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O d trzech lat na przełomie 

stycznia i lutego ludzie blisko 

związani z Gminą Janowice Wiel-

kie wystawiają przedstawienie 

dla mieszkańców, podczas które-

go zbierane są fundusze na cele 

dobroczynne. Do tej pory można 

było głównie zobaczyć insceniza-

cję jasełek, a fundusze kolejno 

zbierano na wsparcie przedszko-

la, szkoły i małego mieszkańca 

gminy, Filipka Janasa. 

 

W tym roku organizatorzy postanowili 

przełamać konwencję spektaklu, bio-

rąc na warsztat dobrze wszystkim 

znaną baśń o Czerwonym Kapturku. 

Trzeciego lutego Aulę w Gminnym 

Zespole Szkół im. W. Rutkiewicz licz-

nie zaczęli zapełniać mieszkańcy gmi-

ny. Po raz czwarty przedstawienie 

cieszyło się sporą frekwencją hojnej 

publiczności. 

Równo o godz. 18:00 Wójt Gminy 

przywitał zgromadzonych gości: samo-

rządowców z sąsiednich gmin, miesz-

kańców oraz media. Po krótkim wstę-

pie zaprosił do obejrzenia spektaklu. 

Jako pierwsze na scenie wystąpiły 

śpiewające uczennice klas III SP. Za-

raz za nimi na scenie pojawił się tytu-

łowy Czerwony Kapturek rozpo-

czynający swoją podróż do babci przez 

rudawskie lasy. Po drodze napotkał 

urzędniczki strzegące porządku  

w gminnej dokumentacji. Minąwszy 

panie, Kapturek natknął się na miesz-

kanki gminy opowiadające o licznych 

utrudnieniach drogowych związanych  

 

z niedawno prowadzonymi remontami  

nawierzchni i mostu.  

Główna bohaterka na dalszym etapie 

podróży porozmawiała z nau -

czycielkami z Leśnej Szkoły chcącymi 

zatrzymać ją w szkolnej ławie. Panie 

nie omieszkały w żartobliwy sposób 

wspomnieć o reformie oświaty oraz 

zabawnych aspektach swojej pracy. 

Spore ożywienie wśród publiczności 

wzbudziło pojawienie się na scenie 

Wilka, chcącego zaprosić główną bo-

haterkę na rosołek. W przedstawieniu 

nie zabrakło także nowoczesnej babci 

piszącej Echo Seniora, Wilka II, Kró-

lowych, szukających drogi do domu od 

zeszłorocznych jasełek, Narratora ko-

mentującego sceniczną rzeczywistość 

oraz Myśliwego z flintą strzegącego 

porządku w bajkowym lesie. 

 

     Każda bajka, każda opowieść 

którą kreujemy ma w sobie jakąś 

część prawdy. Myślę, że była ona 

kwitowana uśmiechami i brawami 

- powiedział Wójt, K. Kowalski. 

 

 

Zwieńczeniem występu było wspólne 

odśpiewanie pieśni finałowej. 

Bardzo miłym momentem dla całej  

aktorskiej obsady  było wręczenie tor-

tu i podziękowań za społeczną pracę 

przez dyrektora GZSz. 

Po części oficjalnej mieszkańcy udali 

się na słodki poczęstunek. Dialogi jak 

i cała konwencja spektaklu w żartobli-

wy i luźny sposób nawiązywały do 

bieżących wydarzeń w gminie oraz 

urzędowych funkcji aktorów. Gromkie 

oklaski i salwy śmiechu towarzyszyły 

występującym przez cały czas trwania 

przedstawienia.  

        

      Pokazujemy, że od mieszkańców 

nie dzielą nas stanowiska urzędni-

cze czy kierownicze. Jesteśmy ludź-

mi i robimy to dla ludzi- podsumo-

wała Kierownik GOPS, M. Gaje-

wicz.  

 

Podczas wydarzenia obecne były także 

lokalne media (reporter portalu jelon-

ka.com, dziennikarze telewizji Stri-

meo oraz TVP 3 Wrocław).  

W bieżącym roku fundusze zgroma-

dzone podczas przedstawienia zostały 

przeznaczone na zakup szafek szkol-

nych. Udało się zgromadzić kwotę  

w wysokości 3854,73 zł, co świadczy  

o nie gasnącym zaangażowaniu Jano-

wiczan w dobroczynne akcje. Zebrana 

kwota pozwoli na zakup ponad 32 no-

wych szafek! Mamy nadzieję, że  

w podobnych okolicznościach spotka-

my się za rok! 

 

• Karolina Rokicka 

W spektaklu wystąpili: Nadia Wdo-

wiak, Lidia Ameljan–Kowalska, Ame-

lia Czerniawska, Magda Ignaciuk, 

Amelia Świerk, Zuzia Parzygnat 

(uczennice klas III SP), panie: Małgo-

rzata Gajewicz (Czerwony Kapturek), 

Anna Świerk, Agnieszka Owsianik, 

Beata Gawecka (Mieszkanki), Emilia 

Parzygnat i Urszula Chochoł 

(Urzędniczki), Joanna Faber i Marze-

na Pikus (Nauczycielki z Leśnej Szko-

ły), Kinga Rożko (Babcia), Jolanta 

Sudak, Katarzyna Praczyk, Agata 

Brodziak (Trzy Królowe), panowie: 

Kamil Kowalski (Wilk I), ks. Pro-

boszcz Piotr Suska (Wilk II), Miłosz 

Kamiński (Narrator), Robert Gudow-

ski (Myśliwy). 
Obsługą techniczną sprzętu zajęli 

się panowie: Robert Gapiński i Artur 

Górnicki. 

Dekoracja była wspólnym dziełem 

aktorów, za wyjątkiem ruchomego 

elementu (domu/lasu), któremu arty-

styczny kształt nadał Dominik Jaku-

bów z małżonką Joanną i tatą Je-

rzym. 

Słodki poczęstunek był możliwy 

dzięki wspaniałym gminnym gospody-

niom: Ewie Bartosiewicz Agacie Bro-

dziak, Barbarze Burzawie, Joannie 

Drygalskiej, Małgorzacie Gruszka, 

Joannie Faber, Annie Kowalskiej, 

Karolinie Książek, Marii Markowiak, 

Bogusławie Nestorowicz, Anicie Paw-

łowicz, Elżbiecie Rokickiej, Paulinie 

Rożko, Marioli Smektale, Annie Sku-

rupińskiej, Elżbiecie Szekszteło, Ewie 

Wawrzak, Annie Wnuk, Elżbiecie 

Wojtas oraz właścicielowi Cukierni 

Merkury. 
Obsługę kawiarenki poprowadziły 

panie: Bogusława Nestorowicz i Ewa 

Wawrzak. 

Zbiórką publiczną zajęli się: Karoli-

na Rokicka i Leszek Rudziński. 
O zdjęcia z przedstawienia zatrosz-

czył się Adam Szumowski, natomiast 

przy nagraniu filmu, który można 

obejrzeć na kanale youtube praco-

wali panowie: Konrad i Kornel Gaje-

wicz. 

►Aktorzy z pieśnią finałową na ustach (fot. A. Szumowski) 

► Doborowa obsada (fot. A. Szumowski) 

 

 

„ 
„ 
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Witam po raz kolejny, 

przekazując  wiadomości, jakie doty-

czą prac Rady Gminy w ostatnim cza-

sie. Zacznę od spraw, które udało się 

nam dokończyć - a więc po pierwsze, 

jeżeli chodzi o młode drzewka na Alei 

Jarzęba Szwedzkiego, zostały wcią-

gnięte na listę drzew chronionych. 

Zakończyliśmy także sprawę dzielenia 

ul. Świerczewskiego i wyboru nowych 

nazw ulic. Trzeba przyznać, że  kon-

sultacjom ogłoszonym przez Urząd 

Gminy towarzyszyły duże emocje. 

Także i na sesji Rady Gminy, kiedy 

omawialiśmy nazwę dla odcinka ulicy, 

któremu ostatecznie nadaliśmy nazwę 

"Sudecka", rozgorzała gorąca dysku-

sja. W wyniku podjętej uchwały nie-

długo w Janowicach powstaną nowe 

ulice - Rudawska, Sudecka oraz Wi-

dok. Najważniejszą sprawą z jaką 

zmierzyć musiała się Rada na począt-

ku 2017 r. była sprawa rozpoczęcia 

budowy II części kanalizacji Janowic 

Wielkich. Wymagać to będzie zacią-

gnięcia kolejnych kredytów, by móc 

sfinansować inwestycję. Na wniosek 

Wójta Gminy nie jednogłośnie podjęli-

śmy uchwałę o zmianie w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy, która 

uwzględniać już będzie kolejne zobo-

wiązanie kredytowe. Uchwała ta pod-

lega zaopiniowaniu przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową. Na sesji zwoła-

nej specjalnie w tym celu padało wiele 

pytań w stronę Pana Wójta, było wiele 

obaw zgłaszanych przez Radnych. Do-

tyczyły one przede wszystkim tego, 

czy stać Gminę na tę inwestycję  

w chwili obecnej, szczególnie mając na 

uwadze zadłużenie względem firmy 

"Wodnik". Kolejne zastrzeżenia budzi-

ła forma obciążania częściowymi kosz-

tami budowy tejże kanalizacji miesz-

kańców Janowic. Przypomnę tylko, że 

w chwili powstawania projektu tj.  

w roku 2007 całość kosztów ponosiła 

Gmina. Niestety na skutek zmian  

w prawie obecnie Gmina ponosi kosz-

ty do granicy działki mieszkańca, na-

tomiast od granicy działki koszty po-

nosi  mieszkaniec. Jeżeli chodzi o te-

maty związane z gospodarką wodno-

ściekową został także przyjęty wnio-

sek Wójta w sprawie uchwalenia taryf 

za dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków na kolejny rok. I na tym za-

kończę to krótkie sprawozdanie, choć 

spraw do opisania jest dużo, niestety 

miejsca w naszym Informatorze mało.  

Ponieważ numer tego Informatora 

ukaże się przed Wielkanocą, pragnę 

wszystkim Wam złożyć życzenia rado-

snych, przepełnionych rodzinnym cie-

płem Świat, oraz mokrego Dyngusa,  

w imieniu swoim oraz całej Rady Gmi-

ny Janowice Wielkie. 

 

Paweł Pawłowicz 

Przewodniczący Rady Gminy 

Spotkania ze zwierzętami  

O d połowy stycznia w świetli-

cach wiejskich w Janowicach 

Wielkich i Trzcińsku realizowany 

jest projekt „Nasi bracia mniejsi”.   

 

Biorą w nim udział najmłodsze dzieci 

– mieszkańcy obu miejscowości.  

 

Tematyka związana jest ze zwierzęta-

mi: ich poznawaniem, nauką odpo-

wiedniego zachowania i traktowania 

naszych czworonożnych przyjaciół. 

Zajęcia są bardzo różnorodne. Część 

odbywa się na miejscu, w formie 

warsztatów, są też wyjazdy, podczas 

których maluchy poznają zwierzęcy 

świat. Do tej pory dzieci robiły  kule 

smalcowe i karmniki z butelek dla 

ptaków, przygotowywały smaczne, 

jarskie posiłki, wzięły udział w zaję-

ciach plastycznych oraz popołudniu  

z grami i zabawami o zwierzętach, 

spotkały się także z pracownicą – edu-

katorem  Nadleśnictwa Śnieżka, która 

opowiedziała im o dzikich zwierzętach 

żyjących w lasach Rudaw Janowickich 

i Polski. Projekt trwać będzie do koń-

ca czerwca. Na uczestników czeka  

jeszcze mnóstwo atrakcji  m.in. wizyta  

w ośrodku rehabilitacji zwierząt, gabi-

necie weterynaryjnym, spotkanie  

z osobą zajmującą się szkoleniem 

psów, warsztaty tworzenia domków 

dla zapylaczy, wykonywanie zwierząt 

z surowców wtórnych. W część działań 

włączają się rodzice i seniorzy.  

Projekt realizowany jest przez Funda-

cję Przystanek Dobrych Myśli, dzięki 

dotacji w Fundacji BGK w ramach 

programu „Nasi bracia mniejsi”. 

• Alicja Kozak  

►Praca przy budowie karmnika  

(fot. archiwum projektu) 

► Grantodawca projektu  

O d początku roku w Gminie 

rozpoczął działalność Punkt Nie-

odpłatnej Pomocy Prawnej. Po-

moc jest udzielana przez adwoka-

tów i radców prawnych.  

 

W wyniku konkursu Starostwa Po-

wiatowego w Jeleniej Górze do obsługi 

programu wybrano Fundację Honeste 

Vivere. Partnerem projektu jest Gmi-

na Janowice Wielkie, która zapewnia 

lokal. Pomoc prawna jest udzielana  

w pomieszczeniu przy GOPS w Jano-

wicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a. Po-

mieszczenie znajduje się na parterze  

i jest dostępne dla osób niepełno-

sprawnych. Pomocy udziela się w po-

niedziałki w godz. 11-15. Tel. do  

 

punktu: 75 75 15 167 w czasie dyżu-

ru. W pozostałym czasie mieszkańcy 

mogą korzystać z punktów w Karpa-

czu (bud. Urzędu Miasta, wtorki), 

Szklarskiej Porębie (bud. MOPS, 

czwartki), Jeleniej Górze (Starostwo 

Powiatowe ul. Podchorążych 15, środy 

i piątki).  

Darmową pomoc prawną (tylko na 

etapie przedsądowym) otrzymują: 

• osoby, które nie ukończyły 26. roku 

życia, 

• osoby fizyczne, którym w okresie 

roku poprzedzającego zostało przyzna-

ne świadczenie z pomocy społecznej, 

• osoby, które ukończyły 65 lat, 

• osoby posiadające Kartę Dużej Ro-

dziny, 

 

• kombatanci i weterani, 

• zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową 

lub awarią techniczną, 

• kobiety w ciąży w zakresie związa-

nym z ciążą i urodzeniem dziecka,  

w szczególności praw rodzicielskich  

i uprawnień pracowniczych. 

Uprawnieni będą mogli uzyskać infor-

macje w zakresie przygotowania do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

prawa pracy, cywilnego, karnego, ad-

ministracyjnego, ubezpieczeń społecz-

nych, rodzinnego, podatkowego z wy-

łączeniem spraw podatkowych zwią-

zanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

• (mkam) 

Nieodpłatna pomoc prawna – także u nas 

Przypominamy, jak segregować odpady 

Wrzucamy: 

• puste butelki plastikowe (PET) 

• plastikowe opakowania po żywności 

• plastikowe zakrętki 

• folie i torebki z tworzyw sztucznych 

• puszki po napojach, konserwach 

TWORZYWA SZTUCZNE 

Nie wrzucamy: 

●butelek i opakowań po olejach spo-

żywczych i samochodowych●butelek 

z jakąkolwiek zawartością●puszek po 

farbach●opakowań po aerozolach, le-

kach●opakowania po środkach chwa-

sto/owadobójczych●sprzętu AGD. 

Zanim wrzucisz do worka! 

●opróżnij i umyj pojemniki 

●odkręć butelkę   

●zgnieć puszkę, butelkę 

SZKŁO 

Wrzucamy: 

• butelki i słoiki szklane po napojach  

i żywności 

• szklane opakowania po kosmetykach 

Nie wrzucamy: 

●porcelany i ceramiki, doniczek●szkła  

okularowego, żaroodpornego, nietłu-

kącego●fajansu●żarówek, lamp jarze-

niowych●kineskopów●luster, szyb 

samochodowych i okiennych. 

Zanim wrzucisz do worka! 

●zdejmij zakrętki, kapsle, korki 

●opróżnij i umyj pojemniki 

●zadbaj o czystość szkła 

PAPIER 

Wrzucamy: 

•  gazety, książki, zeszyty 

•  katalogi, magazyny, ulotki 

•  papierowe torby i worki 

•  papier szkolny, biurowy 

•  kartony i tekturę oraz zrobione  

z nich opakowania 

Nie wrzucamy: 

●kartonów i tektur pokrytych folią 

aluminiową (np. opakowania typu te-

tra pak po mleku, napojach)●tłustych 

i zabrudzonych papierów (np. papiero-

we opakowania po margarynie, twaro-

gu, kartony po mleku czy po napojach) 

Zanim wrzucisz do worka! 

●usuń części, które nie są z papieru: 

spinacze, taśmy klejące, folie, itp.  Pozostałe odpady komunalne, 

które nie zostaną wysegregowa-

ne, należy gromadzić w pojemni-

ku na odpady zmieszane. 

 

Jeżeli nie potrafisz ocenić, gdzie 

należy wrzucić odpad, wrzuć go 

do kosza czarnego. 

BIOODPADY 

Wrzucamy: 

• liście, części roślin 

• kwiaty cięte, rośliny doniczkowe 

• odpady kuchenne pochodzenia ro-

ślinnego  (obierki, resztki jedzenia) 

• pieczywo, skorupki jaj 

Nie wrzucamy: 

• resztek oleju 

• odchodów zwierzęcych 

• artykułów higienicznych (pampersy, 

podpaski) 

• kamieni, popiołu, żużlu 

• gałęzi 

• opakowań • Katarzyna Praczyk 
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Drodzy Mieszkańcy, 

korzystając z okazji kolejnego numeru na-

szego kwartalnika, przekazuję Wam kilka 

informacji z Urzędu. W najbliższym czasie 

podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim 

umowę na dofinansowanie budowy sieci 

kanalizacyjnej drugiej części Janowic Wlk. 

Przypominam, że jest to inwestycja czeka-

jąca na realizację od kilku lat, na którą zło-

żyliśmy dokumentację konkursową w ze-

szłym roku i uzyskaliśmy pierwsze miejsce 

w naborze, Rada Gminy podjęła decyzję  

o jej realizacji, a Regionalna Izba Obra-

chunkowa nie zanegowała wieloletnich 

wydatków z tymi pracami związanych. 

Przed nami ogłoszenie przetargów na kre-

dyty bankowe, a następnie na wykonaw-

stwo. Ciężko w chwili obecnej przewidzieć, 

jakie będą wyniki przetargów, czy oferenci 

będą zainteresowani i czy zaproponowane 

ceny zmieszczą się w naszych realiach fi-

nansowych, a co za tym idzie, czy dojdzie do 

realizacji tej kluczowej dla Janowic inwe-

stycji. O dalszym przebiegu tej sprawy bę-

dziemy Państwa informować na bieżąco.  

W kwietniu otrzymaliśmy za pośrednic-

twem Wojewody Dolnośląskiego promesę 

na remont drewnianego mostu na Starych 

Janowicach. Pieniądze na wkład własny 

mamy zabezpieczone w budżecie, został 

ogłoszony przetarg na wykonawcę tej inwe-

stycji, aktualnie czekamy na oferty od zain-

teresowanych firm.  

W minionym czasie złożyliśmy wniosek do 

Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie 

kamer i punktów świetlnych na terenie 

Gminy oraz do Urzędu Marszałkowskiego 

na dofinansowanie remontu szatni na boi-

sku piłkarskim w Janowicach Wlk.  

Do Euroregionu Nysa wpłynął też nasz 

wspólny z partnerską gminą z Czech wnio-

sek. Przygotowywaliśmy się do niego od 

zeszłego roku, a dotyczy on zagospodarowa-

nia przestrzeni publicznej – skwerku na-

przeciw sklepu Dino w Janowicach.  

Zamówiliśmy tabliczki z nowymi nazwami 

janowickich ulic oraz kilka dodatkowych  

w związku ze zgłoszeniami  mieszkańców. 

Wraz z nadejściem pierwszych oznak wio-

sny przygotowujemy się również do realiza-

cji funduszy sołeckich związanych z „małą 

architekturą”  w naszej gminie.  

W najbliższych dniach mają zostać dostar-

czone do szkoły szafki dla uczniów, które 

zakupiliśmy w oparciu o budżet gminy  

i  Wasze, drodzy Państwo, wsparcie pod-

czas tegorocznego, charytatywnego 

„Czerwonego Kapturka”. W tym miejscu 

pragnę raz jeszcze osobiście bardzo serdecz-

nie podziękować wszystkim zaangażowa-

nym w tegoroczny występ, słodki poczęstu-

nek, wszelkie przygotowania, a przede 

wszystkim wpłaty finansowe. Kolejny raz 

byliśmy razem i bawiąc się, wspieraliśmy  

janowickich uczniów. Dziękuję. 

Życząc radosnych, rodzinnych Świąt, wio-

sny w sercach i przydomowych ogródkach, 

pozostaję z wyrazami szacunku. 

 

  Kamil Kowalski 

 Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Strategia Rozwoju Gminy uchwalona 
R ada Gminy podjęła uchwałę 

nr XXIV/122/2017 w sprawie przy-

jęcia dokumentu pod nazwą 

„Strategia Rozwoju Gminy Jano-

wice Wielkie na lata 2016-2025”. 

Dokument jest rodzajem programu 

gospodarczo-społecznego przewidują-

cego kierunki działań Gminy w ciągu 

najbliższych 9 lat.  

Opisuje też stan, jaki Gmina chciała-

by osiągnąć dzięki realizacji doku-

mentu.  

Gmina rozpoczęła prace nad strategią 

w następstwie uchwały Rady Gminy 

z dnia 9 czerwca 2016 r. Wykonawcą 

pierwotnej wersji dokumentu była 

firma zewnętrzna, przy udziale której 

odbyły się dwa zebrania konsultacyj-

ne z mieszkańcami i przeprowadzono 

ankietę kierowaną do lokalnej spo-

łeczności, na którą odpowiedziały 63 

osoby. Projekt został udostępniony 

w ramach konsultacji społecznych do 

uwag mieszkańców. Tekst konsulto-

wano z Dolnośląskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitar-

nym i Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska. Wkład pracy  

 

w uzgodnienie treści dokumentu wło-

żyli także liderzy lokalnej społeczno-

ści, którzy przekazywali indywidual-

nie swoje uwagi i spostrzeżenia. 

Teoria a praktyka 
Realizacja strategii zależeć będzie od 

wielu czynników. Liczy się wola dzia-

łania organów Gminy w odpowiednim 

kierunku oraz możliwości organizacyj-

ne Gminy i innych realizatorów stra-

tegii. Ogromne znaczenie ma zdolność 

finansowa Gminy i innych podmiotów, 

aby móc podejmować się realizacji 

zapisanych pomysłów. Zależy to mię-

dzy innymi od konkursów na dofinan-

sowanie ze środków europejskich  

i innych. Ważne jest prawo, które mo-

że zmienić kompetencje różnych insty-

tucji. Strategia nawet jeśli nie zosta-

nie zrealizowana w sposób zamierzo-

ny, to pokazuje, o co Gmina będzie się 

starać i co chciałaby osiągnąć. Część 

pomysłów niewątpliwie jest na wy-

rost, ale pokazują one, co jest ważne 

dla rozwoju Gminy i sam fakt zapisa-

nia ich w dokumencie pozwala wnio-

skować o dofinansowanie. Dokument 

będzie ważny także dla wszystkich, 

którzy szukają oficjalnych danych na 

temat Gminy. Dzięki ogromnej pracy 

radnych, sołtysów, mieszkańców, 

urzędników udało się zebrać i zweryfi-

kować liczne dane o sytuacji Gminy. 

Będzie to duża pomoc dla autorów 

innych opracowań na zlecenie Gminy, 

powiatu czy województwa oraz dla 

studentów przygotowujących prace 

licencjackie czy magisterskie.  

Kompendium wiedzy 
Obszerny, 81-stronicowy dokument 

odwołuje się do innych opracowań, 

począwszy od strategii rozwoju kraju,  

 

a skończywszy na sołeckich strate-

giach rozwoju poszczególnych wsi  

w Gminie. Wszystkie plany powinny 

być bowiem ze sobą zgodne. W dalszej 

części opisuje się Gminę: wszystko ma 

znaczenie, nawet klimat, który jest 

inspiracją do działań, może stanowić 

szansę i zarazem ograniczenie rozwo-

jowe. Pokrótce charakteryzuje się 

miejscowości, ich walory przyrodnicze 

i zabytki. Wiele miejsca poświęca się 

opisaniu społeczności w postaci różno-

rodnych wykresów i tabel dotyczących 

demografii. Analizuje się problematy-

kę mieszkalnictwa, wykluczenia spo-

łecznego, bezpieczeństwa publicznego, 

oświaty, kultury, sportu, imprez 

gminnych, organizacji pozarządo-

wych, frekwencji wyborczej, przedsię-

biorczości, rolnictwa, turystyki, bezro-

bocia, dostępności komunikacyjnej, 

gospodarki wodno-ściekowej i gospo-

darki odpadami, możliwości finanso-

wych Gminy, inwestycji, polityki prze-

strzennej i infrastruktury elektro-

energetycznej, gazowej, telekomuni-

kacyjnej. 

Dane, na których opiera się strategia 

pochodzą głównie z GUS albo z infor-

macji własnej urzędu. 

Analizuje się politykę promocyjną. 

Kolejna część jest poświęcona analizie 

silnych i słabych stron, szans i zagro-

żeń (tzw. analiza SWOT). Ostatnia 

część formułuje wizję i misję Gminy, 

cele działań i problematykę wdrożenia 

strategii w życie. 

Z treścią strategii można zapoznać się 

w Biurze Rady Gminy, W BIP  prowa-

dzonym przy stronie internetowej 

Gminy: www.janowicewielkie.eu. 

• M. Kamiński 

Wizja Gminy to stan, jaki chcieliby-

śmy osiągnąć: „Gmina Janowice 

Wielkie to atrakcyjne miejsce do za-

mieszkania, pełne aktywnych, przed-

siębiorczych i zintegrowanych miesz-

kańców. Rozwinięta infrastruktura 

oraz bogate zasoby środowiska 

sprzyjają rozwojowi rekreacji i tury-

styki oraz umożliwiają atrakcyjny  

i aktywny wypoczynek.” 

Rezultaty kontroli bazy noclegowej 
P od koniec zeszłego roku ko-

misja powołana przez Wójta prze-

prowadziła kontrolę obiektów 

noclegowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Janowice Wielkie. 

 

Celem kontroli było zinwentaryzowa-

nie obiektów noclegowych działają-

cych na terenie gminy, zaktualizowa-

nie informacji, sprawdzenie spełnia-

nia minimalnych wymogów bezpie-

czeństwa i higieny, zapoznanie się  

z ofertą turystyczną obiektów umożli-

wiające promowanie gminy jako 

atrakcyjnego miejsca do pobytu. 

W wyniku czynności kontrolnych zau-

ważyć można, iż baza noclegowa funk-

cjonująca na terenie gminy jest cha-

rakterystyczna dla miejscowości wiej-

skich, w których dominują gospodar-

stwa agroturystyczne oraz niewielkie 

kwatery do wynajęcia. Na terenie 

Gminy dominują ośrodki uniwersalne. 

Charakterystyczna jest mała liczba 

miejsc w obiektach, uniemożliwiająca 

udział w turystyce masowej, jak rów-

nież niewielka skala udogodnień dla 

turystów (wypożyczanie sprzętu, termi- 

 

nale płatnicze do kart, itp.). Ważne 

wnioski  wynikają również dla polity-

ki promocyjnej prowadzonej przez 

gminę. Powinna ona przebiegać dwu-

torowo: z jednej strony nastawiona na 

aktywne spędzanie wolnego czasu  

i sporty ekstremalne, z drugiej strony 

na podziwianie krajobrazów połączone 

z wypoczynkiem w cichych i spokoj-

nych miejscach. W odniesieniu do 

pierwszego kierunku warto nadmie-

nić, że turyści mają z reguły mniejsze 

wymagania odnośnie standardu 

obiektów, gdyż głównym dla nich ce-

lem jest sama aktywność. W odniesie-

niu do drugiego kierunku, obecnie 

dominują krótkie, jedno- i parodniowe 

bytności, więc korzystnie byłoby 

przedstawić ofertę Gminy zachęcającą 

do wydłużenia pobytu turystów. Wy-

daje się, że budowa nowych obiektów 

w gminie miałaby sens ekonomiczny, 

jeśli będą wyróżniać się ofertą, wy-

strojem, poziomem usług, albo pakie-

tami pobytowymi (np. pobyt ze spa, 

albo uprawianiem sportu). Cieszy 

fakt, że po przeprowadzeniu kontroli 

w gminnej ewidencji znalazły się 4  

 

nowe obiekty.  Jeśli chodzi o genero-

wanie miejsc pracy, to poza zatrudnie-

niem właściciela i jego rodziny, więk-

s zo ś ć  dz ia ł a ją cy ch  ob i ek tó w  

z powodu niewielkich rozmiarów nie 

może być pracodawcami dla stałych 

pracowników najemnych. 

Podsumowując, baza turystyczna jest 

umiarkowanie rozwinięta w porówna-

niu do okolicznych gmin (zwłaszcza 

karkonoskich). Wszystkie odwiedzone 

obiekty znalazły się w oficjalnej bazie 

noclegowej na stronach internetowych  

( w w w . j a n o w i c e w i e l k i e . p l , 

www.visitkarkonosze.com), portalu  

Facebook oraz będą polecane tury-

stom w Wieży Widokowej w Radomie-

rzu, a także w publikacjach oraz pod-

czas targów i akcji promocyjnych. 

•  Karolina Rokicka, Miłosz Kamiński 

W ewidencji znajduje się 21 obiek-

tów, (399 miejsc noclegowych),  

w tym 5 zlokalizowanych w Trzciń-

sku, 5 w Janowicach Wielkich, 4 w 

Radomierzu, 4 w Mniszkowie, 2  

w Komarnie, 1 w Miedziance. 
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W SKRÓCIE 
►Mieszkańcy nowych ulic w Komarnie 
wymienią dokumenty za darmo 
Na sesji Rady Powiatu w dniu 30 

stycznia 2017 r. podjęto uchwałę o cał-

kowitym zwolnieniu mieszkańców ul. 

Topolowej, Lipowej i Spacerowej  

w Komarnie z opłat za wymianę pra-

wa jazdy i dowodu rejestracyjnego po-

jazdu. Obowiązek wymiany dokumen-

tów pojawia się w związku ze zmianą 

adresu. Projekt uchwały autorstwa 

radnego powiatowego Bogdana Ka-

mińskiego przy wsparciu grupy rad-

nych zyskał akceptację większości  

w Radzie. Dzięki uchwale kilkudzie-

sięciu mieszkańców wskazanych ulic 

zaoszczędzi przeciętnie po 154 zł. 

• (mkam) 
 
►Uchwalono nazwy ulicy 

Podczas sesji Rady Gminy w Janowi-

cach Wielkich w dniu 23.02.2017 r. 

podjęto uchwałę dotyczącą zmiany 

nazwy ul. Świerczewskiego w Janowi-

cach Wielkich. Uchwalono iż:●odcinek 

drogi prowadzący od przejazdu kolejo-

wego przez most obok cmentarza bę-

dzie nosił nazwę ulicy „Rudawskiej” 

●odcinek drogi asfaltowej na działce 

nr. 646 w bezpośrednim sąsiedztwie 

przystanku autobusowego do ZPiR 

będzie nosił nazwę ulicy „Sudeckiej” 

●odcinki drogi na działkach nr 670/1  

i nr 645 w bezpośrednim sąsiedztwie 

ZPiR w kierunkach: południowo-

wschodnim i północno-zachodnim 

(droga poprzeczna przed ZPiR) będą 

nosić nazwę ulicy „Widok”. 

•  K.R 

 

►25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 
Uczniowie janowickiej szkoły po raz 

kolejny wzięli udział w Finale Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 

roku fundusze zbierano na wyposaże-

nie oddziałów pediatrycznych oraz 

godną opiekę nad seniorami. Kwestu-

jąca młodzież zebrała łącznie 

17 185,23 zł, 41,74 € oraz 172 KC bijąc 

tym samym dotychczasowy rekord. 

• K.R 

 

►Pomoc zwierzętom  

W gminie działa program pomocy ko-

tom wolno żyjącym. Można się zgłosić 

do Urzędu na opiekuna tych zwierząt. 

Rozdawana jest karma na zimę, możli-

wa jest sterylizacja lub kastracja zwie-

rząt na koszt Gminy po uprzednim 

zgłoszeniu. Gmina przypomina, że aby 

zgłosić zauważonego bezpańskiego lub 

błąkającego się psa, należy skontakto-

wać się z Urzędem w godz. pracy 

tel.75 75 15 124 wewn. 110, 102 albo  

z Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego całodobowo tel. 75 647 

31 08 (dot. to także zwierząt rannych 

w wypadkach komunikacyjnych). 

• (mkam) 

Filmowe Janowice z lotu ptaka  
J anowice Wielkie – Rudawskie 

kolory i smaki to tytuł filmu 

promującego gminę i okolice, wy-

konanego przez Grupę Odnowy 

Wsi Janowice Wielkie w ramach 

projektu „Promocja idei Odnowy 

Wsi Dolnośląskiej w miejscowości 

Janowice Wielkie” poprzez wyko-

nanie materiałów promocyjnych, 

organizację warsztatów oraz ak-

cji „O, jabłko pieczone”.  

 

We współpracy ze Studiem Gieroń 

powstał obraz, na którym obejrzymy 

z lotu ptaka m.in. Pałac, kościoły, Ale-

ję Jarzęba Szwedzkiego, Zamek Bol-

czów czy Stawy Tartaczne. Jak pod-

kreślają społecznicy z Grupy Odnowy 

Wsi, film ma pokazać piękno naszego 

regionu z nieco innej perspektywy.  To 

powoduje, że jest on ciekawy i od- 

 

krywczy nie tylko dla turystów czy 

innych osób, pierwszy raz patrzących 

na filmowe Janowice Wielkie, ale rów-

nież dla samych mieszkańców, którzy 

zobaczyć mogą swoją miejscowość  

z góry.  

Realizację znaleźć można na kanale 

Odnowy Wsi Janowice Wielkie  

 

na youtube, na stronie internetowej  

G m i n y  J a n o w i c e  W i e l k i e

(www.janowicewielkie.pl), a także na 

profilu Odnowa Wsi w Janowicach 

Wielkich na portalu społecznościo-

wym Facebook.  

Film zrealizowany został dzięki dofi-

nansowaniu pozyskanemu  z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego w ra-

mach konkursu „Przedsięwzięcia pro-

mujące ideę odnowy wsi” oraz budże-

tu Gminy Janowice Wielkie.  W ra-

mach projektu wykonane zostały rów-

nież foldery promocyjne, kalendarze, 

zorganizowana została także ubiegło-

roczna impreza „O, jabłko pieczone” 

oraz zaktualizowana janowicka Sołec-

ka Strategia Rozwoju Wsi.  

• Alicja Kozak 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyposażona w hełmy 

P od koniec zeszłego roku Mło-

dzieżowa Drużyna Pożarnicza  

z Janowic Wielkich została dopo-

sażona w nowe hełmy strażackie. 

Było to możliwe dzięki dofinanso-

waniu firmy Dr. Schneider Auto-

motive Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Radomierzu. 

 

Dr. Schneider wspiera drużynę od 

2014 r. Początkowo robił to w formie 

zakupu nagród konkursowych, w ko-

lejnym roku współpracy firma przeka-

zała kwotę pieniężną, którą spożytko-

wano na zakup mundurów. 

Hełmy będą przydatne podczas szko-

leń młodego pokolenia strażaków, jak  

 

również uczestnictwa drużyny w za-

wodach pożarniczych.  

 

 

 

 

       Potrzeb nie brakuje, tym bar-

dziej, że drużyna powiększa się  

o nowych członków. Obecnie w jej 

skład wchodzi 19-cioro dzieci w wie-

ku 8-16 lat - podkreśla opiekun 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 

S. Szkaradek 

 

Młodzież wraz z opiekunami składa 

serdecznie podziękowania firmie Dr. 

Schneider Automotive Polska Sp.  

z o.o. za wsparcie oraz hojny gest, któ-

ry wywołał radość i stwarza perspek-

tywy dalszego rozwoju młodzieży. 

• Karolina Rokicka 

 

►MDP Janowice Wielkie ( fot. OSP) 

► (Fot. A Gieroń) 

„ 


