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Jak aktualnie ocenia Pan kondycję Gminy Podgórzyn?

Szanowni Państwo, 
aktualnie Gmina znajduje się w trudnej, ale stabilnej sytuacji 
finansowej. Podjęte przeze mnie kontrowersyjne i mało 
popularne decyzje umożliwiają nam funkcjonowanie 
w czasie pandemii, która nadal trwa. W oświacie, generującej 
największe obciążenie dla budżetu Gminy, udało nam się 
wygenerować oszczędności, dzięki współpracy z dyrektorami, 
którzy przygotowali oszczędne arkusze organizacyjne swoich 
placówek.

To w takim razie, skąd tak duże kontrowersje związane z oświatą?

W marcu br. zwróciłem się do Dyrektorów Placówek Oświatowych z prośbą o opracowanie projektów 
organizacyjnych w sposób oszczędny, korelujący z budżetem, jakim dysponuje Gmina Podgórzyn oraz 
z budżetami finansowymi ich placówek. Niestety, nie wszyscy Dyrektorzy dostosowali się do moich 
wytycznych. Przedstawiony przez Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce 
arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021, zamiast uwzględniać optymalizację kosztów w sposób 
oszczędny, zawierał wyższe koszty utrzymania w stosunku do roku szkolnego 2019/2020. Wyższe koszty 
funkcjonowania placówki oraz wizja podwyżek dla nauczycieli od września 2020r. jak i konieczność 
dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa, zmusiły mnie do niezatwierdzenia przedstawionego 
arkusza. 
Powołana z końcem sierpnia p.o. Dyrektora Szkoły Pani Teresa Smykowska, przedstawiła nowy, 
oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa arkusz organizacyjny na rok 2020/2021, który 
mogłem zaakceptować. Duży wkład w wypracowaniu tego kompromisu mieli Dolnośląski Kurator Oświaty 
i Wojewoda Dolnośląski. 

Szkoła w Sosnówce ruszyła, a co z bezpieczeństwem?

P.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce przedstawiła wariant, w którym  
„stara część” budynku szkoły została wyłączona z użytkowania, a zajęcia w całości zostały przeniesione 
i rozplanowane w „nowej części” obiektu. Ponadto zadeklarowała całkowite wzięcie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły na siebie. 
Dodatkowo Wojewoda Dolnośląski wspiera nasze działania w pozyskaniu środków na przystosowanie 
obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. 

Czy to prawda, że Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze badała Pańską działalność?

Tak. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z całością postanowienia Prokuratury Okręgowej 
w Jeleniej Górze, które publikujemy w niniejszym Biuletynie w zakładce „Praworządna Gmina”.

Czego życzyłby Pan mieszkańcom naszej Gminy i sobie w obecnym czasie?

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy zdrowia, spokoju i wytrwałości w czasie wciąż panującej epidemii, a 
sobie w związku ze zbliżającymi się moimi urodzinami, w dniu 11 października, życzę zdrowia oraz ludzkiej 
życzliwości. Pamiętajmy o stosowaniu się do wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia. Dbajmy o zdrowie 
własne i naszych bliskich.



W dniu 13 maja 2020r. Gmina Podgórzyn ogłosiła przetarg na wykonywanie kompleksowej usługi polegającej na 
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Podgórzyn.

Składane oferty musiały zawierać dwie składowe: 
1. cenę za odbiór i transport odpadów od mieszkańców, którą ustala oferent i jest to cena stała przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
2. cenę za zagospodarowanie odpadów na wysypisku, na którą oferent nie ma wpływu, ponieważ jest ustalana przez 
wysypisko i ulega zmianie. 
Zmiana ceny za zagospodarowanie odpadów musi być na bieżąco uwzględniana, w przedłożonych ofertach 
powodując zmianę kwoty ogólnej.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: PUPiH COM-D Sp. z o.o. oraz PHU KAMA, jednak złożone przez nie oferty (na 
kwoty 2 192 417,76 zł oraz 2 147 505,48 zł brutto na rok) przekraczały planowaną przez Gminę kwotę, na realizację 
w/w zadania (1.960.397,28zł brutto na rok). W związku z powyższym  przetarg został unieważniony. Aby zapewnić 
odbiór nieczystości od mieszkańców, do czasu wyłonienia nowego wykonawcy, w miesiącach lipiec i sierpień Gminę 
obsługiwał dotychczasowy operator na dotychczasowych warunkach.

W dniu 07 sierpnia 2020r. rozstrzygnięty został drugi przetarg na w/w usługę, do którego przystąpił tylko jeden oferent 
PUPiH COM-D Sp. z o.o., z kwotą 2 461 514,82 zł. W ofercie tej oferent obniżył cenę oferowanej przez siebie usługi 
(pierwsza składowa), wzrosły zaś koszty składowania odpadów (Uchwała Nr 103/36/2020 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu z dnia 
1 lipca 2020 r.).

Gdyby została wybrana oferta złożona w pierwszym przetargu, suma obu w/w składowych byłaby jeszcze większa, 
ponieważ wzrost kosztów zagospodarowania odpadów musiałby zostać uwzględniony. 

Dzięki unieważnieniu pierwszego przetargu udało się obniżyć 
koszty odbioru i transportu opadów.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/286/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 sierpnia 2013r. 
zostało rozwiązane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Podgórzyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie. Z Sesji Rady 
Gminy został sporządzony protokół, w którym Pani Bożena Brzozowska - Radca Prawny przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie PUK. Z uwagi na fakt, iż obecnie Gmina Podgórzyn nie posiada 
własnej Spółki, której mogłaby powierzyć odbiór odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
jesteśmy zmuszeni do organizowania przetargu na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ostatnim czasie na terenie naszego regionu jest monopol na rynku „śmieciowym”, brak jest konkurencyjności 
pomiędzy firmami startującymi do przetargu. Ta sytuacja powoduje, że Gmina nie ma możliwości jakichkolwiek 
negocjacji cen. W sześciu gminach, na osiem w naszym Powiecie, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
wykonuje ta sama firma.

W chwili obecnej jednym z zamierzeń Wójta Gminy Podgórzyn jest utworzenie jednej spółki gminnej, która 
zajmowałaby się takimi zagadnieniami jak: woda, ścieki, odpady, zimowe utrzymanie dróg, zieleń itp., co może 
spowodować zmniejszenie kosztów za poszczególne elementy świadczenia usługi, a to wpłynie na stawki opłat 
ponoszonych przez mieszkańców.

Jednocześnie informujmy, że do końca roku 2020 
cena za odbiór nieczystości, w wysokości 22 zł 

od osoby za odpady segregowane, nie ulegnie zmianie.

Odbiór odpadów komunalnych - 
drożej czy taniej?
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Sytuacja finansowa Gminy, w związku z wprowadzeniem na terenie 
kraju stanu pandemii, uległa pod koniec I kwartału 2020r. 
znacznemu pogorszeniu. Wprowadzone przez Rząd obostrzenia w 
gospodarce, turystyce, gastronomii i w codziennym funkcjonowaniu 
obywateli, mają ogromny wpływ na wysokość i ściągalność dwóch 
największych źródeł dochodów: podatku dochodowego (PIT i CIT) 
oraz podatków i opłat lokalnych. 
Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym za kwiecień 
bieżącego roku w stosunku do kwietnia ubiegłego roku spadły 
o 40%, tj. około 330 tysięcy złotych za jeden miesiąc. 

Organ podatkowy nie otrzymał wpłat w II kwartale 2020 r. od przedsiębiorców 
z branży turystyczno-gastronomicznej na kwotę ok. 270 000,00 zł

Bardzo dużym obciążeniem dla budżetu gminy są wydatki 
ponoszone na oświatę. Subwencja oświatowa dla Gminy 
Podgórzyn na 2020 rok przekazana została w kwocie zmniejszonej 
o 115 389 zł. Niemniej jednak w kryteriach podziału rezerwy części 
oświatowe j  subwencj i  ogó lne j  na  rok  2020,  w dn iu 
2 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej, zaznacza, że w 
subwencji tej uwzględnione zostało już podwyższenie 
wynagrodzeń dla nauczycieli o 6%, które wprowadzone 
zostało od 1 września 2020 roku. 

Od 2019 r. prowadzone są działania mające na celu optymalizację 
wydatków w oświacie, jednak ponieważ nic nie wskazuje na to, że 
samorządy będą mogły liczyć na pomoc Rządu w zakresie dodatkowego wsparcia na oświatę została podjęta 
decyzja o restrukturyzacji systemu oświaty w Gminie Podgórzyn w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowym obciążeniem dla budżetu Gminy jest międzygminne 
porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań 
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie to 
generuje z roku na rok coraz większe koszty, bez względu na to, czy 
Gminy do niego należące wyrażają na to zgodę, czy też nie. 
Wprowadzenie od marca 2019 r. bezpłatnych przejazdów 
autobusami MZK dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, oraz 
osób, które ukończyły 70 rok życia, obciążyło budżety gmin, 
ponieważ nie ma nic za darmo i ktoś za te przejazdy musiał 
zapłacić. W 2019 r. koszty tego porozumienia dla Gminy Podgórzyn 
przekroczyły 1,2 mln zł. Szacowany koszt na rok 2020 wynosi ok. 
1,5 mln zł. Na chwilę obecną trwają negocjacje z Miastem Jelenia Góra odnośnie dostosowania ilości połączeń do 
potrzeb mieszkańców Gminy. Prowadzone są także rozmowy z innymi przewoźnikami na wykonywanie tego 
zadania.

Dochody otrzymane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i transportowego od osób prawnych i fizycznych w okresie 
od stycznia do końca sierpnia 2020 r. są mniejsze od 
planowanych o 871 223,80 zł (tj. o 16,07%). Plan na 2020 r. 
wszystkich dochodów wynosi 8 133 490,00 zł, natomiast za 
8 miesięcy 5 422 326,64 zł. Faktyczne dochody z podatków 
lokalnych w pierwszych 8 miesiącach wyniosły 4 551 102,84 zł.
Plan z uzyskanych dochodów z udziałów z PIT od osób fizycznych 
na rok 2020 r. wynosi 7 630 103,00 zł. Za pierwsze 8 miesięcy 
wpłynęło 4 536 923,00 zł, czyli o 549 813,00 zł (10,81%) mniej niż 
planowane (plan: 5 086 736,00 zł). 
Plan z uzyskanych dochodów z udziałów z CIT od osób prawnych 
na rok 2020 r. wynosi 100 000,00 zł. Za pierwsze 6 miesięcy 

wpłynęło 17 796,39 zł,  (plan: 50 000,00 zł). czyli o 32 203,61 zł (64,41%) mniej niż planowane

Łącznie rzeczywiste dochody z podatków lokalnych oraz udziałów z CIT i PIT wyniosły 9 105.822,23 zł. 
W porównaniu do planu 10 559 062,64 zł, są mniejsze o 1 453 240,41 zł.
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Rondo przy Szkole w Podgórzynie coraz bliżej
W dniu 11 września 2020 r. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 
w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie – 
rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo, 
z elementami odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz przebudowa z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego. 

Wykonawcą zadania będzie Plast-Term z Podgórzyna - zaoferowana kwota 2 454 000 zł. 
Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z różnych źródeł: Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wkład Gminy Podgórzyn. 
Prace budowlane będą prowadzone  w taki sposób, aby nie zamykać całkowicie skrzyżowania, a jedynie ograniczyć 
na nim ruch, aby ten ważny punkt komunikacyjny nadal pozostawał przejezdny.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca 2021r. 

Tańsza woda w Gminie Podgórzyn
W dniu 17.09.2020r. w Centrum Aktywności Społecznej 
"Pogórze" w Podgórzynie odbyła się konferencja prasowa, 
której przewodnim tematem były opłaty za wodę i ścieki 
w Gminie Podgórzyn.
W konferencji wzięli udział: Wójt Gminy Podgórzyn - 
Mirosław Kalata, z-ca Wójta Gminy Podgórzyn - Tomasz 
Szewczyk oraz zaproszeni przedstawiciele Karkonoskiego 
Systemu Wodociągów i Kanalizacji: Dariusz Daraż - nowy 
Prezes Spółki i Krzysztof Ślęzok - Dyrektor ds. technicznych.
Analiza przeprowadzona przez nowego Prezesa KSWiK, 
wykazała, że dotychczasowa taryfa opłat wymagała korekty. 
Wysoka cena wynikała m.in. z tego, że ścieki z Miłkowa 
i Ścięgien miały już uwzględnioną wyższą taryfę związaną 
z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków w Mysłako-
wicach, która według planów miała już funkcjonować. Ponieważ tak się jeszcze nie dzieje, należało to skorygować. 
Dodatkowo w dotychczasowej taryfie uwzględniono koszty amortyzacji podatku od modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Marczycach, którą już w ubiegłym roku Gmina Podgórzyn zadeklarowała, że wybuduje 
z własnych środków.
Zmniejszenie kosztów było możliwe również dzięki temu, że jesteśmy obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą 
się gminą w regionie, a zwiększona ilość nowych odbiorców umożliwia hurtowe obniżenie ceny. Przy tej okazji 

wszyscy zgodnie podkreślili, jak bardzo ważna jest budowa 
nowoczesnej, wydajnej oczyszczalni, która będzie mogła obsłużyć 
stale zwiększającą się ilość zarówno mieszkańców jak i przedsię-
biorców.
Nowa taryfa opłat została przez KSWiK przesłana do Wód Polskich 
w dniu 15 września 2020 r. i powinna zacząć obowiązywać od 
1 stycznia 2021 r. Wg wyliczeń KSWiK opłata za wodę i ścieki 
powinna obniżyć się o ok. 3 zł za m³.
Dzięki poczynionym oszczędnościom w oświacie oraz 
możliwościom uzyskania dodatkowych środków zewnętrznych, 
w dniu  22 września 2020 r. na XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Podgórzyn, podjęta została uchwała o dopłatach do wody i ścieków. 
Wysokość dopłaty wynosi 2 zł za m³ wody, oraz 2 zł za m³ ścieków.

Dopłata obowiązywać będzie od 1 września 2020r. 
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Górski Challenge 2019 - podsumowanie

W dniu 25.01.2020 r. w Centrum Aktywności Społecznej 
„Pogórze” odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców 
Górskiego Challenge 2019, organizowanego przez 

Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów przy współpracy z Gminą 
Podgórzyn.
W ramach zawodów brane były tylko wyścigi krajowe wg wykazu:
28.04.2019 - XV Czasówka Sudecka - Podgórzyn
18.05.2019 - X  Czasówka Szybowcowa - Jeżów Sudecki
19.05.2019 - XI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta 
Gminy Podgórzyn - Podgórzyn
22.06.2019 - IV Czasówka Rosochocka - Sichów
14.07.2019 - III Czasówka Chełmińska  - Chrośnice
17.08.2019 - VI  Czasówka Izerska - Szklarska Poręba
18.08.2019 - IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bitwy Kaczawskiej - Krotoszyce
07.09.2019 - Górskie Mistrzostwa Polski  Służby Mundurowe, Tandemy, Amatorzy - Podgórzyn - Sosnówka
21.09.2019 - VIII Czasówka Kaczawska - Wojcieszów
22.09.2019 - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty Złotoryjskiego - Wysocko
28.09.2019 - VII Czasówka Gorzanowicka - FINAŁ
29.09.2019 - Wyścig ze startu wspólnego - pow. Jaworski

Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, który obchodzi się po 50 latach 
wspólnego pożycia małżeńskiego. To z pewnością niezwykła 
rocznica, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich. 

W piątek 06 marca br. Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” 
w Podgórzynie odbyła się uroczystość odznaczenia medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP, 
Andrzeja Dudę, 4 parom z Gminy Podgórzyn. Wręczenia medali w 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Zastępca wójta 
Gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk. Gratulacje oraz życzenia 
odznaczonym złożyli również: Danuta Śliwińska - Kierownik USC 
Podgórzyn, Ewa Szturo – Sekretarz Gminy, Jakub Erchard - Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy, Mariusz Micka – Radny Gminy 
Podgórzyn z miejscowości Staniszów,  Danuta Szymajda – Sołtys 
Podgórzyna, Alina Sobieraj – Sołtys Staniszowa. Uroczystość była 

szczególna i niezwykła, bo niewiele jest rodzin, które zgodnie i szczęśliwie przeżywają wspólnie tak długi okres czasu.

Odznaczeni zostali: Władysław i Maria Chwałek, Stanisław i Tekla Hyży, 
Julian i Urszula Wiśniewscy, Władysław i Danuta Misztak.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla 
osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej.

Urząd Stanu Cywilnego w Podgórzynie zaprasza do zgłaszania chęci udziału 
w takiej uroczystości wszystkie zainteresowane pary zameldowane na 
terenie Gminy Podgórzyn, które zawierały związek małżeński w roku 1970 lub 
w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości.
Zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Stanu Cywilnego w Podgórzynie:
Urząd Stanu Cywilnego w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14, 58-562  Podgórzyn
tel. 75  75 48 103 lub 75 75 48 105
email:usc@podgorzyn.pl

Złote gody



Gmina Podgórzyn w TVN

W dniu 30.01.2020 r. zawitali do Gminy Podgórzyn dziennikarze stacji 
TVN, którzy zarejestrowali materiał przy Wodospadzie Podgórnej. 
Ekipa telewizyjna w ramach programu "Projekt Zima TVN", we 

współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
odwiedza najpiękniejsze miejsca na Dolnym Śląsku, zachęcając telewidzów 
do aktywnego odpoczynku.
Dzięki współpracy Gminy Podgórzyn, Miasta Szklarska Poręba oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnśląskiego udało się zaprosić 
dziennikarzy, by zarejestrowali również materiał przy naszym przepięknym 
Wodospadzie Podgórnej. Atrakcji, która przyciąga coraz to więcej 
zwolenników morsowania oraz terapii zimnem. Do udziału w tym wydarzeniu 
zaproszeni zostali również: Wim Hof - Iceman (znany na całym świecie 

zdobywca wielu rekordów związanych z zimnem oraz propagator zdrowego stylu życia, który często podkreśla, że 
Przesieka jest Jego drugim domem), Paulina Ruta (Prezes Polskiego Związku Nordic Walking, propagatorka zdrowego 
stylu życia na świeżym powietrzu), Anna Kurowska (Prezes 
Stowarzyszenia Rada Odnowy Przesieki, inicjatorki wielu wydarzeń w 
Przesiece) oraz grupa miłośników morsowania.
Zarejestrowany materiał ukazał się w programie "Dzień Dobry TVN" 
pod koniec lutego.
Referat Rozwoju Gminy Podgórzyn gorąco dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli przy realizacji tego eventu:
 Wimowi Hof - Icemanowi za znalezienie wolnej chwili, by swoją 

osobą promować nasz region,
 Annie i Maćkowi ze Stowarzyszenia Rada Odnowy Przesieki oraz 

Przesieckiego Klubu Morsów za nieocenioną pomoc i udostę-
pnienie sauny mobilnej,

 Paulinie za zorganizowanie rozgrzewki,
 Lili, Mai, Magdzie, Zbyszkowi i Michałowi za statystowanie na lądzie, w wodzie i w saunie oraz Joli i Andrzejowi za 

szybką i skuteczną reakcję,
 Referatowi Promocji Miasta Szklarska Poręba za wsparcie i współpracę.

Dnia 8 marca 2020 r. odbyło się uroczyste 
Ślubowanie Członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy OSP w Podgórzynie. 17-tu 

młodych strażaków złożyło ślubowanie oraz odebrało 
legitymację członkowską.  Organizatorzy dziękują za 
pomoc i przybycie w tej bardzo ważnej dla nas uroczy-
stości Członkom OSP PODGÓRZYN, Władzom 

Gminy Podgórzyn, Komendantowi PSP w Jeleniej 
Górze, Prezesowi Zarządu OSP, Staroście Powiatu 
Je len iogórsk iego,  Przeds tawic ie lom Lasów 
Państwowych, Rodzicom oraz przybyłym gościom.
Szczególne podziękowania dla Państwa Ogłaza za 
ufundowanie mundurów.

Pasowanie MDP przy OSP Podgórzyn

Więcej o MDP przy OSP Podgórzyn można znaleźć na profilu jednostki /osppodgorzyn. 21



Oficjalne przekazanie średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miłkowie

W sobotę, 08 lutego 2020 r. odbyło się oficjalne 
przekazanie nowego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Miłkowie.
Na tę doniosłą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości:
Poseł na Sejm RP - Robert Obaz, Dyrektor Biura Poselskiego 
Marzeny Machałek, Dyrektor Biura Poselskiego Zofii Czernow, 
Senator RP - Krzysztof Mróz, Członek Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - druh Waldemar 
Wojtaś, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego - Krzysztof 
Wiśniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Jeleniej Górze - bryg. Radosław Fijołek, Zastępca 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej 
Górze - mł. bryg.  Andrzej Ciosk, Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym  w Jeleniej Górze - 

Edyta Kluczyńska, przedstawiciele KM PSP w Jeleniej Górze: bryg. Barbara 
Janus, kpt. Marek Gałan, mł. asp. Tomasz Góralski, Wójt Gminy Podgórzyn - 
Mirosław Kalata, Sekretarz Gminy Podgórzyn - Ewa Szturo, Radni Gminy 
Podgórzyn oraz Mieszkańcy Miłkowa. Nie zabrakło również przedstawicieli 
jednostek OSP z terenu naszej gminy: OSP Ścięgny, OSP Sosnówka, OSP 
Podgórzyn, OSP Przesieka oraz OSP Borowice.

Łączna kwota zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO 
FL280 wyniosła 789 660 zł,  zaś środki na ten pojazd pochodziły z:
 Urząd Gminy Podgórzyn: 499 660 zł
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu: 220 000 zł
 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: 70 000 zł

Symbolicznego przekazania samochodu dokonali: Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Krzysztof Wiśniewski, 
Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata, Komendant Miejski PSP w Jeleniej Górze brygadier Radosław Fijołek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowie została założona w listopadzie 1880 
roku.  Aktualnie jednostka zrzesza 25 członków, z czego 21 ratowników bierze 
czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Większość strażaków 
posiada przeszkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, powodziowego i 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy - 
VOLVO FL 280 wraz ze średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym 
STAR 266 oraz samochodem lekkim kwatermistrzowskim Lublin, czyni tę 
jednostkę w pełni przygotowaną 
do podjęcia wszelkiego rodzaju 
dz ia łań  ma jących  na ce lu 
zapewnienie bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności. W lipcu 
2020 r. została oddana do użytku 

nowa strażnica, która pozwoli na dalszy rozwój tej jednostki.

Ciekawostką jest to, że w 1979 roku w starej remizie został nagrany 
fragment filmu” Gazda z Diabelnej”



Remont budynku użyteczności 
publicznej (remiza) w Miłkowie

Nazwa zadania: „Przebudowa istniejących budynków: socjalno-biurowego i gospodarczego oraz ich 
adaptacja na cele usługowe: przychodni oraz pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, a także 
wykonanie elementów infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego, a także wykonanie nawierzchni placu i dojazdu w Miłkowie, 
Miłków 70, dz. nr 208/9”
Koszt inwestycji: 2.735.180,58 PLN brutto

Budowa budynku użyteczności 
publicznej (remiza) w Ścięgnach

Nazwa zadania: „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby ochotniczej straży pożarnej 
i biblioteki wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 255 w Ścięgnach .”
Koszt inwestycji: 3.264.756,09 PLN brutto

Zakończone inwestycje
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 Gmina Podgórzyn na Giełdzie 
Papierów Wartościowych

Dnia 24 lutego 2020 r. Gmina Podgórzyn zadebiutowała na 
Giełdzie Papierów Wartościowych i jest aktualnie jedyną gminą 
wiejską na rynku Catalyst, na którym jest już 143 emitentów, 

w tym 31 samorządów.

W 2019 roku zdecydowaliśmy się na wyemitowanie obligacji 
komunalnych o łącznej wartości 25 mln zł w 1 serii. Ponad 23,5 mln zł 
uzyskane z emisji przeznaczymy na: spłatę zaciągniętego wcześniej 
kredytu z 2010 r., z przeznaczeniem na deficyt; wykup serii obligacji 
z lat 2011 – 2013, których przeznaczeniem było prefinansowanie 
drobnych inwestycji oraz finansowanie planowanego deficytu; serii 
obligacji z lat 2017 – 2019, których przeznaczeniem było sfinansowanie 
inwestycji: budowa 

zespołu szkolno–przedszkolnego w technologii pasywnej i dwóch 
remiz strażackich dla OSP z tereny gminy. Pozostała część została 
wykorzystana na finansowanie inwestycji realizowanych w 2019 roku. 
W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji udało się skrócić horyzont 
czasowy zadłużenia gminy z 2038 do 2036 roku. Termin ostatecznego 
wykupu nastąpi w 2036 roku, natomiast spłaty zaczną się już 
w 2020 roku.
Dzięki tej operacji Gmina zyskała o wiele dogodniejsze warunki obsługi 
zobowiązań, a co za tym idzie istotne oszczędności w wysokości 
ok. 100 tyś zł rocznie. Dodatkowym, aczkolwiek bardzo ważnym 
elementem wejścia na giełdę, jest podniesienie prestiżu Gminy, co 
skutkuje większym zainteresowaniem ewentualnych inwestorów.

W dniu 26 lutego 2020 r. podczas uroczystej gali w Ministerstwie 
Rozwoju zostali uhonorowani finaliści, wyróżnieni oraz 
laureaci pierwszej edycji konkursu „INNOWACYJNY 

SAMORZĄD”. Organizatorem konkursu był Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej. Gmina Podgórzyn z projektem "Budowa 
pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzynie" znalazła się 
w gronie finalistów, w kategorii gminy wiejskie.

Laureatami, w poszczególnych kategoriach, zostali: miasto Gdynia, 
gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Grodzisk 
Mazowiecki, gmina wiejska Klembów i Powiat Toruński.

Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
opartych na nowoczesnych technologiach, i nie tylko. "Zależało nam na pokazaniu różnych obliczy innowacji 
i spopulryzowaniu najlepszych praktyk" – mówi Jacek Pochłopień, 
redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.
Nadesłane projekty dotyczyły między innymi komunikacji, transportu, 
ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery społecznej.
Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach: duże miasta 
(powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-
wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. W każdej kategorii wyłoniono 
jednego zwycięzcę, a kilka projektów zostało wyróżnionych. Dyplomy 
za zakwalifikowanie do finału otrzymały te samorządy, których projekty 
otrzymały co najmniej dwa głosy kapituły (każdy projekt oceniany był 
osobno).

Na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Ministerstwie 
Rozwoju, przybyło ponad 300 samorządowców z całego kraju.

Gmina Podgórzyn wyróżniona w konkursie 
"Innowacyjny Samorząd”



W sierpniu 2020 r. Gmina Podgórzyn zorganizowała wakacyjne animacje dla najmłodszych. Animatorzy odwiedzili 
sześć naszych sołectw: Podgórzyn, Staniszów, Miłków, Zachełmie, Przesiekę oraz Sosnówkę. Choć czasem 
straszyło opadami, to pogoda dopisała i wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z planem. Animatorzy zapewnili moc 
atrakcji dzięki czemu wszystkie dzieci były zadowolone z zabawy. W Miłkowie animacje połączone zostały z festynem 
charytatywnym.
Dziękujemy zarówno dzieciom, jak i dorosłym, którzy razem dobrze się bawili. Do zobaczenia!

Wakacyjne animacje dla dzieci
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Seidorf
Mountain Triathlon

29 sierpnia 2020 r. odbyła się 3. edycja Seidorf Mountain Triathlon. W tym roku Gmina 
Podgórzyn była współorganizatorem zawodów, które mamy nadzieję na stałe wpiszą się 
w sportowy kalendarz naszej Gminy. Zawodnicy wystartowali w Wojanowie, gdzie musieli 
przepłynąć 0,5km. Następnie musieli pokonać na rowerze dystans 50 km, aby dojechać do 
Sosnówki Górnej i tam pokonać ostatni etap: 5 km biegu górskiego.
Na starcie stanęło 130 zawodników w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni oraz sztafety.
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