                      E. P. 

Prace w Alei Jarzęba Szwedzkiego 

Gmina zamówiła usługi konserwacyjne 

starodrzewu rosnącego przy ul. Wojska 

Polskiego w Janowicach Wielkich. Za ok. 

11 tys. zł z dotacji Wojewody wykonano 

cięcia uschniętych gałęzi oraz wytypowa-

no 9 drzew do całkowitego wycięcia po 

zdjęciu ochrony dla pomnika przyrody, 

jakim obecnie objęte są drzewa. Po upo-

rządkowaniu sytuacji, w tym zdjęciu 

ochrony z niewyrośniętych, niedawno 

dosadzonych drzew, planuje się nowe 

dosadzenia jarzębów.                          M.K. 

Nowe obiekty noclegowe 

Do ewidencji obiektów świadczących 

usługi noclegowe, prowadzonej przez 

Wójta Gminy dodane zostały trzy nowe 

obiekty: „Physio House Sokolik” w Ko-

marnie, „Baza UDana” w Trzcińsku oraz 

Domek Historyczny „Bolczowianka”  

w Janowicach Wielkich. Nowe obiekty 

rozszerzyły bazę pobytową Gminy łącz-

nie o  18 miejsc noclegowych.           E.CH.  

Wakacje ze świetlicą w Komarnie  

Ś 
wietlica wiejska w Ko-

marnie zapewniła dzie-

ciom atrakcyjny pro-

gram spędzenia wakacji. 

Na maluchy czekało wiele przy-

gotowanych działań: zajęcia ru-

chowe na sali i na świeżym po-

wietrzu, dzięki którym dzieci 

uczyły się współdziałania w gru-

pie i zasad uczciwej gry, zajęcia 

sportowe, plastyczne i artystycz-

ne, podczas których powstały 

plakaty tematyczne oraz zajęcia 

manualne, w ramach których 

wykonywano własną biżuterię  

z koralików i breloczki do kluczy. 

Nowość stanowiły warsztaty 

szybkiego gotowania przy użyciu 

thermomixa, zorganizowane 

przez p. Katarzynę Jakubowicz 

oraz p. Dagmarę Suboczewską. 

Ponadto podopieczna świetlicy - 

Kamila - uczyła młodzież, jak ob-

sługiwać kontroler DJ-ski. 

W tym roku nie zabrakło też wy-

cieczek. Podczas wyjazdu do Cie-

plic dzieci miały okazję zwiedzić 

Muzeum Przyrodnicze. Wspólnie 

z opiekunami próbowały cieplic-

kiej wody mineralnej, zwiedziły 

Park Zdrojowy i Norweski. Do-

datkową atrakcją na koniec wy-

cieczki było wyjście na pizzę,  

a później na lody. Ale to nie jedy-

ny taki wyjazd. Pod koniec waka-

cji młodzież świetlicowa ponow-

nie wybrała się na pizzę i lody do 

Jeleniej Góry. 

Podczas wakacji Świetlica miała 

przyjemność gościć pięćdziesięcio-

osobową pielgrzymkę z Legnicy, 

dla której przygotowała poczęstu-

nek. Goście byli zadowoleni z po-

bytu i obiecali ponowne odwiedzi-

ny za rok. Tegoroczne świetlicowe 

wakacje w Komarnie bez wątpie-

nia można uznać za udane. 

● Grażyna Sobierajska / red. 

► Wycieczka do Cieplic (fot.: Świetlica ) 

Wymiana pieców  

W 
 czwartej edycji 

wieloletniego pro-

gramu wymiany 

pieców wzięło udział tylko  

13 wnioskodawców.  

To mniej więcej połowa liczby 

wnioskodawców z zeszłorocznego 

naboru. Przyczyną zmniejszonego 

zainteresowania jest niepewna 

sytuacja na rynku paliw oraz 

brak instalatorów na rynku. Wie-

lu zainteresowanych wymianą 

źródła ogrzewania wstrzymało się 

w tym roku z zakupem nowego 

pieca albo też nie było w stanie 

ustalić dogodnego termonu z in-

stalatorem. Wciąż część miesz-

kańców woli korzystać z progra-

mu lokalnego zamiast rządowego 

programu „Czyste Powietrze”, 

który wprawdzie jest bardziej for-

malny i ograniczony przez kryte-

rium dochodowe, ale dofinanso-

wanie z niego jest zwykle dużo 

wyższe. 

W tegorocznym naborze gminnym 

wymieniono 13 pieców, w tym 7  

z Janowic Wielkich, 4 z Radomie-

rza i 2 z Komarna. Dzięki wymia-

nie starych pieców powietrze  

w tych miejscowościach – zwłasz-

cza w okolicach miejsc objętych 

wymianą - będzie trochę lepsze. 

Wnioskodawcy zwykle wybierali 

piec pelletowy (8 wniosków), ko-

cioł gazowy (2 wnioskodawców – 

dotyczy gazu sieciowego w Ko-

marnie), sporadycznie ogrzewanie 

elektryczne, fotowoltaikę i pompę 

ciepła. Aż 8 budynków to domy 

jednorodzinne, w większości  

z nich stary piec miał dużą moc 

albo zaawansowany wiek.  

Gmina wypłaci mieszkańców 

uczestniczącym w tegorocznym 

naborze 51700 zł (dofinansowanie 

do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50% 

kosztów), przy czym wypłacenie 

dofinansowania nastąpi w 2023 r. 

● Miłosz Kamiński  

Nowa atrakcja w Trzcińsku 

R 
ada Sołecka w Trzcińsku  

zakupiła stały zjazd lino-

wy dla dzieci, który został 

zamontowany przy boisku w tej 

miejscowości. 

Urządzenie umożliwia 25-metrowy 

zjazd na specjalnym siedzisku. 

Maluchy przy udziale opiekuni 

świetlicy wiejskiej odebrały nową 

atrakcję do użytkowania poprzez 

symboliczne przecięcie wstęgi. No-

wa atrakcja zapewnia dzieciom 

wiele radości i uśmiechu. 

Łączny koszt zakupu urządzenia 

wynosi 15000 zł. Został on w cało-

ści sfinansowany ze środków Fun-

duszu Sołeckiego.  

●Emilia Chrząstowska  ► Próba  tyrolki (fot.: H.  Pisarska– Rogowska )     

W 
ypłatą dodatku wę-

glowego zajmuje się 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Janowi-

cach Wielkich.  

W związku z nowelizacją ustawy, 

która weszła w życie 20 września 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw 

wprowadzono następujące zmiany:  

- wydłużone zostały terminy na wy-

płatę dodatku węglowego - z miesią-

ca od dnia złożenia wniosku do 

dwóch miesięcy; 

- w przypadku, gdy pod jednym adre-

sem znajduje się więcej niż jedno 

gospodarstwo domowe, to wszystkie 

gospodarstwa otrzymają tylko jeden 

dodatek (niezależnie od liczby gospo-

darstw pod tym adresem). Ponadto 

obowiązuje zasada pierwszeństwa 

składania wniosków. W sytuacji, gdy 

wniosek o wypłatę dodatku  węglo-

wego złożono dla więcej niż jednego 

gospodarstwa domowego mającego 

ten sam adres miejsca zamieszkania, 

to dodatek ten jest przyznawany 

wnioskodawcy, który złożył wniosek 

jako pierwszy. Pozostałe wnioski 

pozostawia się bez rozpoznania. 

GOPS przyjmuje również wnioski 

dotyczące innych rodzajów opału. 

Dofinansowuje się zakup: pelletu 

drzewnego, drewna kawałkowego  

i innych rodzajów biomasy oraz gazu 

skroplonego LPG lub oleju  

opałowego. Oprócz powyższego Gmi-

na przyjmuje też wnioski o dofinan-

sowanie opału dla tzw. podmiotów 

wrażliwych. 

● Małgorzata Gajewicz / Red.   

Dodatek za opał 


