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Nowy zakład powstanie w Radomierzu 
  Zezwolenie na rozpoczęcie działalno-

ści w radomierskiej podstrefie Ka-

miennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczo-

ści odebrała 29 stycznia firma "Thom-

Polska" Sp. z o.o. W spotkaniu w Wie-

ży Widokowej w Radomierzu uczest-

niczył prezes Wiesław Thom, któ-

ry zadeklarował zatrudnienie co 

najmniej 50 osób, a w perspektywie 

do 2017 r. kolejnych kilkadziesiąt 

osób przy specjalistycznej obróbce 

metalu. Firma wykonuje m.in. precy-

zyjne prace szlifierskie przy materia-

łach wykorzystywanych w armaturze 

łazienkowej oraz motoryzacji, a swoją 

produkcję wysyła głównie na eksport. 

Obecnie ma dwa zakłady w Polsce. 

Wójt Gminy Janowice 

Wielkie zadeklarował dal-

szą pomoc dla firmy, któ-

ra teraz może starać się o 

pozwolenie na budowę. 

Biorąc pod uwagę zakoń-

czoną właśnie budowę 

hali produkcyjnej zakładu 

Dr. Schneider Automotive 

Polska Sp. z o.o. i dalsze 

plany rozwojowe tej firmy 

do 2020 r. (hala dystrybu-

cji i centrum badawczo-

rozwojowe), radomierska 

strefa staje się atrakcyj-

nym i znaczącym miej-

scem produkcji w regio-

nie.                             (MC) 

Zamkowa Chędoga 
 

  1 maja zapraszamy na Zamkową 

Chędogę, czyli społeczne sprzątanie 

Zamku Bolczów. Rozpoczęcie ok. godz. 

10 na zamku. Na zakończenie plano-

wane jest wspólne ognisko i pieczenie 

przyniesionych kiełbasek. Więcej in-

formacji znajdzie się przed imprezą 

na stronie internetowej gminy.  

   Przetarg na odbiór tzw. odpa-

dów komunalnych (śmieci) wy-

grała jeleniogórska firma 

„Simeko”, której oferta okazała się 

najtańsza. Przez najbliższe dwa lata 

będzie je wywozić na składowisko w 

Ściegnach-Kostrzycy, które wybrano 

w odrębnym przetargu. Domy i nieru-

chomości niezamieszkałe wytwarzają-

ce odpady będą więc obsługiwane 

przez tą samą co dotychczas firmę. 

„Simeko” ponosi odpowiedzialność za 

nieprawidłowe wykonywanie umowy. 

Reklamacje należy kierować do tej 

firmy telefonicznie lub e-mailem, a w 

przypadku ich nieuwzględnienia tak-

że do urzędu, którego zadaniem jest 

kontrolowanie wykonywania umowy. 

Śmieci będą wywożone zgodnie z no-

wym harmonogramem. Za stan sani-

tarny pojemników odpowiadają ich 

posiadacze. „Simeko” natomiast odpo-

wiada za utrzymanie porządku w ob-

szarze 3 metrów od miejsca odbioru 

odpadów. Za miejsce odbioru odpadów 

uważa się granicę posesji z drogą pu-

bliczną lub inne miejsce w pasie drogi 

publicznej. Przypominamy, że wyko-

nawca nie jest uprawniony do 

wstępu na teren prywatny. 

  Miesięczne stawki za śmieci nie 

ulegną zmianie: →17,22 zł dla osób 

niesegregujących śmieci →11,48 zł dla 

segregujących śmieci →9,18 zł dla 

segregujących i dodatkowo posiadają-

cych prawidłowo urządzony kompo-

stownik. 

  Odpady zmieszane będą wywo-

żone z domów jednorodzinnych 2 

razy w miesiącu - czyli częściej niż 

dotąd. Powinno to zapobiec nieprzy-

jemnym zapachom z długo przechowy-

wanych worków. Natomiast odpady 

segregowane wywożone będą bez 

zmian - każdy rodzaj 1 raz w miesią-

cu. Bez zmian obsługiwane będą domy 

wielorodzinne: 2 razy w miesiącu 

śmieci zmieszane i 2 razy śmieci se-

gregowane każdego rodzaju. Ponadto 

przy ulicach pozostaną miejsca z po-

jemnikami do selektywnej zbiórki – 

zachęcamy do uzupełniającego korzy-

stania z nich w miarę potrzeb. 

  Na terenie oczyszczalni ścieków przy 

ulicy Sportowej w Janowicach Wlk. 

wciąż funkcjonować będzie Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Można tam codzien-

nie od rana do wieczora zawieźć i bez-

płatnie zeskładować kłopotliwe śmieci

- np. gruz, starą lodówkę, opony, far-

by. Nie trzeba czekać na akcję wywo-

zu śmieci wielkogabarytowych. Po 

przywiezieniu śmieci na oczyszczalnię 

należy wywołać pracownika, który 

otworzy bramę i wskaże właściwe 

miejsce (tel. 75 71 23 093).  

  Każde gospodarstwo domowe dekla-

rujące segregację odpadów bezpłatnie 

otrzyma (za pokwitowaniem) worki 

w różnych kolorach dla poszczegól-

nych rodzajów śmieci. Na workach 

wypisana będzie instrukcja, co do nich 

wrzucać. Dodatkowe worki w razie 

potrzeby można pobrać nieodpłatnie z 

urzędu. Z kolei pojemniki można 

kupić lub wydzierżawić np. w fir-

mie „Simeko” lub innej.  

  Co pół roku odbywać się będzie ak-

cja odbioru wystawionych śmieci 

wielkogabarytowych i zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go. Najbliższa zbiórka 12 kwietnia - z 

wszystkich miejscowości odbierze je 

„Simeko”. Pojemniki na zużyte ba-

terie tak jak do tej pory będą znajdo-

wać się w sklepach, urzędzie i szkole, 

a przeterminowane leki można zosta-

wić w aptece. 

  Wkrótce gmina zacznie kontrole 

zadeklarowanych kompostowników 

(czy wciąż są w posiadaniu osób de-

klarujących i czy spełniają wymogi 

dla tego urządzenia) oraz deklaracji 

(czy zgłoszona liczba osób jest aktual-

na i zgadza się z danymi meldunko-

wymi albo innymi informacjami np. 

od firmy „Simeko”). Gmina przypomi-

na o obowiązku ponownego złożenia 

deklaracji, jeżeli zaszły zmiany w tym 

zakresie. Druk deklaracji można 

pobrać w urzędzie albo ze strony in-

ternetowej gminy. 

  Wciąż trwa spór między Ministrem 

Finansów a Regionalnymi Izbami Ob-

rachunkowymi o sposób zaokrągla-

nia opłat za śmieci. Problem dotyczy 

stawek ustalonych co do grosza w róż-

nych miejscach kraju (także u nas). 

Po ustaleniu jednolitego stanowiska 

gmina poinformuje, czy należności z 

danej deklaracji będą zaokrąglane do 

pełnej złotówki, czy nadal naliczać się 

będzie opłaty co do grosza.    

→ Harmonogram odbioru odpadów: - 

str. 4.  

Łukasz Gapiński 

Miłosz Kamiński 

 

CZĘŚCIEJ ODBIERANE ŚMIECI – OPŁATY BEZ ZMIAN 
► „Simeko” nadal będzie nas obsługiwać  ► Akcja wywozu śmieci w dużym rozmiarze już w kwietniu ► Jakie śmieci można  

zostawić na oczyszczalni? ► Wkrótce kontrole deklaracji i posiadania kompostowników ►Działa infolinia dla mieszkańców 

Pomożemy, odpowiemy! 

 

Infolinia firmy Simeko -  w dni robocze w godzinach 7:00-15:00  

tel: 76 61 57 656 e-mail : dyspozytor@simeko.com.pl 

 

Urząd Gminy - podinsp. ds. gospodarki odpadami Łukasz Gapiński, 

pok. nr 14, w dni robocze godz.7:30-15:30  

tel. 75 75 15 185/285 wew. 118 e-mail : eko@janowicewielkie.eu 

Uroczyste wręczenie zezwoleń. Od lewej: właściciel firmy Pan 

Wiesław Thom, Wójt Gminy Janowice Wielkie Kamil Kowalski 

oraz Pani Poseł na Sejm RP Zofia Czernow. 
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1% podatku  
 

   Podczas wypełnia-

nia rozliczeń podat-

kowych mamy moż-

liwość przekazania 1 

procenta podatku na 

rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Zachęcamy do wspierania tą drogą: 

- Małej Julii Starzec, która urodziła 

się z naczyniakiem twarzy i potrzebu-

je cały czas specjalistycznego leczenia 

oraz ciągłej rehabilitacji. Pieniądze 

można przekazać na Fundację 

„Potrafię Pomóc”, KRS: 0000303590, 

w celu szczegółowym  proszę wpisać 

„darowizna na rzecz: Julia Starzec 

(240-0081)”.  

 - OSP Janowice Wielkie. Środki prze-

kazane przez Państwa zostaną prze-

znaczone na zakup sprzętu niezbędne-

go przy akcjach ratowniczych straża-

ków. W polu KRS należy wpisać nu-

mer: 0000116212, a w celu szczegóło-

wym: Ochotnicza Straż Pożarna w 

Janowicach Wielkich, ul. Sportowa 

4, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dol-

nośląskie.  

  Na po-

c z ą t k u 

s t y c z n i a 

br. w re-

mizie OSP 

w Janowi-

cach Wielkich zamontowano nową 

automatyczną bramę wjazdową o sze-

rokości 6 metrów i wysokości 3,8 m. 

Zastąpiła ona poprzednią, dużo mniej-

szą. Efektem tego jest zwiększenie 

bezpieczeństwa oraz szybkości wyjaz-

du wozów bojowych. Wymianę bramy 

sfinansowano ze środków własnych 

OSP oraz środków Gminy Janowice 

Wielkie.  

Łukasz Wdowiak 

Nowa brama dla OSP 

  Nakładem Muzeum Miedzi w Legnicy 

ukazała się książka pt. „Miedzianka. 700 lat 

dziejów górniczego miasta” Marcina Ma-

kucha i Tomasza Stolarczyka. Autorzy są 

pracownikami naukowymi Muzeum Miedzi 

w Legnicy, zajmującymi się archeologią i 

historią, a zarazem współtwórcami wysta-

wy muzealnej o Miedziance w 2011 r. 

Książka ma charakter monografii i przed-

stawia losy Miedzianki w ujęciu popularno-

naukowym. Autorzy omawiają zagadnienia 

geograficzne, geologiczne, archeologiczne, 

historyczne, religijne i związane z ochroną 

zabytków. Książka zawiera sporo ciekawo-

stek i cytatów z dokumentów, między inny-

mi dotyczących decyzji o likwidacji Mie-

dzianki. Na uwagę zasługuje obszerny su-

plement z rycinami, zawierający zarówno 

etykiety po miedziankowskim piwie, przed-

wojenne widokówki, jak i górnicze plany 

sztolni z opisem w języku rosyjskim. Wy-

dana w twardej oprawie, na kredowym pa-

pierze, z licznymi kolorowymi zdjęciami, 

mapami i planami liczy 149 stron.  

  W janowickiej świetlicy odbyło się spo-

tkanie promujące książkę, w którym uczest-

niczyło ponad 100 uczestników, którzy 

zadawali pytania auto-

rom. 

    Książkę można nabyć 

w  Muzeum Miedzi, tel. 

076 862 49 49, w 

cenie 35 zł. 

(mkam) 
 

 

Ukazała się książka o historii Miedzianki 

  Na janowickim Orliku 

animatorzy rozwijać bę-

dą program sportowy. W 

minionym sezonie pilo-

tażowo uruchomiono 

cykl konkursów sporto-

wych dla młodzieży. W 

tym roku co miesiąc aż do jesiennego 

podsumowania konkursów odbywać 

się będą konkursy z technik sporto-

wych oraz miniwykłady z zasad po-

szczególnych dyscyplin, warsztatu 

mistrzów i fair play. Przewiduje się 

także współzawodnictwo w grupach 

dla dziewcząt i dla seniorów. Szczegó-

ły u animatorów na obiekcie. 

(mkam)  

Orlikowy mistrz sportu 

Drodzy mieszkańcy Naszej Gminy! 

  Już prawie półtora roku nasza wieś 

uczestniczy aktywnie w Regionalnym 

Programie Odnowy Wsi Dolnoślą-

skiej. Jako Grupa  Odnowy  Wsi  Ja-

nowice Wielkie, chcielibyśmy poinfor-

mować  Was o naszych  dotychczaso-

wych działaniach.  Jak już  wcześniej  

informowaliśmy (na stronie gminnej 

oraz w Informatorze Janowickim), w 

2013 r. za pośrednictwem Fundacji 

Przystanek Dobrych Myśli wzięliśmy 

udział w konkursie „Przedsięwzięcia 

promujące ideę odnowy wsi” organizo-

wanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego i otrzy-

maliśmy dofinansowanie w kwocie 

4760 zł. Wymaganą kwotę wkładu 

własnego (530 zł) uzyskaliśmy z na-

szej gminy. W ramach konkursu moż-

na było otrzymać wsparcie na: 

1. Wykonanie tablic informacyjnych 

tzw. ,,witaczy’’ lub tablic w cen-

trum miejscowości. 

2. Propagowanie idei Odnowy Wsi 

Dolnośląskiej poprzez wydanie 

materiałów promocyjnych. 

3. Organizację imprez promujących 

inicjatywę Odnowy Wsi. 

4. Propagowanie idei Odnowy Wsi – 

zakładanie serwisu internetowego 

dotyczącego działań grupy Odnowy 

Wsi. 

  Wykorzystaliśmy szansę. Za pozy-

skane pieniądze jako Grupa Odnowy 

Wsi Janowice Wielkie opracowaliśmy 

i  wykonaliśmy 3 tys. ulotek promo-

cyjnych (wraz z mapą), informujących  

o  atrakcyjnych miejscach na terenie  

naszego sołectwa. Powstał również w 

ilości 200 egz. kalendarz na rok 2014 

promujący  Janowice Wielkie jako 

gminę atrakcyjną turystycznie. 

   Głównym i najważniejszym przed-

s i ę w z i ę c i e m  j e s t  n i e w ą tp l i -

wie ,,witacz” zlokalizowany  przy  ul. 

Kolejowej (ustawiony za zgodą Wójta 

Gminy na działce gminnej). Z założe-

nia ,,witacz” jest  oryginalnym ele-

mentem architektonicznym, który 

wita turystów i gości przybywających 

w nasze strony. Zaprojektowała go 

Grupa Odnowy Wsi, a wykonał znany 

rzeźbiarz Adam Spolnik. Elementy 

znajdujące się na pniu  symbolizują 

możliwe  formy  aktywnej  turystyki, 

jakie można uprawiać na terenie i w 

okolicach Janowic Wielkich. Pojawiły 

się również liście jarząbu szwedzkiego 

symbolizujące unikatową aleję  znaj-

dującą  się  na  terenie naszej wsi .  

  Na szczycie tak jak i nad Janowica-

mi góruje Zamek Bolczów, a studnia 

okalająca pień jest ma nawiązywać do 

studni  znajdującej się na dziedzińcu 

zamkowym. Witacz ma przyciągać 

turystów  i gości oraz zachęcać do ak-

tywnego  spędzania czasu na terenie 

Janowic i  Rudaw Janowickich. Mamy 

głęboką  nadzieję, że ,,witacz” symbo-

lizujący ,,nasze miejsce  na  ziemi’’ 

zagości  również w sercach mieszkań-

ców i z  czasem stanie się symbolem 

wsi chętnie pokazywanym znajomym 

i przyjaciołom. 

  W niedługim czasie teren wo-

kół ,,witacza” zostanie ostatecznie 

zagospodarowany. Wytyczone zostaną 

ścieżki, pojawią się ławeczki. Teren 

obsadzony  zostanie krzewami. Stwo-

rzy to kolejne  miejsce do odpoczynku 

zarówno dla  mieszkańców jak i tury-

stów. 

  Jako Grupa Odnowy Wsi planujemy  

kolejne działania. Serdecznie zachęca-

my wszystkich chętnych do aktywne-

go włączenia się w działania na rzecz 

Janowic Wielkich. Jeśli masz odrobi-

nę  czasu, nie  lubisz  siedzieć bez-

czynnie  i interesuje cię to, co dzieje 

się wokół  nas - zachęcamy do współ-

pracy z Grupą Odnowy Wsi.  

Anita Pawłowicz - lider Grupy Odno-

wy Wsi tel. 75-75-15-185 wew.100  

e-mail: odnowa@janowicewielkie.eu 

Janowice Wielkie w Odnowie Wsi 

Nowy sezon w Wieży  

w Radomierzu 
 

Od 26 kwietnia ponownie zo-

stanie otwarta Gminna Infor-

macja Turystyczna - Wieża Wi-

dokowa w Radomierzu. Godzi-

ny otwarcia obiektu: wtorek - 

piątek od 9 do 17, sobota - nie-

dziela od 10 do 18. W ponie-

działki Wieża będzie nieczynna.  

KOMENTARZ 

 

  - Rewelacyjna książka, która wyja-

śnia wszelkie zagadki historyczne wo-

kół tematu Miedzianki. Bazuje na 

dokumentach, do których autorzy do-

cierali z wielkim zaangażowaniem, 

przez co nabiera wielkiej wartości me-

rytorycznej i staje się doskonałą pa-

miątką istnienia Miedzianki. Cieszę 

się, że powstało tego typu opracowanie 

w języku polskim, które możemy prze-

kazać młodemu pokoleniu – nieznają-

cemu historii tego miejsca. 

 

Paweł Nowak  

Kontakt z dzielnicowym 
 

724 009 997  
 

Dzielnicowy asp. Bogusław Biniek 

pełni służbę na terenie Gminy Jano-

wice Wielkie w dniach określonych 

przez Komisariat I Policji w Jeleniej 

Górze (tel. 75 75 20 150). Dodatkowo 

w każdy czwartek w godz. 16.00-19.00 

przyjmuje interesantów w budynku 

GOPS, ul. Kolejowa 2a, Janowice 

Wielkie. Z dzielnicowym można skon-

taktować się telefonicznie pod nume-

rem: 724 009 997.  
Ufundowany przez Gminę telefon od-

bierany jest w dniach i godzinach pra-

cy dzielnicowego. W przypadku, gdyby 

był wyłączony można wysłać SMS-

a.  W sprawach pilnych należy dzwo-

nić na tel. 997 lub 112.  
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Kalendarz imprez 2014 
Maj 2014 

1 maja Zamkowa Chędoga - społeczna akcja porządkowa Zamku Bol-

czów. Na  zakończenie - wspólne ognisko. 

Organizatorzy: Stow. Mieszkańcy Gminie, UG Janowice Wielkie 

2-4 maja III Rudawska Wyrypa - Górski Ekstremalny Maraton na Orienta-

cję.  

Organizator: Szkoła Górska „WYRYPA” 

Partner: UG Janowice Wielkie 

17 maja II Noc Muzeów w Wieży Widokowej - nocne zwiedzanie wieży 

widokowej połączone z możliwością wejścia na poziom dzwonów. 

Wieża otwarta będzie od godz. 10:00 do 24:00. 

Organizator: UG Janowice Wielkie 

Czerwiec 2014 

28 czerwca IV Janowianki - Święto Gminy Janowice Wielkie: imprezy, kon-

kurencje sportowe, zabawa pod gołym niebem. 

Organizator: UG Janowice Wielkie, Rada Sołecka Janowic Wlk. 

Lipiec 2014 

lipiec IV Wędrowny Przegląd Piosenki „POLANA” - cykl koncertów 

poezji śpiewanej, piosenki turystyczne, konkurs dla młodych twór-

ców. 

Organizator: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości 

Wrzesień 2014 

wrzesień Turniej o Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa - cykliczna  sportowa 

impreza dla wszystkich. Turniej rozgrywany jest w dwóch konku-

rencjach: piłka nożna oraz piłka siatkowa. Odbywa się na komplek-

sie  ORLIK w Janowicach Wielkich.  

Organizator: UG Janowice Wielkie, Kościół Zielonoświątkowy w 

Janowicach Wielkich, Rada Sołecka Janowic Wielkich 

19-21 września XI Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej - długodystansowy 

rajd górski, którego celem jest przejście ponad 140 km w ciągu 48 

godzin. Trasa przecina gminę od Janowic Wielkich po Komarno.  

Organizator: SPORTIZERY, Karkonoska Grupa GOPR 

Partner: Gmina Janowice Wielkie 

27 września Piknik Rodzinny - festyn dla uczniów i ich rodziców organizowa-

ny na terenie Gminnego Zespołu Szkół. Dużo zabawy i konkursów. 

Organizator: GZSz 

Październik 2014 

październik Manewry Górskie 2014 - Taktyczne zabawy drużyn ASG rozgry-

wane na terenie dawnego przysiółka Gniewczyce k. Mniszkowa.  

Organizator: Drużyna Braci o. Janowice Wielkie 

Listopad 2014 

11 listopada Dzień Niepodległości - cykl wydarzeń kulturalnych z okazji Dnia 

Niepodległości. 

Organizator: UG Janowice Wlk., GZSz, Stow. Bolczowianie 

  Gmina uzyskała promesę z 

Urzędu Wojewódzkiego na  na 

odbudowę murów oporowych 

przy ul. Partyzantów w Jano-

wicach Wielkich. Mury oporo-

we o długości 300 metrów, po-

ważnie uszkodzone przez po-

wódź w 2012 roku, zostaną 

odbudowane przez firmę 

SKANSKA za kwotę 1 175 

122,33 złotych. W trakcie prze-

budowy mogą wystąpią przej-

ściowe utrudnienia przejazdu.  

(MC) 

Odbudowa murów oporowych 

Odcinek muru, który zostanie odbudowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo, 

   od ostatniego numeru Informatora 

Janowickiego minęły trzy miesiące. 

Łagodna, bezśnieżna zima przeszła 

niespostrzeżenie w coraz piękniejszą 

wiosnę. 

  Miniony okres to czas wzmożonej 

pracy związanej głównie z przeprowa-

dzaniem przetargów. Z rąk Wojewody 

Dolnośląskiego odebrałem promesę na 

naprawę infrastruktury gminnej w 

wysokości miliona pięciuset tysięcy 

złotych. W ramach tych środków wy-

łoniliśmy wykonawcę, który odbuduje 

mur oporowy wzdłuż rzeki Bóbr przy 

ulicy Partyzantów w Janowicach 

Wielkich (firma SKANSKA). Ponie-

waż kończyła nam się pierwsza umo-

wa, w ramach przetargu wyłoniliśmy 

firmę która przez najbliższe dwa lata 

będzie odbierała i wywoziła nasze 

śmieci (najniższą cenę zaproponowało 

SIMEKO). Obie firmy działały już na 

terenie naszej gminy, znają jej specy-

fikę, co daje nadzieję na sprawne i 

bezkonfliktowe wykonywanie umów. 

W minionym czasie zlecone i wykona-

ne zostały prace projektowe na ulicę 

Leśną w Janowicach Wielkich i po 

jednej drodze gminnej  w Komarnie i 

Radomierzu. O pieniądze na wykona-

nie tych zadań będziemy występować 

do Ministerstwa Administracji i Cy-

fryzacji. W marcu podpisałem umowę 

z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 

czterystu siedemdziesięciu tysięcy 

złotych. Są to pieniądze, które zdoby-

liśmy w konkursie wojewódzkim, pi-

sząc wniosek na rewitalizację zrujno-

wanego terenu po byłym basenie w 

Janowicach Wielkich. Ostatni raz 

obiekt ten napełniony został wodą w 

2006 roku, już wówczas nie mając 

odbioru i dopuszczenia do bezpieczne-

go użytkowania przez WOPR. Od 

tamtego czasu obiekt został zdemolo-

wany i popadł w kompletną ruinę. 

Wykonany w zeszłym roku projekt 

przewiduje w tym miejscu fontannę, 

budynek magazynowy wraz ze sceną, 

alejki parkowe wraz z ławeczkami, 

stołami do gry w szachy, warcaby i 

ping-ponga, parking dla aut i rowe-

rów, siłownię na wolnym powietrzu 

oraz nasadzenia drzewek i krzewów. 

Aktualnie ogłosiliśmy przetarg, który 

- mam nadzieję - pozwoli wyłonić wy-

konawcę tego zadania. 

  Wraz z zarządem janowickiej straży 

pożarnej od zeszłego roku usilnie pra-

cujemy nad pozyskaniem środków na 

zakup nowego wozu bojowego dla na-

szych strażaków. W budżecie gminy 

przeznaczonych jest na ten cel trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych, sto pięć-

dziesiąt pozyskaliśmy z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, kolejne sto 

pięćdziesiąt z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, złożyliśmy 

również wniosek o dofinansowanie w 

ramach konkursu „Bezpieczny Dolny 

Śląsk”. Konkurencja jest duża, jednak 

bardzo liczymy na pozyskanie wszel-

kich środków zewnętrznych, które 

umożliwią nam wymianę naszego naj-

bardziej wysłużonego stara na nowo-

czesny wóz ratowniczo-gaśniczy. 

  Jak widać, nasze prace i starania o 

rozwój Gminy Janowice Wielkie nie 

ustają. Przy niezwykle skromnym 

budżecie, ciągłej konieczności spłaty 

zaciągniętych w latach poprzednich 

kredytów, pożyczek oraz tzw. „długu 

szkoły” z lat 2005 - 2010, udaje nam 

się krok po kroku pozytywnie zmie-

niać i odnawiać nasze najbliższe oko-

lice. Potrzeb jest naturalnie dużo wię-

cej. Musimy jednak mierzyć zamiary 

na możliwości, jakimi dysponujemy i 

wyposażyć się w cierpliwość. Funkcjo-

nowanie gminy to plany i przedsię-

wzięcia wieloletnie i tylko w takiej 

odległości czasowej wiele z naszych 

wspólnych potrzeb może być realizo-

wane. 

  Póki co cieszmy się, Drodzy Pań-

stwo, z nadchodzącej wiosny i świą-

tecznego wypoczynku. Nauczmy się 

czerpać radość i uśmiech z tych zna-

czących, ale również najdrobniejszych 

pozytywnych zmian, jakie zachodzą 

wokół nas, bo gmina, w której miesz-

kamy, tak jak w trzech poprzednich 

latach, tak i w roku obecnym podąża 

w naprawdę dobrym kierunku. Życząc 

Państwu wszystkiego, co najlepsze, 

pozostaję z wiosennym pozdrowie-

niem. 

     

    

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE   
kwiecień-grudzień 2014 r. 

Odbiór odpadów w godzinach 06:00-20:00 

SIMEKO Sp. z o. o. Jelenia Góra, Infolinia – 75 61 57 656 

  Miejscowość Ulica Kwie-

cień 

Maj Czer-

wiec 

Lipiec Sierpień Wrze-

sień 

Październik Listopad Gru-

dzień 

B 

I 

O 

Gmina Janowice 

Wielkie – odpady 

BIO 

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – 

CAŁA GMINA 
4 2 6 4 1 5 3 7 5 

Gmina Janowice 

Wielkie – odpady 

BIO 

budynki wielorodzin-

ne 

1 Maja 4,7,8,10,14,15,19,24,26,27,43 , Chłopska 4, 
Demokratów 7,8,10,21,28, Nadbrzeżna 9,17, Partyzantów 

6,13, Świerczewskiego 1,4,10, Zamkowa 7 

Komarno 17, Trzcińsko 82 

18 16 20 18 16 za 

św. 

19 17 21 19 

P 

A 

P 

I 

E 

R 

Gmina Janowice 

Wielkie PAPIER 
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – 

CAŁA GMINA 
4 2 6 4 1 5 3 7 5 

Gmina Janowice 

Wielkie PAPIER 

budynki wielorodzin-

ne 

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20-

20,21,24,26,27,30,31,33, 35,39,43,46 

Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, 
Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Ma-

tejki 2, Partyzantów 6,7,8,13, Pionierska 10, Robotnicza 2,8, 

Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14,  

Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28 

Radomierz 3,45,55,84,88 

Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82 

18 16 20 18 16 za 

św. 

19 17 21 19 

P 

L 

A 

S 

T 

I 

K 

Gmina Janowice 

Wielkie PLASTIK 
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – 

CAŁA GMINA 
11 9 13 11 8 12 10 14 12 

Gmina Janowice 

Wielkie PLASTIK  

budynki wielorodzin-

ne 

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20-

20,21,24,26,27,30,31,33, 35,39,43,46 

Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, 
Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Ma-

tejki 2, Partyzantów 6,7,8,13, Pionierska 10, Robotnicza 2,8, 

Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14,  

Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28 

Radomierz 3,45,55,84,88 

Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82 

25 23 27 25 22 26 24 28 27 za 

św. 

S 

Z 

K 

Ł 

O 

Gmina Janowice 

Wielkie SZKŁO 
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkałe – 

CAŁA GMINA 
10 8 12 10 14 11 9 13 11 

Gmina Janowice 

Wielkie SZKŁO 

budynki wielorodzin-

ne 

1 Maja 1,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19, 20-

20,21,24,26,27,30,31,33, 35,39,43,46 

Chłopska 4,17,18, Demokratów 7,8,10,13,21,24,27,28, 
Nadbrzeżna 6,7,8,9,13,17, Kolejowa 5,6,7, Leśna 4,11, Ma-

tejki 2, Partyzantów 6,7,8,13, Pionierska 10, Robotnicza 2,8, 

Sportowa 3,4, Świerczewskiego 1,4,10,11, Zamkowa 7,14,  

Komarno 1,17,98,100,136,137 

Miedzianka 16,88, Mniszków 24,28 

Radomierz 3,45,55,84,88 

Trzcińsko 1,11,14,15,16,23,30,51,70,80,81,82 

24 22 26 24 28 25 23 27 24 za 

św. 

Miejscowość Ulica Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Janowice Wielkie 

Miedzianka 

Mniszków 

Chłopska, Kolejowa, Nadbrzeżna, Parkowa, 

Sportowa, Świerczewskiego 

7 

19 za św. 

5 

19 

2 

16 

7 

21 

4 

18 

1 

15 

6 

20 

3 

17 

1 

15 

Radomierz   1 

15 

6 

20 

3 

17 

1 

15 

5 

19 

2 

16 

7 

21 

4 

18 

2 

16 

Trzcińsko   2 

16 

7 

21 

4 

18 

2 

16 

6 

20 

3 

17 

1 

15 

5 

19 

3 

17 

Janowice Wielkie 

  

Miedzianka 

Demokratów, Leśna, Partyzantów, Pionierska 

Miedzianka 93,94,95 

3 

17 

30 za św. 

15 5 

21 za św. 

3 

17 

7 

21 

4 

18 

2 

16 

6 

20 

4 

18 

Janowice Wielkie 1 Maja, Kochanowskiego, Matejki, Reja, 

Wojska Polskiego 

14 

26 za św. 

12 

26 

9 

23 

14 

28 

11 

25 

8 

22 

13 

27 

10 

24 

8 

20 za św. 

Komarno Numery od 86 do 184 8 

22 

13 

27 

10 

24 

8 

22 

12 

26 

9 

23 

14 

28 

8 za św. 

25 

9 

22 za św. 

Komarno Numery od 1 do 85 9 

23 

14 

28 

11 

25 

9 

23 

13 

27 

10 

24 

8 

22 

12 

26 

10 

23 za św. 

Janowice Wielkie Kopernika, Krótka, Robotnicza, Zamkowa, 10 

24 

8 

22 

12 

26 

10 

24 

14 

28 

11 

25 

9 

23 

13 

27 

11 

24 za św. 

Janowice Wielkie 1 Maja 28a, Chłopska 1, Kolejowa 3, Sporto-

wa 5, Świerczewskiego 12 

Restauracja „Przycup w Dolinie” 

7 

14 

19 za św. 

5 

12 

19 

26 

2 

9 

16 

23 

7 

14 

21 

28 

4 

11 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

1 

8 

15 

20 za św. 


