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Otwarcie terenu rekreacyjnego 

Nowy samochód dla Janowickiej OSP 

   

W sobotę 11 października przy 

pięknej pogodzie w miejscu za-

mkniętego od lat basenu letniego 

w Janowicach Wielkich otworzo-

no nowy teren rekreacyjny.  

    

  Liczna grupa mieszkańców i zapro-

szonych gości wypróbowała zamonto-

wane urządzenia, sprawdziła się sce-

na. Dla wszystkich przygotowano po-

częstunek, w tym dla dzieci - watę 

cukrową. 

  Odbyły się konkursy dla dzieci, grał 

zespół dansingowy i niektórzy odwa-

żyli się potańczyć. Pewnie za kilka lat, 

jak rozrosną się drzewa (wśród nich 

wiele cennych, jak jarząby szwedzkie 

znane z Aleji Jarząba koło janowickiej 

stacji kolejowej), park zazieleni się i 

będzie miłym miejscem do odpoczyn-

ku. Na terenie kompleksu 

znajdują się alejki z ławka-

mi, siłownia zewnętrzna, 

boisko do bouli, stoły do sza-

chów, ping-ponga, scena 

wraz z budynkiem zaplecza 

technicznego,  fontanna, 

latarnie, kamery monitorin-

gu i niewielki parking. In-

westycja kosztowała ponad 

910 tys. zł, z czego ponad 

50% to dofinansowanie po-

zyskane przez Gminę Jano-

wice Wielkie z Urzędu Mar-

szałkowskiego w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 - program LEADER, 

za pośrednictwem Lokalnej Gru-

p y  D z i a ł a n i a 

„Partnerstwo Ducha 

Gór”.  

  W tym miejscu będą odby-

wać się imprezy gminne, 

między innymi święto gmi-

ny- Janowianki. Zakończy-

ły się również konsultacje 

co do nazwy obiektu- w 

drugim etapie konsultacji 

mieszkańcy wybierali na-

zwę parku spośród 19 zgło-

sz onyc h .  Zw yc ięży ła 

„Zielona Dolina” zaproponowana 

przez K. Gajewicza. Nowa nazwa zo-

stała również oficjalnie przyjęta przez 

Radę Gminy Janowice Wielkie. 

Miłosz Kamiński 

   

W sobotę 4 października janowic-

ka Ochotnicza Straż Pożarna z 

rąk Wójta Gminy Janowice Wiel-

kie otrzymała akt przekazania i 

kluczyki do nowozakupionego 

s a m o c h o d u  r a t o w n i c z o -

gaśniczego. 

  Mercedes Benz Ate-

go 4 x 4 z wyposaże-

niem (sprzęt hydrau-

liczny dla ratownic-

twa drogowego, agre-

gat do oddymiania, 

agregat prądotwór-

czy, aparaty po-

wietrzne dla ratowni-

ków, pilarki do drze-

wa, zestaw do ratow-

nictwa medycznego). 

  Koszt zakupu samo-

c h o d u  w y n i ó s ł  

826.200,00 zł. Samo-

chód został zakupio-

ny ze środków: Gmi-

ny Janowice Wielkie (322.140 zł), Za-

rządu Głównego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP w War-

szawie (150.000 zł), Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej w War-

szawie – KSRG (159.060 zł), Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu (100.000 zł) i Samorządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego - Urzędu 

Marszałkowskiego we Wrocławiu 

(95.000 zł). 

  W uroczystości uczestniczyli przed-

stawiciele tych instytucji 

oraz strażacy z innych, 

okolicznych jednostek stra-

ży pożarnej. Poświęcenia 

samochodu dokonał kape-

lani strażaków w koncele-

brze z proboszczami z na-

szej gminy. po przekazaniu 

na chwilę uruchomiono 

silnik i syreny samochodu, 

a następnie każdy miesz-

kaniec mógł zajrzeć do 

skrzyni bocznych z wyposa-

żeniem czy też zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie za kie-

rownicą. Pozyskanie nowego 

samochodu ratowniczo-

gaśniczego jest efektem dłu-

gotrwałych zabiegów ze strony naszej 

janowickiej OSP i Gminy Janowice 

Wielkie. Nowy samochód o numerach 

taktycznych 359D10 zastąpił wysłużo-

nego 28-letniego Stara 244. 

Miłosz Kamiński 

„Zielona Dolina” - teren rekreacyjny w miejscu dawnego basenu. (fot. UG) 

Doznanie przyjemności chłodu wody (fot. UG) 

Miss Publiczności daje przykład (fot. UG) 

Janowiccy strażacy w gotowości bojowej (fot. UG) 

Prezes OSP Jacek Gołębski przekazuje otrzymane od 

Wójta Gminy Janowice Wielkie kluczyki Naczelniko-

wi Łukaszowi Wdowiakowi (fot. UG) 
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  W turnieju piłkarskim o Puchar 

Wójta, Pastora i Sołtysa zwyciężyła 

drużyna „Juniorzy’ z Janowic Wiel-

kich, której kapitanem był Damian 

Butyński. Drugie miejsce zajęła 

„Drużyna Czarka” pod przewodnic-

twem Czarka Szarafina. Trzecie miej-

sce zajęła drużyna „Stare Janowice”, 

na której czele stał Michał Janas. W 

zawodach piłkarskich brało udział 7 

drużyn. W siatkówce wygrał zespół 

„Betform Janowice Wielkie”, drugie 

miejsce zajęła drużyna „Czerwone 

wiadomix”, a  trzecie „Dr. Schneider”. 

W rozgrywkach piłki siatkowej brało 

udział 6 drużyn. Sędziami gier byli: 
Leszek Boguszewski i Piotr Lesiński. 

(red) 

Turniej o Puchar Wójta, Pastora i Sołtysa -  

rozegrany 

  W sobotę 13.09.2014 r. w Komarnie 

na terenie rancho BLB Western Hor-

ses, którego właścicielem jest Pan 

Bartosz Wysocki odbyły się pierwsze 

Mistrzostwa Polski w Extreme Trail. 

Przygotowania do zawodów trwały już 

od zeszłego roku od momentu wybu-

dowania pierwszych przeszkód na 

torze. Warto zaznaczyć, iż wszystkie 

przeszkody w pierwszym w Polsce 

Extreme Parku wykonane są z natu-

ralnych materiałów. Zawodnicy poko-

nywali drewniane kłody, mosty oraz 

przeprawiali się przez wodę oraz tory 

z kamienia. 

  Zawodnicy brali udział 

w pięciu konkurencjach 

tj. extreme trail in hand, 

extreme trail open, wzbu-

dzającej wiele emocji 

szybkościowej konkuren-

cji extreme trail race, 

extreme trail amateur 

oraz prezentującej umie-

jętności najmłodszych 

extreme trail youth. 

  To niezwykle ważny 

moment w historii gminy 

Janowice Wielkie i ogromny powód do 

dumy, że pierwsze tak prestiżowe za-

wody odbyły się właśnie na terenie 

naszej gminy. 

  Wszystkim organizatorom dziękuje-

my za tak profesjonalne  przygotowa-

nie imprezy, a zawodnikom biorącym 

udział gratulujemy osiągnięć.   

  Mamy nadzieję, że zawody te przy-

ciągać będą coraz to większą ilość mi-

łośników jazdy konnej. 

 

Łukasz Gapiński 

I Mistrzostwa Polski w Extreme Trail  

w Komarnie 

  Przy słonecznej pogodzie i dużym 

zainteresowaniu odbyła się w trakcie 

otwarcia parku pierwsza edycja akcji 

"Niedaleko pada jabłko od Janowic" 

zorganizowana przez Grupę Odnowy 

Wsi Janowice Wielkie. Podczas której 

rozdanych zostało 150 sztuk sadzonek 

jabłoni, po które momentami ustawia-

ła się kolejka. Chętni na ich otrzyma-

nie przynieść musieli sprawdzony 

przepis na potrawę z jabłek. Zebrane 

receptury znajdą się na stronie inter-

netowej wsi, która gotowa będzie w 

grudniu b.r. Dla najmłodszych organi-

zatorzy przygotowali gry i zabawy 

związane z jabłkami. Dzieci rozwiązy-

wały quiz i zagadki, rysowały jabłon-

ki. Na wolnej scenie swoje utwory 

związane z tym owocem zaprezento-

wali i starsi i młodsi. Na spragnio-

nych czekał domowy kompot jabłko-

wy. Mamy nadzieję, ze impreza na 

stałe wpisze się do kalendarza gmin-

nych wydarzeń. 

  Grupa Odnowy Wsi to aktywni 

mieszkańcy, którzy działają na rzecz 

miejscowości i reprezentują ją w ra-

mach Regionalnego Programu Odno-

wy Wsi Dolnośląskiej. Są to: Robert 

Gapiński, Alicja Kozak, Marcin 

Krzak, Anita Pawłowicz, Paweł Paw-

łowicz, Krystyna Pisarska, Wiesława 

Schmitz. Ich działania związane z 

organizację imprezy wsparte zostały 

finansowo przez Województwo Dolno-

ś ląskie  w ramach konkursu 

"Przedsięwzięcia promujące ideę od-

nowy wsi" oraz Gminę Janowice Wiel-

kie. Otrzymane środki finansowe 

przeznaczone zostaną na wykonanie 

strony internetowej wsi, pocztówek 

oraz kalendarza na rok 2015. 

 

Alicja Kozak 

Nowe komputery dla świetlicy w Janowicach 

  Już wkrótce Świetlica Wiejska 

„Rudawy” w Janowicach Wielkich 

wzbogaci się o 7 nowych, kompletnych   

zestawów komputerowych wraz z 

oprogramowaniem na które Gmina 

Janowice Wielkie uzyskała dofinanso-

wanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013 przy-

znane za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór”. Kwota dofinansowania to ponad 

12 404 zł. Nowy sprzęt zastąpi stare, 

wysłużone komputery które z trudem 

radziły sobie z obsługą podstawowych 

programów takich jak np. przeglądar-

ka internetowa.  

  W ramach projektu o nazwie „Klikać 

każdy może. Międzypokoleniowe cen-

trum komputerowe” zostanie również 

przeprowadzony cykl warsztatów 

skierowanych zarówno do młodzieży z 

terenu Gminy, jak i seniorów z pod-

staw obsługi komputera oraz obsługi 

programów edytorskich czy też pro-

stych programów graficznych. Warsz-

taty przeprowadzone zostaną przez 

pracowników świetlicy oraz Urzędu 

Gminy.  

  Komputery oczywiście będą służyć 

dzieciom, młodzieży i seniorom odwie-

dzającym Świetlicę i spędzającym tam 

swój czas, a 

ww. warsz-

taty na pew-

no nie będą 

o s t a t n i m i 

prowadzony-

mi z wyko-

rzystaniem 

nowoczesne-

go sprzętu.  

(MC)  

Niedaleko pada jabłko od Janowic - finał akcji 
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Z gabinetu  

Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

  oddajemy w Wasze ręce szesnasty 

numer Informatora Janowickiego. Sa-

memu trudno mi uwierzyć jak szybko 

minęły ostatnie cztery lata. Cztery 

lata ciężkiej walki i pracy o zmianę 

naszej Gminy, o zmianę najbliższego 

otoczenia, w którym razem mieszka-

my i żyjemy. Żadna praca, którą wy-

konywałem przez czterdzieści lat swo-

jego życia  nie przysporzyła mi tylu 

problemów, nerwów i nieprzespanych 

nocy. Choć było bardzo ciężko, chciał-

bym w dniu dzisiejszym wszystkim 

Państwu, którzy daliście mi szansę 

podjęcia tych wyzwań powiedzieć:  

dziękuję. Bardzo dziękuję i warto było 

dla Was pracować. Warto było zmie-

niać naszą Gminę i ciężko o nią wal-

czyć, bo w dniu dzisiejszym mamy na-

oczne i wymierne tej pracy efekty. Go-

rąco wierzę, że każdy z nas dostrzega 

je na co dzień. Mam również świado-

mość, że choć zrobiliśmy tak wiele, 

ogrom pracy jeszcze przed nami.  

  Objąłem naszą Gminę na przełomie 

roku 2010/2011 w nieciekawej sytuacji 

finansowej, z długiem szkoły, potężny-

mi inwestycjami wodociągowo -

kanalizacyjnymi w Komarnie, które 

nie miały realnego pokrycia w budże-

cie, ogromnymi oczekiwaniami miesz-

kańców dotyczącymi rozwoju naszych 

miejscowości. W minionych latach 

zmuszony byłem do podjęcia wielu 

trudnych decyzji, które nie zawsze 

znajdowały akceptację wśród miesz-

kańców. Każda z nich miała na celu 

długofalowe, sensowne i logiczne po-

układanie finansów i codziennego 

funkcjonowania naszej Gminy. I TO 

SIĘ UDAŁO !!! Dzięki pracy mojej, 

moich najbliższych współpracowni-

ków, wszystkich pracowników Urzędu 

Gminy, GOPSu, Gminnego Zespołu 

Szkół, Bibliotek, Świetlic, strażaków 

OSP oraz wielu mieszkańców dobrej 

woli, którzy włączali się do naszych 

prac, bądź realizowali swoje pomysły, 

w których my im pomagaliśmy. 

Wszystkim Wam BARDZO DZIĘKU-

JĘ.  

  Wielkie słowa uznania kieruję do 

Państwa Radnych Rady Gminy mija-

jącej kadencji. Panu Przewodniczące-

mu Szymonowi Młodzińskiemu dzię-

kuję za sprawną współpracę między 

Radą Gminy a Wójtem, wszystkim 

Radnym mijającej kadencji za wspie-

ranie moich pomysłów, oraz meryto-

ryczne i logiczne analizy i dyskusje 

nad wszystkimi dotyczącymi naszych 

miejscowości problemami. Często były 

to dyskusje bardzo emocjonalne, wręcz 

gorące. W moim rozumieniu służyły 

dobru naszej Małej Ojczyzny i dlatego 

ja staram się dzisiaj pamiętać wyłącz-

nie te dobre chwile, do bolesnych nie 

wracam. 

  Z dobrych chwil i efektów pracy 

wszystkich wymienionych powyżej 

osób warto przypomnieć, że począwszy 

od roku 2011: uruchomiliśmy nową 

stronę internetową, wydajemy 

„Informator Janowicki”, otworzyliśmy 

Wieżę Widokową w Radomierzu, roz-

strzygnęliśmy konkurs na logo gminy,  

zakończyliśmy inwestycje wodociągo-

wo-kanalizacyjne w Komarnie, prze-

żyliśmy zator lodowy na Bobrze i dwie 

powodzie w całej Gminie, za sprawą 

kredytu konsolidacyjnego ustatkowa-

liśmy finanse gminne, przeprowadzili-

śmy „rewolucję śmieciową”, zorganizo-

waliśmy dwie giełdy pracy (wraz z 

firmami SIMEKO i „Dr Schneider”), 

„Dr Schneider” rozbudował swój za-

kład o nową halę w Radomierzu, do-

datkowo zostały wydane trzy inne ze-

zwolenia na działalność w strefie prze-

mysłowej w Radomierzu,  zaczęła 

działać i realizować pierwsze projekty 

Janowicka Grupa Odnowy Wsi, zaczę-

liśmy realizować nowe, dobre pomysły 

dotyczące miejscowości Miedzianka, 

kupiliśmy nowy traktor z wielofunk-

cyjnym osprzętem, doposażyliśmy 

bądź budowaliśmy nowe place zabaw, 

witacze, wiaty przystankowe i tablice 

ogłoszeniowe, nowe latarnie uliczne, 

dokonywaliśmy remontów dachów i 

kominów w budynkach gminnych,  

doposażyliśmy świetlice i sale szkolne. 

Na realizację głównych zadań w na-

szej gminie: odbudowy sześciu kilome-

trów dróg w Komarnie, Radomierzu, 

Trzcińsku i Janowicach Wielkich, za-

kup nowego samochodu bojowego dla 

OSP, rewitalizację terenu po byłym 

basenie, remont kotłowni i murów 

oraz terenu przed szkołą, odbudowę 

murów na rzece Bóbr wydatkowali-

śmy blisko 9 i pół miliona złotych, z 

tego 1 i pół miliona z naszego budżetu. 

To znaczy: na każdą wydatkowaną z 

naszych portfeli złotówkę pozyskali-

śmy z funduszy zewnętrznych pięć 

złotych i trzydzieści groszy! Inaczej: 

średnie dofinansowanie zewnętrzne 

naszych inwestycji wynosiło 84%! Ina-

czej: na każde wydatkowane 100 zło-

tych, 84 złote zostały pozyskane z ze-

wnątrz !  

  W tym czasie spłaciliśmy ponadto 1,6 

miliona tzw. „długu szkoły”, oraz   

4 863 201 zaciągniętych w latach po-

przednich kredytów i pożyczek !!! Cóż 

dodać drodzy Państwo na koniec? To 

były bardzo dobre lata !!! Bardzo Wam 

Wszystkim za ten czas dziękuję!!!  

 

pozostaję z poważaniem  

    

Kamil Kowalski 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

  Początek mijają-

cej kadencji stał 

pod znakiem niepo-

koju z powodu bra-

ku chętnych do 

prowadzenia 

Gminnego Ośrodka 

Zdrowia po rezy-

gnacji dwojga do-

tychczasowych le-

karzy. Przeprowa-

dzono konkurs na 

kierownika, ale nie 

znalazł się żaden 

chętny. Dotychczasowi lekarze złożyli 

wypowiedzenie i gminie groziło, że 

nie będzie opieki lekarskiej w Janowi-

cach Wielkich. Wtedy postanowiono 

postawić na szybkie przekształcenie 

placówki - z publicznej w niepu-

bliczną. Ośrodek zgodził się poprowa-

dzić Pharmed z Jeleniej Góry, mający 

już kilka przychodni w posiadaniu. 

Zgodził się działać w oparciu o kon-

trakt z NFZ, bezpłatnie dla miesz-

kańców, w pełnym wymiarze czaso-

wym. Jednocześnie od początku wia-

domo było, że wkrótce- już w 2016 r.- 

nasz ośrodek będzie musiał spełnić 

surowe normy architektoniczno-

budowlane, które praktycznie są nie 

do spełnienia w starym budownic-

twie. Podjazdy, szerokość korytarzy, 

wielkość pomieszczeń lekarskich, spe-

cjalne wylewki podłogowe, toalety dla 

pacjentów, niwelacja 

stopni winda na I pię-

tro – wszystkie te wy-

mogi powodowały, ze 

dostosowanie starej 

willi byłoby kosztow-

ne, a w części i tak 

niemożliwe. Dlatego w 

2013 r. Pharmed za-

czął przygotowywać 

się do budowy nowego 

obiektu. Od Gminy 

Janowice Wielkie uzyskał zgodę na 

użytkowanie wieczyste działki przy 

ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wlk. - 50 metrów od dworca kolejowe-

go. Przygotował projekt budowlany, 

uzyskał decyzję o lokalizacji celu pu-

blicznego i aktualnie prowadzi proce-

dury budowlane w starostwie. Nowy 

obiekt będzie budowany już wkrótce, 

tak aby zdążyć z dostosowaniem do 

nowych wymogów dla przychodni. 

Ośrodek będzie rozłożystym, partero-

wym budynkiem z parkingiem, bez 

barier architektonicznych, z miejscem 

na np. punkt apteczny. Natomiast 

dotychczasowy budynek ośrodka 

zdrowia gmina zagospodaruje na inny 

cel publiczny – być może na potrzeby 

przedszkola.  

 

(mkam)  

Nowy ośrodek zdrowia  

już wkrótce 
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Nakład: 1600 egzemplarzy 

Głosujemy 16 listopa-

da 
  

  W niedzielę 16 listopada odbędą się 

wybory samorządowe. Wybierzemy 

Radę Gminy w Janowicach Wielkich 

(15 radnych), przedstawicieli w Ra-

dzie Powiatu Jeleniogórskiego (nie 

więcej niż 4 we wspólnym okręgu ja-

nowicko-mysłakowickim; w sumie 

Rada Gminy liczy 19 radnych) oraz 

przedstawicieli w Sejmiku Wojewódz-

twa Dolnośląskiego (nie więcej niż 6 

w dawnym województwie jeleniogór-

skim; w sumie Sejmik liczy 36 rad-

nych), a także Wójta Gminy Janowice 

Wielkie. Każdy otrzyma więc 4 karty 

do głosowania- białą z kandydatami 

do rady Gminy, żółtą z kandydatami 

do Rady Powiatu, niebieską z kandy-

datami do Sejmiku i różową z kandy-

datami na Wójta. Wykaz kandydatów 

do wszystkich tych organów znajduje 

się na stronie Państwowej Komisji 

Wyborczej oraz na tablicach ogłoszeń, 

a ponadto w lokalu wyborczym. Głos 

będzie można oddać w 4 lokalach, 

znanych z poprzednich wyborów. Na 

każdej karcie można postawić tylko 1 

znak „X”, aby głos był ważny.  

(mkam) 
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PODSUMOWANIE  

Strona internetowa 
 

W 2011 roku uruchomiona została 

nowa strona internetowa gminy. Za-

stąpiła starą, mało czytelną i nienowo-

czesną witrynę. Nowa strona stała się 

miejscem, w którym mieszkańcy gmi-

ny mogą znaleźć bieżące informacje z 

życia gminy, wzory dokumentów, ogło-

szenia urzędowe itp.. Dotychczas stro-

na zanotowała ponad pół miliona od-

słon.  

Inwestycje infrastruk-

turalne  w Komarnie 

 

Dzięki pozyskanym przez gminę środ-

kom z PROW i WFOŚiGW Komarno 

zostało skanalizowane oraz otrzymało 

nowy wodociąg.  

Powstało ponad 15 km sieci wodocią-

gowej i 15 km sieci kanalizacyjnej. 

Dzięki tym inwestycjom podniósł się 

standard cywilizacyjny wsi oraz stała 

się bardziej atrakcyjna dla potencjal-

nych mieszkańców i nabywców dzia-

łek.  

 

Informator Janowicki 
 

W kwietniu 2011 roku ukazał się 

pierwszy numer Informatora Janowic-

kiego - naszej gminnej gazety, której 

głównym celem jest przekazywanie 

informacji o gminie, wydarzeniach 

kulturalnych, inwestycjach. Wydawa-

ny w nakładzie 1600 egzemplarzy 

kwartalnik dociera do wszystkich 

mieszkańców gminy, stanowiąc uzu-

pełnienie informacji zawartych na 

stronie internetowej gminy.  
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„Dług Szkoły” 
 

Powstały w latach 2006 - 2010 w wy-

niku błędnego wyliczania subwencji 

oświatowej dług Gminnego Zespołu 

Szkół w Janowicach Wielkich jest bar-

dzo dużym obciążeniem dla budżetu 

gminy. Na szczęście jest on sukcesyw-

nie spłacany. W ciągu dwóch lat udało 

się go zmniejszyć z 2,8 mln złotych do 

1,2 mln na koniec 2014 roku.  

Nowe logo gminy  
 

W 2011 roku ogłoszony został konkurs 

na logo gminy. Zainteresowanie kon-

kursem okazało się ogromne, wpłynęło 

kilkadziesiąt prac z których komisja 

złożona z przedstawicieli urzędu, Ra-

dy Gminy oraz mieszkańców miała 

wybrać to jedno, najlepsze które miało 

stać się wizytówką gminy.  

Miedzianka - Historia 

znikania 
 

W 2011 roku ukazuje się nakładem 

Wydawnictwa „Czarne” książka 

„Miedzianka - Historia znikania” au-

torstwa Filipa Springera, która z 

miejsca staje się bestsellerem. Opo-

wiada ona nie tylko historię Mie-

dzianki, ale przede wszystkim losy jej 

mieszkańców, naszych sąsiadów. 

Książka wywołuje bardzo duże poru-

szenie. Na jej podstawie powstaje 

spektakl teatralny, wystawa fotogra-

ficzna, odbywa się plener młodych 

artystów a historycy przygotowują 

monografię miejscowości. Miedzianka 

staje się miejscem popularnym i coraz 

częściej odwiedzanym.  

Wieża Widokowa w 

Radomierzu 
 

Pod koniec 2011 roku zakończyły się 

wszystkie prace przy przebudowie 

Wieży Widokowej w Radomierzu, a 

obiekt otrzymał zgodę na użytkowa-

nie. Niestety, z powodu trudnej sytu-

acji finansowej gminy jego otwarcie 

nastąpiło dopiero w kwietniu 2013 

roku. Od tego momentu Wieża pełni 

rolę informacji turystycznej, miejsca 

wielu spotkań oraz jest jedną z najpo-

pularniejszych atrakcji turystycznych 

w naszej gminie którą rocznie odwie-

dza kilka tysięcy turystów z całej Pol-

ski.  

 

 

Zakup zegarów astro-

nomicznych 
 

W ramach poszukiwania oszczędności 

wystąpiły przerwy w oświetleniu ulic. 

Gmina przygotowywała się do prze-

targu na zakup tańszego prądu. W 

międzyczasie zakupiono specjalne 

zegary astronomiczne do sterowania 

o ś w i e t l e n i e m 

ulic, które pozwo-

liły na urucha-

mianie oświetle-

nia o zmierzchu i 

przed świtem, 

czyli wtedy kiedy 

jest to najbar-

dziej potrzebne.   

Kra na Bobrze  

 
Po dużych mrozach 24 lutego 2012 

roku pokrywa lodowa spływająca rze-

ką była tak gruba, że wypełniła koryto 

rzeki i zwalniała nurt, a woda nie 

mieszcząc się, szukała nowego ujścia. 

Podtopieniu uległo kilka gospodarstw, 

domów i zabudowań gospodarczych, 

pod wodą znalazły się ogródki zlokali-

zowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

rzeki. 

Ośrodek zdrowia prze-

kształcony w NZOZ 
 

Na początku 2011 roku pojawił się 

niepokój z powodu braku chętnych do 

prowadzenia Gminnego Ośrodka 

Zdrowia po tym jak zrezygnowali  z 

tego dwaj dotychczasowi lekarze. Po-

mimo ogłoszenia konkursu na kierow-

nika, nie znalazł się żaden chętny.  

Powódź w lipcu 2012 

W dniach 5 – 6 lipca gwałtowne desz-

cze nawiedziły kotlinę jeleniogórską. 

Ulewa spowodowała potężne straty w 

drogach, mostach, infrastrukturze 

komunalnej. Najgorsza sytuacja na 

terenie gminy miała miejsce w Ko-

marnie gdzie największe szkody po-

czynił potok Komar, w Radomierzu 

wylała Radomierka a w Janowicach 

Wielkich spore straty poczyniła woda 

spływająca z pól. Przepełniły się rowy 

melioracyjne, woda nie mieściła się w 

przepustach płynąc drogą lub przez 

gospodarstwa i budynki. Zniszczona 

została droga powiatowa w Komarnie, 

poważnie uszkodzona kanalizacja i 

wodociąg, rozmytych zostało wiele 

bocznych dróg, utrudniając tym sa-

mym dojazd do posesji. Straty tylko w 

majątku gminnym oszacowano na 

20.693.274 zł brutto. Zniszczeniu ule-

gło: 12,5 km dróg gminnych, dwa mo-

sty, 17 budynków komunalnych, sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacyjna, ro-

wy melioracyjna oraz mury oporowe. 

 

Wtedy postanowiono o przekształce-

niu placówki - z publicznej w niepu-

bliczną. Ośrodek podjęła się poprowa-

dzić firma Pharmed z Jeleniej Góry, 

mająca już kilka przychodni w posia-

daniu. Zgodziła się działać w oparciu o 

kontrakt z NFZ, bezpłatnie dla miesz-

kańców, w pełnym wymiarze czaso-

wym.  
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KADENCJI 2010 - 2014  
 
Odbudowa  

popowodziowa 2012 
 

W ramach usuwania skutków powodzi 

Gmina otrzymała promesę finansową 

n a  o d b u d o w ę  s i e c i  w o d n o -

kanalizacyjnej oraz dróg gminnych w 

Komarnie, odbudowę drogi w Rado-

mierzu oraz w Trzcińsku. Niestety, z 

powodu krótkiego terminu wykonania 

oraz zbliżającej się zimy, nie wszyst-

kie te zadania udało się zrealizować.  

Bardzo szybko udało się wyłonić wyko-

nawcę prac w Komarnie, który w ter-

minie wywiązał się z podjętych zobo-

wiązań. Wyłoniony został również wy-

konawca na odbudowę drogi w Trzciń-

sku, co udało się zrobić tuż przed zi-

mą. Odbudowa drogi w Radomierzu ze 

względu na bardzo zaawansowany 

zakres prac musiała zostać przesunię-

ta na 2013 rok.  

Powódź  w dniu  

2 czerwca 2013  
 

Gmina nie zakończyła jeszcze usuwa-

nia strat po powodzi z 2012 a 2 czerw-

ca 2013 roku znów nawiedził ją ży-

wioł. Wysoka woda znów spowodowała 

bardzo wysokie straty w mieniu gmin-

nym. Uszkodzone zostały drogi, prze-

pusty, mosty. Straty oszacowano na 

ponad 11 milionów złotych. Najbar-

dziej ucierpiały mury oporowe wzdłuż 

ulicy Partyzantów w Janowicach Wiel-

kich. Wójt Gminy wystąpił o przyzna-

nie środków na odbudowę zniszczeń 

popowodziowych.  

 
Nowe zasady gospo-

darki odpadami 
 

Z dniem 1 lipca 2013 roku zmieniły się 

w Polsce zasady gospodarowania od-

padami. Od tego dnia to gminy przeję-

ły na siebie obowiązek odbierania od-

padów od mieszkańców, którzy mogli 

zdecydować czy będą odpady segrego-

wać ponosząc jednocześnie mniejszą 

opłatę za ich wywóz, czy też, płacąc 

więcej będą je przekazywać w formie 

zmieszanej. Większość mieszkańców 

zdecydowała się na to pierwsze roz-

wiązanie.  

W postępowaniu przetargowym na 

obsługę gminy wyłoniona została fir-

ma SIMEKO a uchwalone przez Radę 

Gminy stawki za wywóz odpadów oka-

zały się jednymi z najniższych w regio-

nie.  

Odbudowa popowo-

dziowa 2013 
 

W marcu 2013 Wójt Gminy odebrał w 

Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 

promesę na kwotę 5 milionów złotych 

w ramach podziału środków na usu-

wanie skutków klęsk żywiołowych.  

   Pieniądze przeznaczone zostały na 

odbudowę zniszczonej drogi w górnym 

Radomierzu, ulicy Pionierskiej oraz 

Demokratów wraz z tzw. łącznikami w 

Janowicach Wielkich, oraz remont 

Gminnego Zespołu Szkół.  

Otwarcie Wieży Wido-

kowej w Radomierzu 
 

27 kwietnia 2013 roku w Radomierzu 

oficjalnie została otwarta Gminna In-

formacja Turystyczna  - Wieża Wido-

kowa. W uroczystości otwarcia uczest-

niczyło liczne grono zaproszonych go-

ści, przedstawicieli Sejmu RP, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Kurii Bisku-

piej. Obiekt czynny jest w sezonie maj 

- wrzesień we wszystkie dni tygodnia 

za wyjątkiem poniedziałków. Zatrud-

nienie w sezonie znalazły tam dwie 

osoby. Od samego początku działalno-

ści Wieża cieszy się sporą popularno-

ścią wśród turystów oraz mieszkań-

ców regionu, stając się wizytówką Ra-

domierza oraz celem wycieczek zarów-

no pieszych jak i rowerowych. W Wie-

ży prowadzona jest informacja tury-

styczna w której turysta otrzyma 

wszelkie informacje dotyczące gminy 

oraz regionu. Odbywają się tam rów-

nież imprezy sportowe, kulturalne 

oraz oficjalne spotkania.  

 

 

 

Nowa kotłownia w GZSz 
 

Jedną z najważniejszych inwestycji 

przeprowadzoną przez gminę w 2013 

roku była wymiana starej, drogiej w 

użytkowaniu kotłowni na olej opało-

wy i zamontowanie w jej miejscu 

ekologicznej oraz bardziej ekono-

micznej na pellet. Koszt całej instala-

cji to ponad 1 mln złotych, z czego 

50% dofinansował Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu. Druga 

połowa kosztów została pokryta z 

preferencyjnego kredytu udzielonego 

przez WFOŚiGW gminie, który spła-

cony zostanie z oszczędności w kosz-

tach ogrzewania szkoły po zmianie 

paliwa, które mogą wynieść nawet 

50% dotychczasowych nakładów.  

Remont Szkoły 
 

Jedną z ważniejszych inwestycji prze-

prowadzonych w 2013 roku był re-

mont elewacji frontowej budynku 

gimnazjum, jednak prace objęły rów-

nież naprawę murów oporowych znaj-

dujących się na terenie szkoły, ułoże-

nie nowych chodników oraz demontaż 

starych krawężników, co poprawi nie 

tylko bezpieczeństwo uczniów, ale 

również estetykę terenu GZSz. Wyko-

nano  naprawę gzymsów wraz z wy-

mianą rynien i obróbek blacharskich, 

przebudowano parking przed szkołą 

poprzez ułożenie nowej nawierzchni, 

demontaż starego hydrantu i zastą-

pienie go nowym, podziemnym a tak-

że malowanie barierek ostrzegaw-

czych. Wyremontowane zostały rów-

nież schody wejściowe od ulicy Party-

zantów, zamontowano na nich nowe 

balustrady.  

Nowe hydranty na te-

renie gminy  
 

W 2013 roku zamontowano 13 szt. 

nowych hydrantów na które gmina 

uzyskała 30-procentowe dofinanso-

wanie Urzędu Marszałkowskiego. 

Hydranty zastąpiły stare urządzenia 

na istniejącej sieci 

wodociągowej, któ-

re często już od lat 

były niesprawne. 

Zamontowano je w 

Janowicach Wlk. 

Trzcińsku i Rado-

mierzu. Nowe hy-

dranty poprawiają 

poziom bezpieczeń-

stwa mieszkańców 

naszej gminy i są 

odpowiedzią gminy 

na liczne zapytania 

mieszkańców w tej 

sprawie.  
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Nowe zezwolenia na 

działalność w Strefie 
 

W roku 2013 zostały wręczone aż czte-

ry zezwolenia na działalność Kamien-

nogórskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej Małej Przedsiębiorczości w 

Radomierzu. Trzy z nich dotyczyły 

firmy Dr. Schneider która rozbudowa-

ła już istniejący zakład, jedno nato-

miast zostało wręczone firmie Thom-

Polska Sp. z o.o. która ma zamiar wy-

budować na terenie Radomierza nowy 

zakład w którym pracę znajdzie 50 

osób. Biorąc pod uwagę dalsze plany 

rozwojowe firmy Dr. Schneider do 20-

20 r. (hala dystrybucji i centrum ba-

dawczo-rozwojowe), radomierska stre-

fa staje się atrakcyjnym i znaczącym 

miejscem produkcji w regionie.   

                             

Podusmowanie kadencji 2010—2014 Cd.  

Odbudowa murów opo-

rowych w Janowicach  
 

W tym roku ruszyła odbudowa murów 

oporowych na rzece Bóbr wzdłuż ulicy 

Partyzantów. Gmina uzyskała prome-

sę z Urzędu Wojewódzkiego na  na 

odbudowę murów oporowych o długo-

ści 300 metrów poważnie uszkodzo-

nych przez powódź w 2012 roku. Mury 

odbudowuje firma SKANSKA za kwo-

tę 1 175 122,33 złotych.  

 

 

Nowe wiaty i tablice 
 

W ciągu ostatnich lat na terenie Gmi-

ny wymieniono wszystkie tablice 

ogłoszeniowe, ustawiono wiele no-

wych wiat przystankowych oraz ta-

blic informacyjnych, co znacznie po-

prawiło estetykę przestrzeni publicz-

nej w miejscowościach gminy.  

 

Nowy drogowskaz 
 

Większości mieszkańcom doskonale 

znany, od lat mocno uszkodzony słyn-

ny janowicki drogowskaz wskazujący 

drogę do Miedzianki i na stację kole-

jową został zastąpiony nową wersją 

wykonaną przez janowickiego artystę 

Jana Czyżyka. Oryginalny drogo-

wskaz po konserwacji znajdzie swoje 

miejsce w Wieży w Radomierzu.  

 

 

Tabliczki z nazwami 

ulic 
 

W Janowicach Wielkich w tym roku 

zamontowane zostały tabliczki z na-

zwami ulic, wskazujące kierunek do  

ważnych miejsc oraz do najbardziej 

charakterystycznych zabytków. W 

znaczący sposób ułatwi to poruszanie 

się gościom oraz turystom po wsi. 

Zwiększa również bezpieczeństwo 

mieszkańców umożliwiając szybsze i 

łatwiejsze dotarcie służb ratowni-

czych.  

 

Remont dachu w świe-

tlicy w Trzcińsku 
 

W tym roku rozpoczął się remont da-

chu na świetlicy wiejskiej w Trzcińsku 

którego stan techniczny nie pozwalał 

już na dalsze naprawianie. Koszt re-

montu generalnego to 126 432 zł.  

Nowy ciągnik  

dla Gminy 
 

Po wielu latach korzystania przez 

gminę z wynajmowanego sprzętu w 

2013 roku za kwotę 229 000 zł. zaku-

piony został nowy ciągnik marki 

FARMTRAC, wraz z urządzeniem do 

ładowania z przodu, tylną kosiarką 

oraz przyczepę. Zakup ten nie tylko 

usprawnił pracę przy bieżącym utrzy-

maniu gminy oraz w przypadku awa-

rii czy też sytuacji kryzysowych, ale 

pozwala również zaoszczędzić na 

kosztach wynajmu podobnego sprzętu 

ponoszonych przez gminę w przeszło-

ści. Stary, słaby i awaryjny ciągnik 

został sprzedany.  

 

Imprezy na terenie 

Gminy 
 

Na terenie Gminy odbywa się sporo 

imprez o  kulturalnym oraz sporto-

wym. Mieszkańcy gminy corocznie 

mogą wspólnie bawić podczas JANO-

WIANEK, czyli święta naszej Gminy, 

w Gminnym Zespole Szkół pod koniec 

września odbywa się Piknik Rodzinny 

skierowany do uczniów i ich rodziców. 

Od kilku lat, w środku lata miłośnicy 

poezji śpiewanej i piosenki turystycz-

nej spotykają się na Wędrownym 

Przeglądzie Piosenki „POLANA”, któ-

ry co rok odbywa się w innym miejscu. 

W ramach Janowianek już po raz dru-

gi wybrana została Miss Ziemi Jano-

wickiej oraz Miss Publiczności, a spo-

ra grupa mieszkańców co roku z ocho-

tą angażuje się w sprzątanie rzeki 

Bóbr oraz Zamkową Chędogę czyli 

sprzątanie Zamku Bolczów. Również 

miłośnicy aktywnego spędzania wol-

nego czasu nie mają powodów do na-

rzekań, w ramach Janowianek od 

trzech lat ma miejsce Bieg Janowicki 

na dystansie 10 km, co roku, we wrze-

śniu odbywa się Turniej o Puchar Wój-

ta, Pastora i Sołtysa, rozgrywany jest 

również turniej o puchar ORLIKA, a 

sam kompleks sportowy dostępny jest 

dla wszystkich mieszkańców. Gmina 

jest również partnerem Przejścia Do-

okoła Kotliny Jeleniogórskiej, Rudaw-

skiej Wyrypy a w połowie październi-

ka odbył się Półmaraton Rudawy Ja-

nowickie. Gościliśmy również u nas 

Bike Maraton.  
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Czy los wsi zależy od jej miesz-

kańców? Czy mogą oni mieć 

wpływ na to, co dzieje się w ich 

miejscowości? Ależ tak! Dowo-

dem na to są inicjatywy Grupy 

Odnowy Wsi Janowice Wielkie, 

która od dwóch lat realizuje dzia-

łania na rzecz rozwoju swojej ma-

łej ojczyzny. 

   

  Wszystko zaczęło się prawie trzy 

lata temu. Dokładnie  2 lutego 2012 r. 

Wówczas to na zebraniu wiejskim 

podjęta została uchwała w sprawie 

przystąpienia Janowic Wielkich do 

Regionalnego Programu Odnowy Wsi 

Dolnośląskiej i utworzeniu Grupy 

Odnowy Wsi.  

  Był to pierwszy mały krok. Następ-

nym było stworzenie Sołeckiej Strate-

gii Rozwoju Wsi  - dokumentu przygo-

towanego dla mieszkańców i przez 

mieszkańców. Znalazły się w nim: 

spis wszelkich zasobów, które są w 

Janowicach Wielkich (infrastruktury, 

tradycji, ludzi, przedsiębiorców, przy-

rody itp), informacje na temat moc-

nych i słabych stron wsi, szans, które 

stoją przed miejscowością i zagrożeń, 

które mogą utrudnić działania. Było 

też miejsce na planowanie, spisanie 

pomysłów, których realizacja przyczy-

ni się do rozwoju wioski. Zarówno 

tych, które mogą wykonać sami 

mieszkańcy, jak i takich, wymagają-

cych zaangażowania samorządu. A 

wszystkiemu przyświecała wizja: Ja-

nowice Wielkie - wieś rudawskich 

kolorów i smaków. Bo czyż nie to wła-

śnie  wyróżnia nasze tereny? Najstar-

si mieszkańcy przyjechali  z różnych 

zakątków Polski, przywożąc ze sobą 

tradycje, obyczaje, które kultywują w 

swoich domach po dziś dzień. Różni-

my się kulturowo, ale i religijnie - 

funkcjonują tu przecież obok siebie 

trzy różne wyznania. A jakże różno-

rodna jest 

przyroda! Jesień w Rudawach to nie-

zwykła paleta barw od zieleni, przez 

żółcie, czerwienie, do brązów. Są tu 

szlaki dla piechurów, rowerzystów i 

koniarzy. Woda dla kajakarzy, skały 

dla wspinaczy. To barwna okolica, 

którą każdy może smakować na swój 

sposób.  

  Po przyjęciu strategii przez Zebranie 

Wiejskie i zatwierdzenie jej przez Ra-

dę Gminy w Janowicach Wielkich ( w 

grudniu 2012 r.)  wieś stała się pełno-

prawnym uczestnikiem Regionalnego 

Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. 

Dzięki temu Grupa Odnowy Wsi 

dwukrotnie pozyskała pieniądze na 

swoje działania z wojewódzkiego bu-

dżetu. Przedstawiciele grupy wzięli 

udział w wyjazdach studyjnych, orga-

nizowanych przez Urząd Marszał-

kowskich, podczas których zwiedzili 

inne wioski, znane ze swojej aktywno-

ści, uczestniczyli także w corocznym 

Kongresie Odnowy Wsi – wydarzeniu 

podsumowującym działanie progra-

mu w ciągu danego roku.  

  W ciągu dwóch lat janowiccy liderzy 

byli realizatorami lub współrealizato-

rami następujących działań: 

- wykonanie ,,witacza'' wsi oraz mate-

riałów promocyjnych: kalendarza i 

mapki wsi 

- organizacja imprezy „Niedaleko pa-

da jabłko od Janowic”  

- organizacja I edycji konkursu na 

„Najpiękniejsze obejście Janowic 

Wielkich” – projekt finansowany z 

Funduszu Sołeckiego 

- wykonanie tabliczek z nazwami ulic 

oraz najważniejszymi atrakcjami i 

miejscami w Janowicach Wielkich – 

projekt finansowany z Funduszu So-

łeckiego, wykonany przy wsparciu 

pracowników Urzędu Gminy w Jano-

wicach Wielkich  

- stworzenie logo Janowic Wielkich 

  W najbliższym czasie wykonane zo-

staną również kolejne materiały pro-

mocyjne: kalendarz na 2015 r. i 

pocztówki oraz strona interneto-

wa wsi. 

To jednak nie koniec. Członkowie 

Grupy Odnowy Wsi już planują 

kolejne przedsięwzięcia. Wiedzą, 

że przyszłość Janowic Wielkich 

leży również w ich rękach.  

(Grupa Odnowy Wsi) 

Wzięli sprawy w swoje ręce 

Alicja Kozak: Janowice Wielkie są 

moim miejscem na Ziemi. Od 8 lat 

aktywnie włączam się w lokalne ini-

cjatywy. Lubię pracować z ludźmi i 

d l a  l u d z i .  J e s t e m  t y p e m 

„organizatora”, w projektach cieszą 

mnie zarówno efekty końcowe jak i 

samo działanie. 

 

Anita Pawłowicz: Janowice to dom 

do którego zawsze wracam z niecier-

pliwością, to zadowoleni  ludzie pomi-

mo trosk. To zmiany które ,wywołują 

uśmiech na twarzach… choć nie zaw-

sze są zauważalne… To magiczne 

miejsce dla którego zawsze warto coś  

zrobić… takie są moje Janowice. 

 

Krystyna Pisarska: stawiam na 

współpracę, a nie konkurencję. Ciągle 

wierzę, że nie ma rzeczy niemożli-

wych... Od 12 lat prowadzę świetlicę 

wiejską w Janowicach Wielkich. We 

współpracy z rozmaitymi organizacja-

mi zrealizowałam kilkadziesiąt pro-

jektów społeczno - kulturalno - eduka-

cyjnych. 

  

 

Wiesława Schmitz: Jestem emeryt-

ką. Czerpiąc z mojego życiowego do-

świadczenia wspieram w działaniach 

grupę młodych ludzi, entuzjastów czy-

nu. Moim celem jest poprawa jakości 

życia mieszkańców naszej wsi.  

 

Marcin Krzak: Do Janowic ściągnęły 

mnie wspomnienia z dzieciństwa o 

sielskich, rodzinnych wakacjach, a 

przede wszystkim miłość do gór. Żyję 

t u  j u ż  o d  3  l a t ,  n i e m a l -

ż e  c o d z ie n n i e  d z i a ł a j ą c  n a 

rzecz mieszkańców, pracując w tut. 

urzędzie gminy. Chcę widzieć u 

nas pozytywny rozwój. 

   

Paweł Pawłowicz: Jestem osobą 

czynu, lubię pracować i lubię zmiany, 

dlatego też uważam, że   Nasze Jano-

wice to miejscowość dla której warto 

poświęcić swój wolny czas. Praca dla 

naszej wsi i jej mieszkańców daje mi 

ogromną satysfakcję. 

 

Robert Gapiński: Realizuję z chęcią 

każdy  projekt wraz z Grupą Odnowy 

Wsi. Dbając o nasze miejsce czynimy 

je ładniejszym i przyjaźniejszym. 

Grupa Odnowy Wsi o sobie 

Nasz pierwszy projekt 
 

  W ubiegłym roku w  ramach pierw-

szego projektu pozyskaliśmy pienią-

dze za pośrednictwem Fundacji Przy-

stanek Dobrych Myśli w konkursie 

organizowanym przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Dolnośląskiego. 

Wsparła nas również Gmina Janowice 

Wielkie. Za pozyskane pieniądze za-

projektowaliśmy i wykonaliśmy ka-

lendarz na 2014 r. promujący Janowi-

ce, witacz, który obecnie stoi obok 

Urzędu Gminy oraz mapę Janowic , 

informującą o atrakcyjnych miejscach 

na terenie naszego sołectwa . Sam 

witacz jest ciekawym elementem ar-

chitektonicznym, którego wszystkie  

elementy, wyrzeźbione przez Pana 

Adama Spolnika, symbolizują formy 

aktywnej turystyki jakie można upra-

wiać na naszym terenie. Liście jarzą-

bu nawiązują do unikatowej alei ja-

rząba szwedzkiego, a nad całością gó-

ruje Zamek Bolczów.  (GOW) 

Idea Programu  

Odnowy Wsi 
 

  Program Odnowy Wsi funkcjonuje w 

Województwie Dolnośląskim od 2009 

r. Wzorowany był na podobnym 

przedsięwzięciu realizowanym z po-

wodzeniem w woj. Opolskim. Kolebką 

idei odnowy wsi są rejony Nadrenii – 

Palatynatu w Niemczech. Jej stworze-

nie było odpowiedzią na tzw. 

„umiastowianie” wsi, która w pewnym 

momencie zaczynała tracić swój cha-

rakter. Zanikały wiejskie tradycje, 

święta, obyczaje.  Miejsce tradycyjne-

go budownictwa zajmowały miejskie 

wille i bloki. Kurczyło się rolnictwo. 

Wieś przestawała być unikalna, 

upodobniała się coraz bardziej swoim 

charakterem do miasta.  

  Istotą programu jest włączanie sa-

mych mieszkańców w przedsięwzięcia 

związane z rozwojem ich miejscowo-

ści,  realizowane przy poszanowaniu i  

zachowanie wartości życia wiejskiego.  

Działania przygotowywane są  w 

oparciu o przygotowane przez nich 

plany: krótko – i długoterminowy i 

wspierane przez samorząd gminny 

oraz wojewódzki. Dzięki temu lokalne 

społeczności stają się aktywnymi 

uczestnikami życia wsi, mają wpływ 

na to co się w nich dzieje. Zwiększa 

się rola mieszkańców i samych so-

łectw.  

  Realizacji Programu w wojewódz-

twie dolnośląskim przyświeca senten-

cja:  

„Powiedz mi – zapomnę. 

Pokaż mi – zapamiętam. 

Pozwól mi uczestniczyć – zrozumiem. 

Pozwól mi to zrobić – będę się z tym 

utożsamiał.” 
    Alicja Kozak 

Niedaleko padło jabłko od Janowic  
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