
nr 1/2021 (40) marzec 2021, wydawnictwo bezpłatne 

Finał z głową 

W drogę Powiatową Komunikacją Karkonoską 

Z 
 inicjatywy Starosty Powiatu Karko-

noskiego p. Krzysztofa Wiśniewskie-

go, przy wsparciu finansowym powia-

tu i wykorzystaniu autobusów PKS 

Jelenia Góra Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 

dofinansowana przez władze Powiatowa Ko-

munikacja Karkonoska. 

 

Dwie spośród wielu linii na terenie powiatu doty-

czą naszej gminy: 

 

➢linia 112 z KOWAR przez Trzcińsko Skrzyżowa-

nie- Janowice Wlk. Dino, PKP, Szkołę, Szpital/

Sudecką - Radomierz Wieżę Widokową, drogę kra-

jową, Strefę Ekonomiczną - do JELENIEJ GÓRY 

(przez ul. W. Pola, Różyckiego do dworca PKS), 

 

➢linia 102 z JELENIEJ GÓRY przez Radomierz 

Strefę Ekonomiczną, drogę krajową, Wieżę Widoko-

wą- Janowice Wielkie Szpital/Sudecką, Szkołę, 

PKP, Dino - Trzcińsko Skrzyżowanie - w stronę 

KOWAR i dalej JELENIEJ GÓRY (do dworca PKS) 

 

Autobusy zatrzymują się tylko na wymienionych 

przystankach. Pełna cena biletu z Janowic Wiel-

kich do Jeleniej Góry przez Radomierz wynosi 4 zł, 

a przez Kowary 10 zł. Obowiązują wszelkie ulgi 

ustawowe. Można kupować bilety miesięczne  

w kasie PKS w Jeleniej Górze. 

Autobusy jeżdżą w pełnym zakresie od poniedział-

ku do piątku, a wybrane kursy także w soboty. 

Wierzymy, że kursy pomogą mieszkańcom gminy, 

pracownikom Strefy Ekonomicznej i turystom prze-

mieszczać się po terenie gminy i docierać do pobli-

skiej Jeleniej Góry i innych miejscowości. To też 

duża pomoc w walce z wykluczeniem komunikacyj-

nym terenów wiejskich, bo komunikacja zapewnia 

6 kursów do Jeleniej Góry w jedną stronę i 6 kur-

sów w drugą stronę, tyle też kursów powrotnych 

(pierwszy do Janowic Wielkich o 5.20, a ostatni o 

20.40). 

Szczegółowy rozkład dostępny jest na stronie PKS 

w Jeleniej Górze. 

Prosimy o zapoznanie się z rozkładem w internecie 

albo na tabliczkach przystankowych – możliwe są 

korekty godzin i dni kursowania. 

Podstawowe połączenia: 

➢z Janowic Wielkich Dino przez Radomierz do Je-

leniej Góry: 7.01, 9.01, 11.01, 14.01 (też w sobotę), 

16.11 (też w sobotę), 21.41, 

➢z Janowic Wielkich Dino przez Trzcińsko, Kowa-

ry do Jeleniej Góry: 5.55 (też w sobotę), 9.05 (też  

w sobotę), 11.05 (też w sobotę), 13.55, 16.20, 17.40. 

● Miłosz Kamiński 

T 
egoroczny, 29 Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy był wyjąt-

kowy. Ze względu na obostrzenia nie 

odbyła się tradycyjna impreza, sa-

mych kwestujących również było niewielu. 

Nie oznacza to, że na terenie gminy nie moż-

na było wesprzeć Orkiestry. 

 

Dzięki uprzejmości lokalnych przedsiębiorców moż-

na było wrzucać pieniądze do stacjonarnych puszek 

zlokalizowanych w dwóch punktach:  

➢ w sklepie Państwa Agnieszki i Krzysztofa 

Szpecht  

➢w salonie kosmetycznym Pani Karoliny Kiny. 

Przedsiębiorcom bardzo dziękuję za pomoc w kwe-

stowaniu. Stan konta 29 finału WOŚP zasiliła tak-

że internetowa zabawa. 

W niedzielę 31 stycznia 2021 r. na ulicach Janowic 

Wielkich pojawili się przed-

stawiciele jeleniogórskiego 

sztabu, którzy prowadzili 

zbiórkę wśród mieszkańców.  

Na terenie gminy zebraliśmy 

ł ą c z n i e  k w o t ę  

5 329,85 zł. Podsumowanie 

Finału nastąpiło 4 lutego 

2021 r. w Urzędzie Gminy. 

Najbardziej zaangażowanym 

w akcję przekazano podzię-

kowania i wręczono orkie-

strowe kubki.  

Ponownie składam serdeczne 

podziękowania wszystkim, 

którzy włączyli się w 29 Fi-

nał WOŚP. 

●Mirosław Wiśniewski 
► Zagrali w Orkiestrze (fot. Hubert Tyndyk) 

►Pierwsi pasażerowie Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej (fot. Powiat Karkonoski) 
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Z prac  

Rady Gminy 

 

 
Szanowni Państwo, 

 

Rada Gminy w pierwszym kwartale roku 

2021 odbyła jedną sesję w styczniu. W cza-

sie obrad przyjęliśmy 10 uchwał, począwszy 

od dokonania zmian w budżecie na rok 

2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej, przez zatwierdzenie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej i przyjęcie wieloletniego 

programu współpracy z organizacjami po-

zarządowymi. W drodze uchwały wyrazili-

śmy zgodę na porozumienie w ramach Zin-

tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Jeleniogórskiej w celu przystą-

pienia do prac nad dokumentem strategicz-

nym Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 

2021-2029. Przyjęta została również uchwa-

ła, będąca projektem Wójta, stanowiąca 

zapisy wieloletniego planu rozwoju i moder-

nizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-

cyjnych na lata 2021-2024 dla gminy Jano-

wice Wielkie. Podstawowymi celami 

„Wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-

2024 dla Gminy Janowice Wielkie” są:  

1. Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody 

poprzez budowę sieci wodociągowej, która 

umożliwi dodatkowe zasilanie ujęcia 

„Miedzianka” z terenu Gminy Marciszów. 

2. Zwiększenie efektywności i wydajności 

obecnego systemu wodociągowego, kanali-

zowanie kolejnych obszarów Gminy, a tak-

że ograniczanie strat wody.  

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków, mająca na celu poprawę gospodar-

ki osadowej oraz zmniejszenie uciążliwości 

zapachowej. Przewiduje się finansowanie 

zadań  ze środków własnych Gminy Jano-

wice (1,4 mln zł netto), Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych ( 2,2 mln zł netto). 

Razem: 3,6 mln zł netto.  

Ważną była również uchwała  

w sprawie zwolnienia z podatku od nieru-

chomości grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku ponoszeniem negatywnych kon-

sekwencji ekonomicznych z powodu Covid-

19. Do Rady Gminy wpłynęły również dwie 

petycje związane ze szczepieniem przeciw-

ko Covid-19 związane z wywarciem naci-

sków na rząd RP w uzyskaniu gwarancji ze 

strony producentów szczepionek. Petycje te 

zostały uznane za bezzasadne, gdyż sprawa 

będąca ich przedmiotem nie mieści się  

w kompetencjach Rady Gminy, nie jest 

wymieniona w ustawowym katalogu za-

dań gminy oraz nie mieści się w kate-

gorii zadań pozostałych o charakterze 

lokalnym, gdyż posiada charakter 

ogólnopaństwowy. Nadmienić należy, 

że podjęte już zostały rozwiązania te-

go problemu przez władze centralne  

w formie Funduszu Kompensacyjnego. 

  

Z wyrazami szacunku 

  Krzysztof Zawadzki  

Przewodniczący Rady Gminy   

 

Kalendarz janowicki 
 

 

O 
d maja ubiegłego roku 

trwa projekt „Gmina 

Janowice Wielkie na 

każdy dzień” realizowa-

ny przez Stowarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości.  

 

Na utworzonym w tym celu blogu po-

jawiają się codzienne ciekawostki  

z gminy Janowice Wielkie oraz okolic. 

Będzie ich w sumie 366, czyli tyle ile 

dni w roku przestępnym. Informacje 

dotyczą dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego, turystyki i innych 

form aktywności, a także skarbów 

przyrodniczych, m.in. dziko rosnących 

roślin, które można wykorzystać  

w kuchni i domowej apteczce.  

Dodatkowo prezentowane są informa-

cje z obszaru LGD czyli gmin: Mysła-

kowice i Podgórzyn oraz miast: 

Szklarska Poręba, Karpacz, Piechowi-

ce, Kowary i Jelenia Góra. Blog nosi 

tytuł „Kalendarz Janowicki”, a zna-

leźć go można pod adresem interneto-

wym   https:/ kalendarzjanowic-

ki.wordpress.com/ .  

Tak samo nazwany został profil pro-

jektu na portalu społecznościowym 

Facebook. Jednak inicjatywa to nie 

tylko informacje ukazujące się w In-

ternecie, ale również spotkania warsz-

tatowe i spacery.  

Pierwsze warsztaty odbyły się we 

wrześniu ubiegłego roku i poświęcone 

były przyrządzaniu potraw z roślin, 

które często uznajemy za niepotrzeb-

ne chwasty. Niestety pandemia unie-

możliwiła na razie organizację kolej-

nych wydarzeń, niemniej jednak  

w planach są jeszcze dwa warsztaty 

kulinarne i dwa spacery: szlakiem 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-

wego naszej gminy oraz zasobów nie-

materialnych, a także spotkanie po-

święcone cennym miejscom i histo-

riom z pozostałych wymienionych 

gmin.  

Projekt potrwa do końca maja. Part-

nerem projektu są: Gmina Janowice 

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 wzmocnie-

nia kapitału społeczności i organiza-

cji, w tym edukacja w zakresie ochro-

ny środowiska i przeciwdziałania 

zmianom klimatu” dla operacji reali-

zowanej pod nazwą „Gmina Janowice 

Wielkie na każdy dzień”. 

●Krystyna Pisarska 

 Projekt „Mapy pamięci, pamięć na mapach” 
„Czasem trzeba obejrzeć się za siebie, 

by zrozumieć to, co niesie przyszłość.” 

Yvonne Woon 

 

D 
o września 2021 r. reali-

zowane jest nowe 

przedsięwzięcie „Mapy 

pamięci, pamięć na ma-

pach”, finansowane ze środków 

programu Lokalne Partnerstwa 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, w ramach „Start-upu 

na rzecz dobra wspólnego” oraz 

środków Sołectw:  Janowice Wiel-

kie, Trzcińsko, Radomierz, Ko-

marno.  

 

Grupa mieszkańców z gminy Janowi-

ce Wielkie, przy współpracy sołtysów, 

Urzędu Gminy Janowice Wielkie, lo-

kalnych organizacji pozarządowych 

oraz Lokalnej Grupy Działania Part-

nerstwo Ducha Gór podjęła się nie-

zwykłego zadania: utworzenia lokal-

nego, żywego archiwum pamięci Gmi-

ny Janowice Wielkie, opartego na opo-

wieściach, zdjęciach, dokumentach 

przekazanych przez mieszkańców.  

Zebrane materiały zostaną umiesz-

czone na platformie www z interak-

tywną mapą gminy. Wszystko groma-

dzone jest w formie elektronicznej: 

zdjęcia, skany, spisane lub nagrywa-

ne wywiady. Każda miejscowość gmi-

ny będzie posiadała podstronę na 

platformie www, nad którą pracuje 

grupa robocza w danej wsi. 

Animatorzy Partnerstwa PAFW Jano-

wice Wielkie wysłuchają i utrwalą 

ciekawe relacje ze świata, którego nie 

znają młodsze pokolenia, świata, któ-

ry żyje jedynie w pamięci ludzkiej. 

Zachowanie i utrwalenie tego, jak 

mieszkańcy w innych dekadach żyli, 

co robili, z czego się śmiali, jak wyglą-

dała codzienność, skąd przybyli, jak 

sobie pomagali, jak radzili sobie  

w różnych, nie zawsze łatwych cza-

sach może się okazać perspektywą, 

która pozwoli nam lepiej radzić sobie 

współcześnie. 

Może się okazać również jedynym śla-

dem, jaki po nas i naszych najbliż-

szych zostanie.  

Jeżeli chcesz włączyć się w pracę nad 

wspólnym dobrem skontaktuj się  

z animatorem w swojej miejscowości: 

Radomierz: Krzysztof Zawadzki, tel. 

501 248 188 

Trzcińsko: Maja Lisowska, tel. 512 

202 501 

Komarno: Karolina Heromińska, tel. 

663 232 359 

Janowice Wielkie, tel. Alicja Kozak 

609 335 773, Krystyna Pisarska, tel. 

790 210 058 

Informacje i aktualności na: https://

www.facebook.com/Partnerstwo-

P A F W - J a n o w i c e - W i e l k i e -

1 1 2 0 0 3 2 2 3 9 2 5 3 0 3  o r a z 

www.duchgor.org.  

●Dorota Goetz 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

N 
a początku marca przy 

tablicach pamiątko-

wych k. Urzędu Gminy  

i przy moście na ul. Ru-

dawskiej w Janowicach Wielkich 

zostały zapalone znicze z okazji 

Narodowego Dnia Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych.  

 

1 marca został ustanowiony świętem 

państwowym, poświęconym żołnie-

rzom zbrojnego podziemia antykomu-

nistycznego.  

Data ta została wybrana jako upa-

miętnienie zamordowania przy-

wódców Zrzeszenia Wolność i Nie-

zawisłość.  

Zamordowani tworzyli kierownic-

two ostatniej ogólnopolskiej kon-

spiracji kontynuującej od 1945 r. 

dzieło Armii Krajowej. 

Cześć i chwała bohaterom! 

 

●Karolina Rokicka 
►Uczczenie pamięci (fot. K. Rokicka) 

https://www.janowicewielkie.eu/index.php/strona-glowna/aktualnosci/573-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

 

zima była czasem wniosków o dofinanso-

wanie inwestycji. Przygotowaliśmy kilka 

projektów i liczymy na dofinansowanie- 

przede wszystkim w ramach rekompensa-

ty strat gospodarczych dla gmin górskich, 

wzmocnienia infrastruktury terenów po-

pegeerowskich, rządowego funduszu na 

inwestycje lokalne i marszałkowskiego na 

pomoc rozwojową. Gorąco wierzę, że efekt 

tych prac będzie dobry.  

Dużo mamy w ostatnim czasie podziałów 

nieruchomości na działki budowlane, co 

oznacza, że czeka nas  boom budowlany,  

a potem powitamy nowych współmiesz-

kańców. Powstaną np. miniosiedla kilku-

nastu, kilkudziesięciu działek np. w Ko-

marnie pod Skopcem czy w Trzcińsku pod 

Sokolikami. Równolegle sporządzamy 

plan miejscowy Radomierza i jest to trud-

ne, bo praca planisty nakłada się na kolej-

ne wizje budowy obwodnicy Kaczorowa, 

która zacznie się w górnym Radomierzu. 

Kończy się odśnieżanie dróg gminnych. 

Było trudne, bo zima była  śnieżna. Zajmo-

wali się tym nasi pracownicy techniczni, 

którym bardzo dziękuję! Daliśmy radę, 

choć wysiłek był ogromny. Zaczyna się 

wiosenne sprzątanie. Akcję wywozu śmie-

ci wielkogabarytowych planujemy wiosną. 

Na razie likwidujemy dzikie wysypiska - 

głównie plastikowych części samochodo-

wych - zmieniamy miejsce lokalizacji na-

szej fotopułapki. Odradzam wyrzucanie 

śmieci w ustronne miejsca i wierzę, że do-

tyczy to  jednostkowych przypadków. Nie-

ustająco polecam nasz PSZOK. Części sa-

mochodowe nie są odpadem komunalnym 

i muszą je Państwo zagospodarować np. 

na placu skupującym stare auta.  

O innych sprawach przeczytają Państwo 

na łamach Informatora. Wszystko teraz 

pozostaje w cieniu epidemii. Wobec zagro-

żenia wirusem Urząd Gminy będzie praco-

wał w części zdalnie, tzn. pracownicy po-

dzielą się na dwa zespoły i będą  w miejscu 

pracy co drugi dzień. W pozostałym czasie 

będą pod telefonem, e-mailem, pracując na 

domowych komputerach. Przepraszam za 

utrudnienia, ale nie możemy dopuścić, by 

z powodu jednego zachorowania Urząd 

został zamknięty na dłużej. 

 

                                     Z poważaniem 

                                    Kamil Kowalski 

                      Wójt Gminy Janowice Wielkie 

 Powszechny Spis Ludności już wkrótce 

P 
owszechny Spis Lud-

ności i Mieszkań roz-

pocznie się 1 kwietnia 

i potrwa do 30 czerw-

ca 2021 r. Przeprowadza go 

Główny Urząd Statystyczny 

przy współpracy z Gminnymi 

Biurami Spisowymi. 

 

Spisem objęci są: 

➢mieszkańcy Polski – zarówno Po-

lacy, jak i cudzoziemcy, 

➢stali mieszkańcy Polski przeby-

wający w czasie spisu za granicą. 

Spisu można dokonać poprzez: 

➢samospis internetowy - wystarczy 

wejść na stronę GUS spis.gov.pl  

i wypełnić formularz, 

➢spis telefoniczny - wystarczy za-

dzwonić na infolinię pod nr telefo-

nu: 22 279 99 99). 

W przypadku, gdy nie dokona się 

spisu tymi metodami, z osobami 

niespisanymi skontaktuje się rach-

mistrz. W gminie będzie 2 rachmi-

strzów spisowych. 

Zgodnie z ustawą o narodowym spi-

sie powszechnym ludności i miesz-

kań w 2021 r. nie można  mu  od-

mówić przekazania danych. Osobie, 

która odmawia wykonania obowiąz-

ku statystycznego lub udziela odpo-

wiedzi niezgodnych ze stanem fak-

tycznym grozi kara grzywny.  

W sprawach większej wagi grozi 

nawet kara ograniczenia lub pozba-

wienia wolności (zgodnie z art. 56.1, 

56.1, 57 ustawy o statystyce pu-

blicznej). Należy więc pamiętać, że 

udział w spisie jest obowiązkowy.  

Nie trzeba obawiać się o swoje dane

- są bezpieczne, ponieważ chroni je 

tajemnica statystyczna. 

Dane jednostkowe zbierane i gro-

madzone w badaniach przeprowa-

dzanych w ramach statystyki pu-

blicznej są poufne i podlegają szcze-

gólnej ochronie.  

Pracownicy statystyki publicznej są 

zobowiązani do przestrzegania ta-

jemnicy statystycznej. 

●Karolina Rokicka 

Na podium w sportowym współzawodnictwie 

W 
 tym roku sporto-

wym ze względu na 

zagrożenie Covid-

19 nie dokonano 

uroczystego podsumowania 

współzawodnictwa sportowego 

LZS dzieci, młodzieży, osób do-

rosłych za rok 2020. W siedzibie 

biura LZS w Jeleniej Górze 

przedstawiciel sportu gminne-

go odebrał dyplom i puchar za 

zdobycie trzeciego miejsca. 

 

Przypomnijmy, że na cały wynik 

sportowy składają się punkty we-

dług regulaminu, zgodnie z którym: 

za piłkę nożną uzyskaliśmy 5 punk-

tów (5 punktów za każdy zgłoszony 

zespół do rozgrywek), za pozostałe 

dyscypliny sportowe ujęte w kalen-

darzu imprez LZS (szachy indywi-

dualne, szachy drużynowe, piłka 

siatkowa dziewcząt i chłopców, pił-

ka nożna halowa, na orliku oraz 

biegi przełajowe) na szczeblu po-

wiatowym uzyskaliśmy 48 punk-

tów.  

Za udział w finałach strefowych  

i finałach Dolnego Śląska (piłka 

siatkowa kobiet, piłka siatkowa 

mężczyzn, szachy indywidualne, 

biegi przełajowe) uzyskaliśmy 47 

pkt.  

Łącznie zdobyliśmy 100 punktów, 

co dało nam trzecie miejsce we 

współzawodnictwie gmin powiatu 

karkonoskiego.  

Drugie miejsce zajęła gmina Mysła-

kowice (163 punkty), pierwsze miej-

sce ponownie zajmuje gmina Jeżów 

Sudecki (222 punkty).  

Pozostałe miejsca to: Szklarska Po-

ręba, Piechowice, Podgórzyn, Stara 

Kamienica oraz Kowary. 

Nasza gmina łącznie za rok 2020 

zajęła 22 miejsce na Dolnym Śląsku 

wśród 101 gmin uczestniczących  

w zawodach i współzawodnictwie,  

a VI miejsce jako gmina wiejska. 

Serdeczne podziękowania i gratula-

cje dla wszystkich uczestników, 

sportowców szkoły i gminy, którzy 

przyczynili się do osiągnięcia nasze-

go wspólnego sukcesu.  

 

 

●Piotr Lesiński 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

 

Fundamenty przedszkola już stoją 

M 
imo zimowej i czę-

sto  niesprzyjającej 

aury trwają prace 

p r z y  b u d o w i e 

przedszkola przy ul. Wojska 

Polskiego w Janowicach Wiel-

kich.   

Pod koniec ubiegłego roku   zago-

spodarowano plac budowy, wycięto 

niektóre drzewa  i usunięto kolizję 

energetyczną. 

W styczniu wykonano wykopy oraz 

wylano ławy fundamentowe oraz 

zbudowano fundamenty.  

W marcu prace przeszły nad poziom 

ziemi tzn. zaczęło się murowanie 

ścian.  

●Hubert Tyndyk 

Plac budowy (fot. H. Tyndyk) 

 

Gmina stara się pozyskać  środki 

potrzebne do realizacji kolejnych, 

planowanych inwestycji. 

Do Rządowego Funduszu Inwesty-

cji Lokalnych złożono wnioski na:   

➢na remont ulic:  Spacerowej  

w Komarnie, Robotniczej, Kocha-

nowskiego/Kolejowej w Janowicach 

Wielkich oraz remont chodników 

przy ul. Wojska Polskiego, 

➢termomodernizację świetlicy  

w Trzcińsku. 

Ponadto w ramach Programu Od-

nowy Dolnośląskiej Wsi Gmina 

wnioskuje o fundusze potrzebne do 

celów zagospodarowania  części 

parkingu k. Wieży Widokowej  

w Radomierzu. 
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W SKRÓCIE 
 

Brak sołtysów 
Urząd Gminy informuje o rezygnacji 

sołtysów Mniszkowa i Janowic Wiel-

kich z pełnionych funkcji. W związku 

z trwającym stanem epidemii wybory 

nowych sołtysów na razie nie mogą się 

odbyć. Zostaną przeprowadzone na 

zebraniach wiejskich, kiedy będzie to 

możliwe.                                    ●mkam 

 

Sklep w Trzcińsku wrócił do pracy 

Rozstrzygnięty został przetarg na na-

jem lokalu w Trzcińsku nr 71. Nowy 

najemca wyremontował go i wykorzy-

stuje jako sklep oferujący podstawowe 

artykuły spożywcze. To jedyny sklep 

we wsi; korzystają z niego mieszkańcy 

i liczni turyści.                              ●K.R. 

                                                                          

Gmina sprzedała autobus szkolny 

Za 20200 zł gmina sprzedała autobus 

Smyk, który od 16 lat dowoził dzieci 

do janowickiej szkoły. Autobus  

w ostatnich latach był wykorzystywa-

ny przez dzierżawców, aktualnie do-

wóz dzieci realizuje dla nas PKS Ka-

mienna Góra własnymi autobusami  

i autobus jest dla nas mieniem zbęd-

nym.                                           ●mkam 

                            

Gminne zimowe utrzymanie dróg 

Ku końcowi zbliża się sezon zimowego 

utrzymania dróg. Po raz pierwszy od  

lat o stan dróg gminnych zimą dbali 

pracownicy Urzędu Gminy. Do końca 

lutego zużyli ponad 100 ton soli  

i piasku.  Wykorzystywali nowozaku-

piony traktor i dwie posypywarki.  

Wkrótce zakupiona zostanie zamiatar-

ka.                                                 ●H.T. 

                                                               

Skrzynki pocztowe  obowiązkowe 

Informujemy o obowiązku posiadania 

skrzynki pocztowej, o którym stanowi 

ustawa Prawo Pocztowe. Zgodnie  

z jej treścią właściciele budynków 

mieszkalnych są obowiązani umieścić 

skrzynkę pocztową. W budynkach jed-

norodzinnych powinna  znajdować się 

przed drzwiami budynku lub w ogólno 

dostępnej części nieruchomości. To 

ważne  także dla Urzędu, bo często 

doręczyciel urzędowy nie ma gdzie 

pozostawić  korespondencji  do miesz-

kańców. Szczegółowe wymagania, ja-

kim powinny odpowiadać skrzynki 

pocztowe oraz ich usytuowanie okre-

ślone zostały w  rozporządzeniu Mini-

stra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddaw-

czych skrzynek pocztowych. Zgodnie  

z nim skrzynka ma chronić umieszczo-

ne w niej przesyłki listowe przed kra-

dzieżą, zapewniać poufność, zabezpie-

czać na wypadek pożarów, chronić 

przed szkodliwymi warunkami atmos-

ferycznymi.                                   ●K.R.                                                                           

Terminy składania wniosków o 500+ w 2021 r. 

P 
ocząwszy od 2021 r. pra-

wo do świadczenia wy-

chowawczego (500+) bę-

dzie ustalane co do za-

sady na roczny okres świadcze-

niowy od czerwca do maja na-

stępnego roku kalendarzowego. 

 

Najbliższy okres świadczeniowy  

w ramach programu "Rodzina 500+" 

będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 

31 maja 2022 r. 

W związku z rozpoczynającym się od 

1 czerwca nowym okresem świadcze-

niowym 2021/2022 rusza kolejny na-

bór wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia  na nowy okres. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia od 

1 czerwca wnioski można składać już 

teraz drogą elektroniczną za pośred-

nictwem portalu Ministerstwa Rodzi-

ny empatia.mrpips.gov.pl, przez ban-

kowość elektroniczną lub przez portal 

PUE ZUS, a od 1 kwietnia także dro-

gą tradycyjną (papierową), czyli oso-

biście w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Janowicach Wielkich 

lub za pośrednictwem poczty. 

Jeśli osoba złoży wniosek o świadcze-

nie w terminie do 30 kwietnia, usta-

lenie prawa do świadczenia wycho-

wawczego oraz wypłata przyznanego 

świadczenia za miesiąc czerwiec na-

stąpi najpóźniej do 30 czerwca. 

W przypadku wniosków złożonych  

w kolejnych miesiącach, ustalenie 

prawa oraz wypłata przyznanego 

świadczenia nastąpi w terminie 3 

miesięcy od złożenia wniosku. 

Tak przedstawiają się poszczególne 

terminy składania i rozpatrywania 

wniosków na nowy okres 2021/2022 

oraz wypłat świadczenia wychowaw-

czego w zależności od miesiąca złoże-

nia wniosku: 

➢Złożenie wniosku w okresie luty – 

kwiecień 2021 r. oznacza, że ustale-

nie i wypłata przyznanego świadcze-

nia za miesiąc czerwiec nastąpi naj-

później do dnia 30 czerwca; 

➢Złożenie wniosku w maju 2021 r. 

oznacza, że ustalenie i wypłata przy-

znanego świadczenia, z wyrówna-

niem od czerwca, nastąpi najpóźniej 

do dnia 31 lipca; 

➢Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. 

oznacza, że ustalenie i wypłata przy-

znanego świadczenia, z wyrówna-

niem od czerwca, nastąpi najpóźniej 

do dnia 31 sierpnia; 

➢Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. 

oznacza, że ustalenie i wypłata przy-

znanego świadczenia, z wyrówna-

niem jedynie od lipca, nastąpi najpóź-

niej do dnia 30 września; 

➢Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. 

oznacza, że ustalenie i wypłata przy-

znanego świadczenia, z wyrówna-

niem jedynie od sierpnia, nastąpi naj-

później do dnia 31 października. 

 

●Małgorza Gajewicz 

Ważne! 

Aby zachować ciągłość wypłaty 

świadczenia  i otrzymać je czerwcu 

2021 r. wniosek należy złożyć do 30 

kwietnia  

Złożenie wniosku do końca czerwca 

będzie gwarantowało, że świadczenie 

wychowawcze zostanie wypłacone  

z wyrównaniem od 1 czerwca  

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się 

o świadczenie złoży wniosek na nowy 

okres po 30 czerwca świadczenie wy-

chowawcze będzie przysługiwało od 

miesiąca złożenia wniosku. 

Powyższe terminy rozpatrywania 

wniosków i wypłaty świadczenia wy-

chowawczego są terminami maksy-

malnymi. GOPS uwzględniając licz-

bę wniosków oraz możliwości organi-

zacyjne może rozpatrywać wnioski  

i wypłacać świadczenia w terminach 

krótszych niż  wyżej wskazane. 


