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Skutki epidemii COVID-19 

 z związku z wystąpie-

niem epidemii korona-

wirusa, wiadomo już, że obywate-

le, gospodarka kraju i gmin po-

niosą straty.  

 

Nie wiadomo natomiast jeszcze, ile 

przedsiębiorstw i w jakiej kondycji 

przetrwa kryzys, ilu pracowników 

stanie się bezrobotnymi oraz jaka bę-

dzie pomoc rządu dla samorządów.  

Nie wiadomo, czy firmy i mieszkańcy 

będą w stanie terminowo płacić podat-

ki, ani w jakim stopniu zmniejszy się 

udział Gminy w podatkach PIT i CIT 

przekazywanych Gminie przez budżet 

Państwa. 

W trosce o dalsze funkcjonowanie 

Gminy, wydatki z jej budżetu muszą 

zostać w tym roku znacząco ograni-

czone.  

W przeciwnym razie Gminie może 

zagrażać sytuacja, która skutkowała-

by wstrzymaniem wielu usług komu-

nalnych i tym samym utrudnieniami  

w codziennym życiu mieszkańców.  

Do czasu ustabilizowania sytuacji go-

spodarczej Gmina ogranicza wydatki 

bieżące związane z codziennym funk-

cjonowaniem Urzędu Gminy, drobny-

mi remontami czy planowanymi zaku-

pami wyposażenia.  

Ponadto zmuszona jest do wstrzyma-

nia programów dofinansowania: wy-

miany kotłów i pieców na ekologiczne 

oraz prac konserwatorskich przy za-

bytkach.  

Odwołane zostały letnie imprezy ple-

nerowe, w tym Dzień Dziecka, Jano-

wianki i sołeckie święta wsi. Nie będą 

sfinansowane zajęcia dodatkowe  

w szkole i przedszkolu.  

Niemożliwe jest zapewnienie odpo-

wiedniej obsługi Wieży Widokowej, 

czy zajęć świetlicowych.  

Wstrzymana została realizacja fundu-

szy sołeckich - za wyjątkiem zrealizo-

wanych w trakcie epidemii wydatków 

na walkę z koronawirusem.  

Na przełomie maja i czerwca pracę 

wznowiły świetlice, biblioteki i Orlik. 

Funkcjonują w zwyczajnym wymiarze 

czasu, przy zastosowaniu wszelkich 

norm sanitarnych. Stopniowo wraca 

do pracy szkoła i przedszkole. 

W bieżącym roku nie rozpoczną się 

remonty dróg – działania zostaną 

ograniczone do przygotowania niektó-

rych projektów, by w kolejnym roku 

móc skorzystać z możliwości dofinan-

sowania rządowego, jeśli się takie się 

pojawi. 

 

●Miłosz Kamiński 

Wójt Kamil Kowalski: - Proszę 

Państwa o wyrozumiałość dla decy-

zji finansowych Gminy w najbliż-

szych miesiącach. To będzie bardzo 

trudny rok dla naszego budżetu – 

podobnie jak dla wielu innych sa-

morządów.  

Wierzę, że przetrwamy epidemię  

i mam nadzieję, że dzięki podjętym 

oszczędnościom ominą nas jej go-

spodarcze następstwa.  

Jednocześnie przypominam, że pra-

cownicy Urzędu i GOPS-u w peł-

nym składzie osobowym codziennie 

służą Państwu swoją pomocą  

w załatwianiu bieżących  spraw.  

Aby ograniczać ryzyko rozprzestrze-

niania się epidemii zalecam kon-

takt telefoniczny, mailowy bądź za 

pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Dla osób, które potrzebują bezpo-

średniego kontaktu z pracownikiem 

obsługa prowadzona jest w holu 

budynku. Z uwagi na bezpieczeń-

stwo nie umożliwiam wciąż dostę-

pu  do stanowisk pracy, chyba że 

sytuacja  tego naprawdę wymaga. 

Powstaje ścieżka edukacyjna  

rwają prace związane  

z utworzeniem ścieżki 

edukacyjno-ekologicznej pn. 

„Rudawski Las” przy ul. 1 Maja  

w Janowicach Wielkich.  

 

Środki, z których zostanie sfinanso-

wana inwestycja pochodzą z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Zostały pozyskane za pośrednictwem 

LGD Partnerstwo Ducha Gór przy 

pomocy OSP w Janowicach Wielkich.  

W ramach realizacji operacji powstaje 

jednokierunkowa ścieżka wysypana 

grysem kamiennym, ograniczona kra-

wężnikami, wzdłuż której ustawione 

zostaną przyrządy edukacyjne, rzeźby 

owoców drzew, ławki, leżanki, kosze 

na odpady. 

Celem projektu jest poprawa poziomu 

wiedzy mieszkańców i turystów o for-

macjach skalnych usytuowanych na 

terenie Rudawskiego Parku Krajobra-

zowego, ekologii i ochronie przyrody,  

a zarazem utworzenie miejsca spo-

tkań, rekreacji i  wydarzeń kultural-

nych. Całkowity koszt wykonania in-

westycji to 80 229 zł. 

●Karolina Rokicka ►Pierwszy etap prac zrealizowany (fot. Hubert Tyndyk) 

Budowa przedszkola z dofinansowaniem 

niosek Gminy Janowice 

Wielkie przeszedł przez 

kontrolę formalną i merytorycz-

ną, uzyskując wyższą punktację 

od konkurencyjnego wniosku in-

nej gminy.  

 

Tym samym otwiera się możliwość 

uzyskania dofinansowania budowy 

przedszkola ze środków unijnych (ZIT 

AJ) przy ul. Wojska Polskiego w Jano-

wicach Wlk. w kwocie 2,653 mln zł. 

Szacunkowy koszt budowy obiektu 

jest oceniany na 4,275 mln zł.  

Przed nami przygotowania do zawar-

cia umowy o dofinansowanie.  

Przetarg na wykonanie będzie prze-

prowadzony jeszcze w tym roku. Bu-

dowa potrwa cały przyszły rok,  

a dzieci do nowego przedszkola wejdą 

– jeśli nic się nie opóźni w czasie bu-

dowy - we wrześniu 2022 r.  

Taka dobra wiadomość w trudnym 

czasie epidemii może cieszyć wszyst-

kich mieszkańców! 

 

●Miłosz Kamiński 
►Wizualizacja elewacji nowego przedszkola (z mat. UG) 
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Z prac  
Rady Gminy 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

za nami kilka ciężkich miesięcy walki  

z pandemią. Wiele spraw musieliśmy 

zorganizować na nowo. Konsekwencje 

wprowadzonych ograniczeń będą  

z całą pewnością towarzyszyły nam  

w kolejnych miesiącach. Ilość zachoro-

wań w naszym rejonie na szczęście nie 

przybywa, więc pozostaje mieć nadzie-

ję, że wszystko, co najgorsze mamy już 

za sobą. 

W czasie tych trudnych dni odbyła się  

jedna sesja Rady Gminy w trybie nad-

zwyczajnym.  Głosowanie radnych nad 

uchwałami przeprowadziliśmy w try-

bie korespondencyjnym. Wyniki głoso-

wania zostały odczytane przez Wice-

przewodniczącego podczas sesji, która 

jak zawsze była transmitowana w sie-

ci. Procedowano nad dwiema uchwała-

mi. Pierwsza dotyczyła przesunięcia 

terminów płatności rat podatków od 

nieruchomości dla przedsiębiorców na 

terenie gminy, których sytuacja finan-

sowa uległa pogorszeniu w związku 

Covid-19. 

Druga uchwała dotyczyła ustalenia 

górnych opłat za odbiór nieczystości 

stałych i opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy. 

W kwietniu dotarła do nas smutna 

wiadomość o śmierci wieloletniego 

Proboszcza dwóch miejscowości naszej 

gminy, Ks. Kanonika Eugeniusza Ja-

cyszyna. Decyzją Biskupa Legnickiego 

powołano nowych proboszczów. Ks. 

Piotrowi Susce oraz ks. Ireneuszowi 

Kościkowi życzę wielu Łask Bożych  

w pełnieniu posługi kapłańskiej w Ra-

domierzu i w Trzcińsku. 

Bardzo dobrą informacją jest fakt,  że 

wniosek o dofinansowanie budowy 

nowego przedszkola uzyskał najwyż-

szą ocenę i otrzymał dofinansowanie. 

Dziękuję wszystkim pracownikom 

UG, którzy pracowali nad wnioskiem, 

za wykonaną pracę. Mam nadzieję, że 

uda się w tym roku rozpocząć prace 

nad budową przedszkola. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 

gminy za organizację i pomoc osobom 

będącym na kwarantannie. Dziękuję 

osobom szyjącym maseczki i za prze-

kazywanie ich osobom starszym. Było 

to Wasze świadectwo dobra skierowa-

nego do drugiego człowieka, będącego 

w potrzebie. 

Drodzy Państwo, ograniczenia zostają 

sukcesywnie znoszone, ale to nie zna-

czy, że wirus zniknął. Nie powinno to 

uśpić naszej czujności. Apeluję do 

Państwa i proszę o przestrzeganie  

w dalszym ciągu wytycznych służb 

sanitarnych. Tylko odpowiedzialność 

nas wszystkich pomoże nam wrócić do 

normalności tak szybko i bezpiecznie 

jak to możliwe. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof  Zawadzki 

Przewodniczący Rady Gminy 

yposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej wzbo-

gacił używany pojazd ratowniczo-

gaśniczy marki Land Rover De-

fender. 

 

Samochód kosztował 61,4 tys. zł. 

Środki na jego zakup pochodziły  

z budżetu gminy Janowice Wielkie, 

Lasów Państwowych i środków wła-

snych OSP.  

Swoją cegiełkę dorzucił także Dr. Sch-

neider Automotive Polska Sp. z o.o. 

Auto będzie wykorzystywane podczas 

wyjazdów do usuwania plam oleju 

oraz do gaszenia pożarów w lasach. 

●Karolina Rokicka 

Kolejny wóz w janowickiej OSP 

►Nowy nabytek  (fot. OSP) 

W związku z rezygnacją p. Łukasza 

Wdowiaka z funkcji naczelnika jano-

wickiej OSP zarząd jednostki zgodnie  

z zapisami w statucie uzupełnił swój 

skład, wybierając na wolne stanowi-

sko p. Łukasza Chochoła. 

Przyłbice dla pracowników Urzędu i GOPS 

ójt Gminy oraz pracow-

nik Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego ode-

brali w maju 50 szt. przyłbic po-

darowanych przez firmę Jelenia 

Plast Sp. z o.o. 

 

Przyłbice zostały rozdysponowane 

między pracowników biurowych oraz 

technicznych Urzędu Gminy i Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Służą im podczas kontaktów z obsłu-

giwanymi interesariuszami i w czasie 

wizyt w terenie  

K. Kowalski, Wójt Gminy:-

Serdecznie dziękuję firmie Jelenia 

Plast Sp. z o. o. w osobie Pana 

Grzegorza Michalewskiego za prze-

kazaną darowiznę, która zapewni 

bezpieczeństwo pracy moim pracow-

nikom. Dziękuję także Panu Arturo-

wi Górnickiemu za jej pozyskanie.   

●Karolina Rokicka 

Szyły maseczki dla szpitali 

 związku z pandemią 

COVID-19 mieszkanki 

sołectw Trzcińska, Radomierza  

i Janowic Wielkich  postanowiły 

wesprzeć lokalne służby medycz-

ne dbające każdego dnia o nasze 

zdrowie i życie.  

 

Wszystkim znana była sytuacja doty-

czącą problemu zaopatrzenia pracow-

ników służby zdrowia w środki ochro-

ny osobistej. Ich los nie był obojętny 

naszym mieszkankom. Panie zorgani-

zowały potrzebny materiał, sprzęt  

i zaczęły szyć maseczki. Szyły w do-

mach i świetlicach.  

Do akcji zaangażowały druhów  

z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 

pomagali rozdawać maseczki senio-

rom i osobom potrzebującym na tere-

nie naszej gminy.  

Panie doposażyły personel janowic-

kiego szpitala rehabilitacyjnego i do-

mu pomocy społecznej, jak również 

osoby pracujące w Wojewódzkim Cen-

trum Szpitalnym  Kotliny Jeleniogór-

skiej.  

K. Kowalski, Wójt Gminy:- Jestem 

dumny z postawy mieszkanek gmi-

ny Janowice Wielkie. To budujące, 

że w kryzysowej sytuacji panie zjed-

noczyły siły, zorganizowały się, po-

święciły swój wolny czas i przede 

wszystkim zrobiły to bezinteresow-

nie, nie oczekując rozgłosu. Drogie 

Panie, dziękuję i doceniam. 

 

●Karolina Rokicka 

►Przekazanie darowizny (fot. A. Górnicki) 

 Laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów 

zkoła w Janowicach Wiel-

kich  zakupiła 20 laptopów 

Lenovo do zdalnej nauki dla naj-

bardziej potrzebujących uczniów 

(przy wsparciu rządowym w wy-

sokości 45 tys. zł).  

 

Dostali je uczniowie z rodzin wielo-

dzietnych, w których jest jedno urzą-

dzenie do nauki oraz uczniowie z ro-

dzin o niższych dochodach. 

Laptopy stanowią własność szkoły  

i po epidemii wrócą do placówki.  

W przyszłości posłużą nauczycielom, 

którzy dzięki nim wprowadzą dzien-

nik elektroniczny. 

Zdalna nauka jest efektem pandemii 

wirusa COVID-19. W związku z decy-

zją rządu, do końca roku szkolnego 

zajęcia w placówkach nie będą się od-

bywały w normalnym zakresie.  

Od 1 czerwca uczniowie wszystkich 

klas mają możliwość skorzystania  

z konsultacji ze wszystkich przedmio-

tów obowiązkowych na terenie szkoły  

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

K. Kowalski, Wójt Gminy:- Życzę 

naszym uczniom, by mimo ogłoszo-

nej pandemii wciąż byli ciekawi 

świata, chętnie zdobywali wiedzę, 

doskonalili  umiejętności i dbali  

o zdrowie i sprawność fizyczną. My-

ślami szczególnie obejmuję ósmo-

klasistów. Mam nadzieję, że egza-

miny kończące naukę  w janowickiej 

szkole napisali z powodzeniem.  

 

Warunkiem uczestnictwa w konsulta-

cjach jest zgłoszenie takiej potrzeby 

wychowawcy przez rodziców. Wymiar 

zajęć jest uzależniony od potrzeb 

uczniów, jak również możliwości szko-

ły, która ma obowiązek ścisłego prze-

strzegania zasad  określonych przez 

GIS i Ministerstwo Zdrowia. 

●Miłosz Kamiński 

 

25 maja Przedszkole Publiczne wróci-

ło do pracy. Jest czynne jak zawsze  

w godzinach 6.30-16.00 aż do prze-

rwy wakacyjnej po 30 czerwca.  

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia 

sanitarne działalność będzie znaczą-

co ograniczona. 

Przyjmowane są niewielkie grupy 

przedszkolaków, stąd pierwszeństwo 

dla rodziców, którzy dowiedli, że nie 

mogą zapewnić opieki dziecku w inny 

sposób. Niektóre sale są wyłączone  

z użytku, są także ograniczenia co do 

korzystania z pomocy dydaktycznych, 

wprowadzone zostało mierzenie tem-

peratury dzieciom.  

Dzieci nie realizują programu nauki 

– są wobec nich prowadzone wyłącz-

nie zajęcia opiekuńcze. Więcej szcze-

gółów można uzyskać u   Pani Dyrek-

tor Przedszkola. 
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Szanowni Państwo, 

 

pisząc te słowa wierzę, że wszyscy mieszkań-

cy naszej gminy, Wasze rodziny, bliscy i zna-

jomi obronną ręką przechodzą przez trudny 

czas epidemii. Dziękuję  za odpowiedzialność 

społeczną i zrozumienie dla przepisów i obo-

strzeń, które znacznie ograniczyły swobodę 

zachowań i codzienne przyzwyczajenia nas 

wszystkich. 

Mimo zmieniających się warunków i codzien-

nych, często zaskakujących wytycznych uda-

ło nam się utrzymać bieżące funkcjonowanie 

naszego urzędu, a co za tym idzie całej gmi-

ny. Jako samorząd stosujemy się do wszel-

kich wytycznych i wdrażamy stopniowe zno-

szenie obostrzeń sanitarnych. 

Urząd wraz z podległymi mu jednostkami 

działa przez cały czas epidemii i mimo wpro-

wadzonych ograniczeń płynnie i bez zakłóceń 

realizuje swoje działania. 

Otworzyliśmy już biblioteki i świetlice.  

W oparciu o rządowe wytyczne działa szkoła 

i przedszkole. Ruszyły zajęcia na Orliku. 

Ciesząc się z tych drobnych kroków powrotu 

do „normalności” apeluję jednocześnie o bez-

względne stosowanie się do zasad higieny  

i zachowanie wszelkich środków ostrożności, 

jakie obowiązują w dzisiejszych realiach.  

W ramach powiedzenia, iż lepiej zapobiegać 

niż leczyć oraz świadomości, że zagrożenie 

zdrowia i życia dalej istnieje,  najlepszym 

sposobem jego uniknięcia jest zdrowy rozsą-

dek i stosowanie się do narzuconych nam 

wszystkim odgórnie zasad i wytycznych.  

O pozyskanych środkach finansowych i reali-

zowanych działaniach inwestycyjnych może-

cie Państwo przeczytać na stronach niniej-

szego wydania Informatora. Niektóre z za-

dań już zrealizowaliśmy, inne są w trakcie,  

a kolejne rozpoczniemy w okresie wakacyj-

nym i jesiennym. 

Przed nami koniec roku szkolnego i wakacje. 

Trochę inne. Trochę dziwne. Z pewnością 

niespotykane i trudne dla wielu z nas.  

Nie będzie w tym roku uroczystego zakoń-

czenia roku szkolnego, nie będzie tradycyjne-

go święta gminy pn. Janowianki, nie będzie 

również tak przez Państwa lubianych i wy-

czekiwanych festynów sołeckich, turnieju 

piłkarskiego, wędrownej „Polany” i wielu 

innych wydarzeń - nie tylko w naszej gminie, 

czy powiecie, ale również w województwie  

i kraju. Można jedynie rzec: cóż, takie czasy. 

Jestem jednak przekonany, że w zgodzie ze 

zdrowym rozsądkiem i dbałością o bezpie-

czeństwo własne i innych osób, każdy znaj-

dzie sposób na oddech i odpoczynek podczas 

nadchodzących, letnich miesięcy. 

Życzę Państwu dużo zdrowia, uśmiechu, 

wzajemnego zrozumienia i wsparcia oraz jak 

najlepszej letniej aury. Mam nadzieję, że ten 

czas wpłynie wyłącznie pozytywnie na walkę 

z pandemią, a od września będziemy mogli 

cieszyć się powrotem do w miarę normalnej 

rzeczywistości. 

Pozostaję z wyrazami szacunku. 

 

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Zmiany w parafiach 

 związku z nagłą 

śmiercią ks. Eugeniu-

sza Jacyszyna, władze Diecezji 

Legnickiej podjęły decyzję   

o reorganizacji radomierskiej 

parafii. 

 

Proboszczem Parafii pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Radomierzu został 

ks. Piotr Suska. Kościół w Trzcińsku, 

będący do tej pory kościołem filialnym 

parafii radomierskiej został dołączony do 

parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ja-

dwigi Śląskiej w Karpnikach, a jego 

duszpasterzem został ks. Ireneusz Ko-

ścik. 

W następstwie powyższego zmiany obję-

ły kościół  w Miedziance dotychczas  na-

leżący do janowickiej parafii. Teraz przy-

należy do  parafii w Ciechanowicach jako 

jej kościół filialny. 

Kilkudziesięcioletnia posługa w para-

fii sprawiła, że wielu z nas ks. Euge-

niusz znał od dziecka. Udzielał nam 

sakramentów, pod jego skrzydłami 

przystępowaliśmy do bierzmowania, 

błogosławił nasze związki małżeńskie,  

odprowadzał naszych bliskich w 

ostatniej drodze. Zaszczepił w nas 

odpowiedzialność osobistą za kościół i 

parafię. Był bardzo przywiązany do 

wiary i historii przodków. Czuł potrze-

bę działania i ją realizował. Dziękuje-

my, że Bóg postawił Go na naszych 

drogach - wspominają parafianie z 

Radomierza. 

 

Ks. E. Jacyszyn święcenia  przyjął 

23 maja 1981 r. we Wrocławiu. Pra-

cował jako wikariusz w parafiach: 

w Legnicy, Polanicy i Karpaczu. Od 

10 sierpnia 1992 r. był proboszczem 

parafii w Radomierzu. W 2015 r. 

został powołany do pełnienia posłu-

gi Ojca Duchownego Dekanatu Je-

lenia Góra Wschód. Odznaczony 

został godnością kanonika. Po obję-

ciu parafii w Radomierzu rozpoczął 

prace nad renowacją kościołów  

w Radomierzu i Trzcińsku. Dzięki 

jego staraniom udało się odrestau-

rować w obu kościołach zabytkowe 

oraz wykonano remonty wnętrz i 

elewacji zewnętrznych. Zmarł 10 

kwietnia br. Uroczystości pogrzebo-

we rozłożone były na dwa dni. 15 

kwietnia odbyła się Msza Święta  

dla rodziny, której przewodniczył 

Biskup Zbigniew Kiernikowski. Po 

niej wierni mieli możliwość ostat-

niego pożegnania z kapłanem. 

Dzień później ciało księdza spoczęło 

na cmentarzu w Szczawnie Zdroju. 

►Ks. E. Jacyszyn (fot. archiwum UG) 

Zasiejmy radość 

rupa „Optymiści w dzia-

łaniu” z Janowic Wiel-

kich zrealizowała w maju pro-

jekt Zasiejmy radość.  

 

Inicjatywa grupy polegała na przy-

gotowaniu 100 trzyczęściowych ze-

stawów składających się z paczki 

nasion na kwietne łąki, sadzonki 

rośliny, przyjaznej ptakom i pszczo-

łom oraz maseczki z materiału  

w kwiatowe wzory, zasłaniającej 

usta oraz nos chroniąc przed koro-

nawirusem. Do każdego zestawu 

została dołączona ulotka informa-

cyjno-instruktażowa na której zna-

lazły się informacje: kto finansuje 

projekt, dlaczego warto zakładać 

kwietne trawniki, dlaczego trzeba 

sadzić rośliny miododajne. Odbyła 

się akcja promocyjna zarówno po-

przez ogłoszenia internetowe jak  

i  wieszane na tablicach ogłoszeń. 

Przez kilka dni drogą telefoniczną 

oraz mailową były przyjmowane 

zapisy na zestawy, lista 100 osób 

szybko się zapełniła. Zestawy były 

przekazywane mieszkańcom gminy 

Janowice Wielkie w bezpieczny spo-

sób, po wcześniejszym umówieniu 

się. 

Projekt był dofinansowany w ra-

mach programu Dolnośląskie Małe 

Granty, administrowany przez Dol-

nośląską Federację Organizacji Po-

zarządowych ze środków budżetu 

Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

●Krystyna Pisarska  

Kalendarz Janowicki 

towarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości 

rozpoczęło w maju realizację 

projektu pn. Gmina Janowice 

Wielkie na każdy dzień.  

 

Celem projektu jest nabycie przez miesz-

kańców gminy wiedzy na temat lokalne-

go dziedzictwa i zasobów gminy Janowi-

ce Wielkie w okresie realizacji projektu. 

W ramach projektu zaplanowano dwa 

spacery szlakami dziedzictwa -  zasobów 

przyrodniczych oraz kulturowych, 

warsztaty przygotowywania potrawy z 

lokalnych, dziko rosnących roślin, dwa 

spotkania dotyczące zasobów niemate-

rialnych naszej gminy oraz obszaru LGD 

Partnerstwo Ducha Gór.  

Poza spotkaniami z uczestnikami  od 

początku realizacji projektu  

w Internecie publikowany jest blog pn. 

Kalendarz Janowicki, na którym co-

dziennie ukazują się informacje prezen-

tujące zasoby materialne i niematerialne 

oraz przyrodnicze gminy Janowice Wiel-

kie oraz pozostałego obszaru LGD, tury-

stykę i inne formy aktywności na na-

szym terenie, możliwości wykorzystania 

lokalnych, dziko rosnących roślin. Dodat-

kowo przy każdym wpisie pojawią się 

typowe dla kalendarza informacje o da-

cie, imieninach, godzinach wschodu  

i zachodu słońca oraz kalendarz – termi-

narz, w którym zamieszczane będą infor-

macje o bieżących wydarzeniach w gmi-

nie Janowice Wielkie. Powstał również, 

pod tą samą nazwą, fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook. Dzięki te-

mu informacje z Kalendarza Janowic-

kiego trafiają do szerszego grona odbior-

ców. Partnerem projektu są: Gmina Ja-

nowice Wielkie i Stowarzyszenie 

"Ścięgny moja wieś”.  

Zadanie realizowane jest ze środków 

przyznanych przez LGD Partnerstwo 

Ducha Gór w ramach projektu granto-

wego  Inicjatywy na rzecz wzmocnienia 

kapitału społeczności i organizacji, w 

tym edukacja w zakresie ochrony środo-

wiska i przeciwdziałania zmianom kli-

matu dla operacji realizowanej pod na-

zwą Gmina Janowice Wielkie na każdy 

dzień. 

●Krystyna Pisarska  
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W SKRÓCIE 
„Polana” odwołana 
W ostatni weekend lipca, jak co roku, 

miał się odbyć Wędrowny Przegląd 

Piosenki „Polana”. Niestety aktualna 

sytuacja związana z epidemią Covid-

19 zmusiła organizatorów do przenie-

sienia imprezy na przyszły rok. Jubi-

leuszowa, dziesiąta „Polana” odbędzie 

się 23-24 lipca 2021 r. przy schronisku 

„Szwajcarka”.                                ●K.P. 

Oświetlenie uliczne  - krócej w nocy 

Gmina w ramach oszczędności wyni-

kających z sytuacji epidemicznej ogra-

nicza czas działania latarni ulicznych 

w sezonie letnim. Latarnie (z wyłącze-

niem solarnych). będą świecić się do 

godziny 23.30. Prosimy mieszkańców 

o niezgłaszanie tego faktu jako usterki 

technicznej.                               ●mkam 

Odbiór odpadów w gminie 
Informujemy, że za odbiór odpadów  

z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Janowice Wielkie przez 

kolejne 12 miesięcy odpowiedzialna 

jest firma Com-d Sp. z o.o., ul. Ponia-

towskiego 25 Jawor, e-mail: kon-

takt@com-d.pl, tel.: 76-870-21-68. 

W przypadku niewłaściwego świadcze-

nia usług w zakresie odbierania odpa-

dów reklamacje można składać bezpo-

średnio u przedsiębiorcy, pisemnie lub 

telefonicznie. W czerwcu jest prowa-

dzony wywóz gabarytów. Przypomina-

my, że niektóre frakcje śmieci można 

również oddać na PSZOK.           ●K.P. 

Rusza Powszechny Spis Rolny 
Posiadacze nieruchomości rolnych bę-

dą od 1 września spisywani przez an-

kietera. Udział w spisie jest obowiąz-

kowy, można dokonać  tzw. samospi-

su, czyli spisać się samodzielnie. ●red. 

 

 Janowickie siatkarki i siatkarze z klas szóstych na podium 

ilka dni przed przymuso-

wą przerwą w nauce  

w szkole podstawowej w Karpa-

czu odbyły się Mistrzostwa Po-

wiatu Jeleniogórskiego w piłce 

siatkowej dziewcząt i chłopców 

klas szóstych.  

 

W zawodach wystartowało po dziesięć 

zespołów z powiatu jeleniogórskiego 

w każdej kategorii. 

Janowicka reprezentacja dziewcząt  

w składzie:  Hanna Kropielnicka , 

Katarzyna Kluk , Maja Woźniak oraz  

Klaudia Wielebińska zajęła drugie 

miejsce wygrywając wszystkie mecze 

eliminacyjne, ulegając w finale jedy-

nie koleżankom z Karpacza (1:2). 

Chłopcy w składzie:  Tomasz Chorą-

ży,  Bartłomiej Pacocha, a Damian 

Charążka, Jakub Bojko  oraz  Karol-

Goniacz wywalczyli brązowy medal, 

wygrywając w małym finale z SP  

3 Kowary 2:0. 

Nauczyciele wf-u:  Natalia Baranow-

ska i Piotr Lesiński. 

●Piotr Lesiński/red.  

►Dumni medaliści (fot. P.Lesiński) 

Harmonogram wywozu odpadów 

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 

minny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Janowicach 

Wielkich, informuje o zbliżają-

cym się terminie składania wnio-

sków dotyczących świadczeń ro-

dzinnych, świadczeń z funduszu 

a l i m e n t a c y j n e g o ,  ś w i a d -

czeń ,,Dobry Start” oraz stypen-

diów szkolnych. 

 

Terminy składania wniosków na 

okres zasiłkowy 2020/2021: 

Wnioski elektroniczne: 

Od 1 lipca 2020 roku wszystkie wnio-

ski (oprócz stypendiów szkolnych) 

można złożyć tylko w wersji elektro-

nicznej przez stronę Ministerstwa 

Rodziny empatia.mrpips.gov.pl  

Wnioski papierowe: 

Od 1 sierpnia 2020 roku wszystkie 

wnioski w wersji papierowej. 

➢wnioski o ustalenie prawa do pobie-

rania świadczeń z funduszu alimen-

tacyjnego na nowy okres świadczenio-

wy 2020/20201w terminie od 01 

sierpnia 2020 r., 

➢zaświadczenia ze szkoły potwier-

dzające naukę dziecka w roku szkol-

nym 2020/2021 do dnia 15 września 

2020 r., 

➢wnioski o ustalenie prawa do pobie-

rania stypendium szkolnego na nowy 

rok szkolny 2020/2021 w terminie do 

15 września 2020 r., 

➢wnioski o ustalenie prawa do pobie-

rania świadczeń rodzinnych na nowy 

okres zasiłkowy 2020/2021 w termi-

nie od 01 sierpnia 2020 r. 

wnioski o ustalenie prawa do pobiera-

nia świadczeń Dobry Start, można 

składać w terminie od 1 sierpnia do 

30 listopada 2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że okresy 

zasiłkowe pozostają bez zmian tj.: 

➢f u n d u sz  a l i m e n t a c y j n y  o d 

01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 

➢świadczenia rodzinne od 01.11.2020 

r. do 31.10.2021 r. 

●Małgorzata Gajewicz 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAW-

CZE 500+ 

 

Osoby, którym przyznano prawo do 

świadczenia wychowawczego na 

okres zasiłkowy 2019/2021 trwający 

od 1 września 2019 r. do 31 maja 

2021 r. nie składają wniosków. 

W 2021 r ma obowiązywać docelowy 

roczny okres świadczeniowy.  

Wniosek o świadczenie wychowaw-

cze (500 plus) będzie można złożyć: 

➢od 1 lutego 2021 r. – w przypadku 

wniosków składanych drogą elektro-

niczną; 

➢od 1 kwietnia 2021 r. – w przypad-

ku wniosków składanych w formie 

papierowej. 


