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Podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola  

ójt Gminy podpisał umowę na bu-

dowę długo wyczekiwanego przed-

szkola. Budowa potrwa do końca przyszłego 

roku, a następnie przez kilka miesięcy nowy 

budynek będzie wyposażany i przygotowywa-

ny do swojej funkcji. 

 

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm, 

którego liderem jest Nirman Sp. z o. o., a partne-

rem Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman 

Krawiecki.  

Koszt operacji to 3 750 000 zł, z czego 68,5% to 

środki pozyskane w ramach RPO WD 2014-2020,  

w działaniu 7 - Infrastruktura edukacyjna, 7.1 In-

westycje w edukację przedszkolną, podstawową  

i gimnazjalną, 3-7.1.3 Inwestycje w edukację przed-

szkolną, podstawową i gimnazjalną za pośrednic-

twem ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.  

Pozostała część kwoty to środki z budżetu gminy. 

Gmina przekazała plac budowy wykonawcy, który 

przygotował harmonogram prac.  

Rozpoczęły się one od usunięcia kolizji energetycz-

nej. Następnie usunięte będą drzewa kolidujące ze 

stawianym budynkiem przy ul. Wojska Polskiego  

w Janowicach Wielkich. 

„Bardzo się cieszę, że w końcu ruszyły prace nad 

budową nowego przedszkola. Wkrótce będziemy 

świętować otwarcie kolorowej placówki przyjaznej 

dzieciom i ich rodzicom, spełniającej wszelkie 

normy i standardy. W dniu dzisiejszym pragnę 

uprzedzić, że mogą wystąpić pewne utrudnienia 

w życiu codziennym – na terenie gminy, a zwłasz-

cza w obrębie ul. Wojska Polskiego, gdzie będzie 

poruszał się ciężki sprzęt. Uważajmy na siebie  

i bądźmy wyrozumiali.”- podsumował Kamil Ko-

walski, Wójt Gminy. 

 

 

●Karolina Rokicka ►Umowa podpisana (fot. K. Rokicka) 

Zimowe utrzymanie dróg 

rząd Gminy informuje, że zimowe 

utrzymanie dróg w obecnym sezonie 

zimowym będzie prowadzone na dwa sposo-

by. 

 

Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” 

Ryszard Rzońca, ul. Daszyńskiego 16 F, 58-533 My-

słakowice. Reklamacje dot. niewłaściwie wykona-

nych usług należy zgłaszać pod numerami telefo-

nów: 605 466 599 i 601 751 480 lub całodobowo  

w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze: tel. 

756473108. 

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowie-

dzialni będą pracownicy Urzędu Gminy w Janowi-

cach Wielkich. Reklamacje należy zgłaszać do 

Urzędu Gminy pod numerem telefonu:  

75 75 15 124 wew.100 w godzinach pracy urzędu 

(poniedziałek-piątek godz. 7:30-15:30). 

Wykaz dróg powiatowych: 

-Droga nr 2745D - od drogi nr 2735D w Janowicach 

Wielkich do granicy z powiatem kamiennogórskim 

-Droga nr 2735D - od drogi krajowej nr 3 w Rado-

mierzu przez Janowice Wielkie do granicy z gminą 

Mysłakowice 

-Droga nr 2749D - od granicy miasta Jelenia Góra 

przez Komarno 

-Droga nr 2750D - od drogi nr 2749D w Komarnie 

do drogi krajowej nr 3 w Radomierzu 

-Droga nr 2768D - od drogi nr 2745D w Miedziance 

do granicy z powiatem kamiennogórskim 

-Drga nr 2770D - od drogi nr 2745D w Janowicach 

Wielkich do Mniszkowa 

-Droga nr 2775D - od drogi krajowej nr 3 w Rado-

mierzu do drogi powiatowej nr 2735 D 

-Droga nr 2776 D - od drogi nr 2778 D w Trzcińsku 

do stacji PKP 

-Droga nr 2778D - od granicy z gminą Mysłakowice 

przez Trzcińsko do drogi nr 2735 D. 

 

●Karolina Rokicka 

►Mapa przedstawiająca drogi powiatowe (UG) 
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Z prac  

Rady Gminy 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

jesień pokazała nam, że wirus jeszcze 

nie zniknął. Odnotowaliśmy wiele 

przypadków zachorowań również  

w naszej gminie. Niestety, są też ofia-

ry śmiertelne. Wszystkim, którzy stra-

cili swoich bliskich przekazuję wyrazy 

współczucia. Apeluję do Państwa - 

proszę o przestrzeganie wytycznych 

służb sanitarnych. Tylko odpowie-

dzialność nas wszystkich pomoże nam 

wrócić do normalności. 

Rada Gminy w okresie jesiennym ob-

radowała dwukrotnie w trybie nad-

zwyczajnym, głosując korespondencyj-

nie. Z ważnych spraw, przyjęte były 

uchwały dot. podatków na rok 2021. 

Stawki podatkowe wzrosły nieznacz-

nie, głównie za sprawą inflacji. Zwięk-

szaliśmy wysokość dotacji na wymianę 

starych źródeł ciepła na nowoczesne. 

Chcieliśmy, aby wszyscy, którzy złoży-

li wnioski, otrzymali dofinansowanie  

i to się udało. Przedłożono Radzie 

Gminy wykonanie budżetu za I półro-

cze, liczby nie napawały optymizmem. 

Na szczęście drugie półrocze okazało 

się lepsze i pozwoliło nadrobić zaległo-

ści. Zostały wznowione m.in. fundusze 

sołeckie stanowiące formę budżetu 

obywatelskiego. Dziękuję wszystkim 

Sołtysom za wysiłek i zaangażowanie 

w tym trudnym okresie w realizacji 

zaplanowanych wydatków. Po wielu 

latach oczekiwań, w końcu ruszyła 

budowa nowego przedszkola. Podpisa-

na została umowa z wykonawcą i ru-

szyły pierwsze prace na placu budowy. 

Mamy zapewnione finansowanie na 

ten cel. Pragnę podziękować Sławomi-

rowi Skalanemu – Prezesowi i zara-

zem trenerowi GLKS „Rudawy” Jano-

wice Wielkie oraz trenerom Piotrowi 

Ignaczakowi, Piotrowi Pacosze, Toma-

szowi Fiałkowskiemu, Arturowi Kruze 

za poświęcony czas na pracę z młody-

mi adeptami piłki nożnej, za skutecz-

ne działania mające na celu poprawę 

infrastruktury szkoleniowej. Kształto-

wanie młodych ludzi jest najcenniej-

szą sprawą w życiu społecznym – bar-

dzo dziękuję! 

Szanowni Państwo, Święta Bożego 

Narodzenia zbliżają się wielkimi kro-

kami, proszę przyjąć ode mnie życze-

nia bożonarodzeniowe: 

Na zbliżające się święta Bożego Naro-

dzenia życzę wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Janowice Wielkie, aby były cza-

sem spędzonym bez pośpiechu, trosk  

i zmartwień. Niech upłyną w spokoju, 

radości wśród Rodziny i Przyjaciół. 

W nowym 2021 roku życzę dużo zdro-

wia i szczęścia. Niech nie opuszcza 

Was pomyślność i spełnią się te naj-

skrytsze marzenia. 
 

                      Z wyrazami szacunku 

                        Krzysztof Zawadzki 

               Przewodniczący Rady Gminy 

Dzień Patrona  – pasowanie pierwszoklasistów 

o roku 16 października jest 

wyjątkowym dniem dla ja-

nowickiej szkoły. Dokładnie tego 

dnia, 42 lata temu Wanda Rutkie-

wicz, patronka Szkoły Podstawo-

wej w Janowicach Wielkich jako 

trzecia kobieta na świecie  

i pierwsza Polka stanęła na Mo-

unt Evereście. Co roku tego dnia 

przyjmujemy pierwszoklasistów 

do grona uczniów. 

 

Pasowanie pierwszoklasistów ze 

względu na panującą w kraju pande-

mię odbywało się z zachowaniem reżi-

mu sanitarnego - odstępy, maseczki  

(z wyjątkiem krótkiej chwili zrobienia 

zdjęcia grupowego dzieciom za zgodą 

Dyrektora Szkoły). 

Uroczystość rozpoczęła się wprowa-

dzeniem pocztu sztandarowego.  

Następnie odśpiewany został hymn  

i głos zabrał Dyrektor Szkoły, witając 

zebranych, szczególnie grupę 32 

pierwszoklasistów, którzy chwilę póź-

niej stali się oficjalnie uczniami. 

Mimo panującej pandemii dzieci przy-

gotowały krótki program artystyczny.  

Następnie odbyło się ślubowanie  

i symboliczne pasowanie ołówkiem. 

Miłymi chwilami były: przywitanie 

pierwszaków w gronie uczniów przez 

reprezentantów klas starszych, prze-

mówienia rodziców (wypowiadał się 

jeden rodzic z każdej klasy) oraz roz-

danie upominków dzieciom i kwiatów 

nauczycielom. 

Zwieńczeniem uroczystości było tra-

dycyjne zasadzenie drzewa. 

Szeregi uczniów zasiliło 16 dzieci two-

rzących klasę 1a pod opieką pani Ma-

rzeny Pikus oraz 16 dzieci z klasy 1b, 

których wychowawcą jest p. Małgo-

rzata Walczyszyn. 

Rodzice pierwszoklasistów pragną 

podziękować dyrekcji szkoły za wyra-

żenie zgody na uczestnictwo 

jednego rodzica każdego dziecka  

w uroczystości. 

„Naszym najmłodszym uczniom 

życzę sukcesów i powodzenia. 

Zdobywajcie jak najlepsze oceny  

i pogłębiajcie wiedzę.”- podsumował 

Kamil Kowalski, Wójt Gminy. 

⚫Karolina Rokicka 

►Świeżo upieczeni uczniowie (fot. K. Kowalski) 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty 

od koniec października 

rozstrzygnięty został kon-

k u r s  f o t o g r a f i c z n y  p n . 

„Niezapomniane krajobrazy”, któ-

rego organizatorem była Gmina 

Janowice Wielkie. Nagrodzonych 

zostało 10 osób. 

 

Celem konkursu było ukazanie walo-

rów przyrodniczo-krajobrazowych 

gminy i Rudaw Janowickich.  

Każdy uczestnik konkursu mógł prze-

słać maksymalnie 3 fotografie swojego 

autorstwa. Łącznie na konkurs wpły-

nęło 20 zdjęć, jury wybrało 10 najlep-

szych.  

Ich autorzy zostali nagrodzeni pakie-

tami gadżetów złożonymi m.in.  

z: przewodników i map turystycznych, 

gry memory, kubków i toreb.   
Uczestnikom konkursu gratulujemy 

bystrego oka i umiejętności uchwyce-

nia pięknych krajobrazów.  

W międzyczasie ogłoszony został ko-

lejny konkurs.  

W ramach mikołajkowego wyzwania 

trzeba przesłać zdjęcie własnoręcznie 

wykonanego wieńca adwentowego. 

Konkurs ma za zadanie utrzymać tra-

dycję wyplatania wianków, które za-

zwyczaj odbywa się w czerwcu, w ra-

mach Janowianek, które w mijającym 

roku nie odbyły się ze względu na 

pandemię wirusa COVID-19. 

Zachęcamy do zabawy! 

O rozstrzygnięciu świątecznej zabawy 

przeczytacie w kolejnym wydaniu na-

szej gazety. 

 

⚫Karolina Rokicka 

►Skalna Grzęda (fot. Dariusz Paterek) 

►Zachód słońca w Mniszkowie (fot. Anna Orzechowska) 
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Szanowni Państwo,  

 

oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku numer 

naszego Informatora. Gorąco wierzę, że z satysfak-

cją zapoznacie się Państwo z przedstawionymi  

w nim działaniami, które pokazują, iż mimo obo-

strzeń związanych z naszym codziennym funkcjo-

nowaniem, zarówno Urząd Gminy, podległe mu 

jednostki, kluby sportowe i stowarzyszenia starają 

się funkcjonować i realizować swoje statutowe za-

dania. Często w okrojonej formie, często w zmienio-

nej, ale jednak. Za zachowanie narzuconych przez 

epidemię zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialne 

podejście do zagrożenia wszystkim osobom związa-

nym z tymi działaniami serdecznie dziękuję. 

Po rozpoczęciu roku szkolnego i kilku tygodniach 

„normalnej szkoły” również janowicka oświata 

przeszła w pełni na formułę zdalnego nauczania. 

System działa sprawnie, a za jego wspólną realiza-

cję dziękuję dyrekcji i nauczycielom oraz samym 

uczniom i ich rodzicom. Wszyscy wiemy, jak trud-

na jest to formuła kształcenia dla obu stron proce-

su, jednak nie mamy wyjścia i dla ogólnego bezpie-

czeństwa musimy ten okres przeczekać w oparciu  

o formułę „zdalnej szkoły”. 

Odgórnie, na terenie całego kraju została zlecona 

również formuła zdalnej pracy urzędów. Specyfika 

pracy urzędniczej nie pozwala na jednoznaczne 

zrealizowanie tej reguły, dlatego z zachowaniem 

największego możliwego dystansu społecznego 

pracowników i osób odwiedzających nasz urząd, 

jesteśmy czynni codziennie i płynnie realizujemy 

nasze zadania, mimo ograniczeń dla naszych pe-

tentów. Dziękuję Państwu za zrozumienie i stoso-

wanie się do obowiązujących reguł. 

Końcówka mijającego roku stoi pod znakiem prac 

energetycznych. Wymienione i uzupełnione zostały 

oprawy świetlne w Radomierzu. Trwają analogicz-

ne prace w Trzcińsku. Wymieniane są - na zupeł-

nie nowe - słupy wraz z energooszczędnymi opra-

wami wzdłuż ulicy Kolejowej i Wojska Polskiego  

w Janowicach Wielkich. Wykonawca budowy 

przedszkola usunął już kolizję energetyczną linii 

średniego napięcia, która była pierwszym, niezbęd-

nym krokiem rozpoczynającym naszą inwestycję, 

do usunięcia została jeszcze jedna kolizja energe-

tyczna. Miło mi poinformować że w minionym 

okresie, po złożeniu przez urząd wniosku o dofinan-

sowanie, pozyskaliśmy kwotę miliona złotych  

z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota ta prze-

znaczona zostanie jako wkład własny na budowę 

nowego przedszkola. Wcześniej pozyskane 500 

tysięcy złotych przeznaczone będzie na moderniza-

cję i budowę sieci wodociągowej zasilającej nasze 

ujęcie i zbiornik w Miedziance. 

W związku z kończącym się rokiem serdecznie 

dziękuję wszystkim pracownikom janowickiego 

urzędu oraz podległych mu jednostek, GOPS, szko-

ły, przedszkola, bibliotek, świetlic wiejskich oraz 

druhom Janowickiej OSP za Waszą pracę i spraw-

ne, odpowiedzialne realizowanie obowiązków  

w tym niełatwym dla nas wszystkich okresie. Dzię-

kuję Radnym Rady Gminy i Sołtysom za całorocz-

ną współpracę dla dobra naszej Małej Ojczyzny. 

Wszystkim Państwu życzę jak najlepszego czasu 

świąteczno-noworocznego. Niech te dni upływają  

w zdrowiu i jak najlepszej rodzinnej atmosferze. 

 

                                 Pozostaję z wyrazami szacunku 

                                                Kamil Kowalski 

                                  Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Gmina dofinansowała wymianę pieców i kotłów  

ainteresowanie miesz-

kańców było większe niż 

się spodziewano.  W tegorocz-

nej, drugiej edycji programu 

gminnego złożono 15 wniosków 

na łączną kwotę 59,8 tys. zł. 

 

Po zwiększeniu budżetu programu 

wszystkie wnioski zostaną uwzględ-

nione w tym roku.  

Wymianie ulegną stare i nie ekolo-

giczne urządzenia III klasy oraz  

w większości bezklasowe, opalane 

węglem i drewnem.  

Z kolei po wymianie pojawią się 

nowe 2 pompy ciepła, 7 urządzeń na 

pellet i 6 urządzeń na paliwo stałe 

V klasy.  

Każdy wnioskodawca został dofi-

nansowany kwotą do 50% kosztów 

wymiany pieca, ale nie więcej niż 5 

tys. zł (w tej kwocie 8 dotacji); naj-

mniejsza dotacja wyniosła 2 tys. dla 

osoby, która kupiła niewielki piec 

za 4 tys. zł.  

Spośród wszystkich wniosków aż 10 

pochodzi z Janowic Wielkich, 3 z 

Trzcińska, 1 z Komarna i 1 z Rado-

mierza. Kolejna edycja programu 

gminnego planowana jest w przy-

szłym roku. Zachęcamy do udziału, 

wnioskowanie jest proste i pracow-

nicy Gminy chętnie pomogą! 

 

 

⚫Miłosz Kamiński 

►Urządzenie na pellet (fot. H. Tyndyk) 

►Pompa ciepła (fot. H. Tyndyk) 

Gmina kupiła ciągnik 

 myślą o solidnym od-

śnieżaniu dróg gmin-

nych w tym i kolejnych sezo-

nach zimowych oraz dbaniu  

o zieleń przydrożną wiosną  

i latem gmina kupiła ciągnik 

rolniczy Farmtrac 6075 NETS. 

 

Do maszyny dokupiono pług od-

śnieżny montowany z przodu  

i posypywarkę do soli i piasku, 

montowaną z tyłu.  

Całość zestawu to koszt ok. 158 tys. 

zł. pochodzących z budżetu gminy. 

Jak piszemy na 1. stronie  obsługę 

odśnieżania dróg gminnych prowa-

dzą pracownicy Urzędu Gminy. 

Dzięki temu gmina nie musiała ku-

pować kosztownej usługi gotowości 

do odśnieżania, za którą płaci się 

nawet wtedy, gdy zima jest bez-

śnieżna.    

⚫Karolina Rokicka 

►Nowa maszyna wraz z osprzętem (fot. K. Kowalski) 

Janowickie siatkarki na podium w Miliczu 

o raz kolejny bardzo do-

brze zaprezentowały się 

młode siatkarki UKS "Sokoliki" 

Janowice Wielkie na  turnieju z 

cyklu Volleymania Dolny Śląsk. 

 

Turniej został rozegrany w nowej  

w hali sportowej SP2 w Miliczu. 

Dziewczęta z klas szóstych ponow-

nie pokazały, że są w dolnośląskiej 

czołówce, stając na najwyższy stop-

niu podium.  

Koleżanki z klas piątych zajęły pią-

te miejsce, a najmłodsze dziewczęta 

z klas czwartych zajęły kolejno 8., 

11. i 13. miejsce. W zawodach wy-

startowało kilkadziesiąt zespołów, 

reprezentujących gminy i miasta 

Dolnego Śląska. Nasze złotka to: 

Amelia Czerniawska, Oliwia Szefe-

rowicz, Zofia Gotowt oraz Zuzanna 

Kozłowska. Trener: Piotr Lesiński. 

●Piotr Lesiński/Karolina Rokicka ► Złote medalistki (fot. P. Lesiński) 
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W SKRÓCIE 
 

Wolny lokal użytkowy 
Sklep w Trzcińsku prowadzony przez 

obecnego najemcę lokalu będzie funk-

cjonował to końca roku. Gmina poszu-

kuje zainteresowanych najmem loka-

lu. Preferuje się, żeby wciąż pełnił 

funkcję sklepu wielobranżowego.●K.R.                   

Ogród deszczowy w Radomierzu  
Przy Wieży Widokowej postał ogród 

deszczowy. Został zbudowany w ra-

mach projektu "Wspólna Przestrzeń" 

realizowanego z Fundacją Sendzimira. 

Budowę ogrodu poprzedził wykład 

edukacyjny.                                  ⚫K.R.                 

Powiat zmieni nazwę 

Powiat jeleniogórski od 1 stycznia 

2021 r. zmieni nazwę na powiat kar-

konoski. Zmiana nazwy powiatu nie 

będzie generowała żadnych kosztów 

dla mieszkańców - nie trzeba będzie 

przerejestrowywać aut, ani wprowa-

dzać zmian w dokumentach. Poprzez 

zmianę region stanie się bardziej roz-

poznawalny, tożsamy z pasmem gór-

skim, a system promocji produktów 

lokalnych, miejsc, organizacji bardziej 

spójny.                                          ⚫K.R. 

Nazwy ulic w Komarnie 

Rada Gminy podjęła uchwały o nada-

niu nazw dwóm ulicom w miejscowości 

Komarno. Ulica Widokowa ciągnie się 

od kościoła w kierunku Radomierza, 

natomiast ulica Słoneczna prowadzi 

od ul. Widokowej w kierunku agrotu-

rystyki „Szałas Muflon”.             ⚫K.R.                                      

Nowy obiekt noclegowy 
Mimo rządowych obostrzeń uniemożli-

wiających swobodne podróżowanie  

wynikających z panującej w kraju 

pandemii wirusa COVID-19 rejestr 

obiektów noclegowych działających na 

terenie gminy powiększył się o kolejną 

agroturystykę. Nowy obiekt nosi na-

zwę „Noclegi Różanka”, a usytuowany 

jest w Radomierzu.                      ⚫K.R. 

Dokarmione na zimę 
Gmina zakupiła 350 kg suchej karmy, 

które przekazała 28 opiekunom kotów 

wolnożyjących. Wiosną przeszłego ro-

ku ponownie planowana jest akcja 

sterylizacji i kastracji.                 ⚫K.R. 

Wspomóżmy lokalnych przedsiębiorców 
Pandemia wirusa COVID-19 wywołała 

dotkliwe skutki w działalności przed-

siębiorstw, zwłaszcza tych najmniej-

szych. W trosce o naszych lokalnych 

przedsiębiorców świadczących usługi 

gastronomiczne na terenie Gminy Ja-

nowice Wielkie gorąco zachęcamy do 

zapoznania się z ich ofertami i zama-

wiania posiłków na wynos. Zbliża się 

czas Bożego Narodzenia, a nasi przed-

siębiorcy posiadają bogate menu po-

traw świątecznych. Wykaz obiektów 

gastronomicznych dostępny jest na 

stronie internetowej gminy.        ⚫K.R. 

  

Mikołajkowe odwiedziny 

 sobotę, 5 grudnia, 

dzieci ze świetlicy  

w Komarnie w ich własnych do-

mach odwiedził Święty Mikołaj 

wraz ze Śnieżynką. 

 

Dzieci były zaskoczone, a zarazem 

bardzo zadowolone z odwiedzin go-

ścia, który obdarował je upominkami. 

Chętnie z nim rozmawiały, śpiewały 

piosenki i pozowały do zdjęć. Mikołaj 

obiecał, że powróci do nich za rok. 

Jak co roku pan z brodą obdarował 

także dzieci z Trzcińska, Janowic 

Wielkich, Radomierza i Miedzianki. 

Rolę pomocników  przyjęli  Sołtysi 

realizując fundusze sołeckie. Tego-

roczne prezenty były naprawdę boga-

te: słodycze, przenośny głośnik, za-

bawki, gry planszowe, artykuły spor-

towe, zabawkowy dron, deska do ba-

lansowanie i wiele innych gadżetów. 

Tegoroczne mikołajki były inne, nie 

pozwoliły na grupowe spotkania, mi-

mo wszystko można je zaliczyć  do 

bardzo udanych. 

„Serdecznie dziękuję Pani Sołtys, 

Edycie Michoń, Karolinie Hero-

mińskiej i Agnieszce Dzióbek za 

pomoc w zakupie słodyczy i zaba-

wek do paczek. Dziękuję również 

Oliwii Łapce i Kamili Koszeli za 

pomoc w przygotowaniu prezen-

tów." - podsumowała Grażyna So-

bierajska, opiekun świetlicy. 

 

●Monika Sobierajska/K.R. ►Zadowolone maluchy (fot. M. Sobierajska) 

Kultura w sieci - "10 lat na Polanie" 

towarzyszenie Góry Szalo-

nych Możliwości zaprasza 

do obejrzenia i przeczytania 

dwóch publikacji dotyczących 

Wędrownego Przeglądu Piosenki 

„Polana”, który organizuje od lat 

na naszym terenie.  

 

W tym roku Przegląd miał obchodzić 

skromny jubileusz, niestety okolicz-

ności sprawiły, że dziesiąta edycja 

„Polany” nie odbyła się. 

Pojawiła się okazja wirtualnego do-

tarcia do odbiorców, z której stowa-

rzyszenie skorzystało. Udział w kon-

kursie „Kultura w sieci” Narodowego 

Centrum Kultury i otrzymane dofi-

nansowanie zaowocowało przygoto-

waniem dwóch podsumowań dotych-

czasowych działań pod wspólnym ty-

tułem „10 lat na Polanie”.  

Pierwsze to, do obejrzenia na portalu 

You Tube, film w którym 14 wyko-

nawców opowiada o swoich związ-

kach z „Polaną” i prezentuje po jed-

nym własnym utworze.  

Druga publikacja to zebrana na 52 

stronach opowieść o tworzeniu prze-

glądu, ciekawostki „z życia Polany”, 

wypowiedzi uczestników, zdjęcia, pla-

katy, listy wykonawców występują-

cych na scenie w poszczególnych edy-

cjach przeglądu.  

Projekt „10 lat na Polanie” został zre-

alizowany przez Stowarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości dzięki dofinan-

sowaniu z Narodowego Centrum Kul-

tury w ramach programu „Kultura  

w sieci”. 

●Krystyna Pisarska 


