Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu
wszelkiej pomyślności oraz samych szczęśliwych chwil,
spędzonych w otoczeniu najbliższych.
Niech wszyscy odnajdą w tych szczególnych dniach
jak najwięcej radości i optymizmu,
a Nowy 2014 Rok niech przyniesie Państwu
realizację wszelkich postanowień.
Halina Klepka
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Latto
Wójt Gminy Podgórzyn

Radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy w Podgórzynie

Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce

Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie

ul. Brzezie Karkonoskie w Miłkowie

ul. Nowa w Podgórzynie

Droga 302 w Zachełmiu

Droga 298 w Zachełmiu
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Aktualności
Świąteczny prezent
Po pięknej złotej jesieni
przychodzą dni szare i krótkie.
Wszyscy zaczynają oczekiwać na
święta. Najpierw jednak jest
Adwent. Słowo to pochodzi z
łaciny. W starym języku kościoła
oznaczało ono czas przed Bożym
Narodzeniem,
czas
przygotowania do drugiego
największego święta chrześcijan.
Dzisiejszy Adwent nie jest już
tym, czym był w dawnych
wiekach. Te 4 tygodnie, powinny
być czasem skupienia, zadumy,
refleksji i oczekiwania na
narodziny
Chrystusa
oraz
zastanowienia się ludzi nad
samym sobą. Obecnie jednak
jest
to
gorączkowy
przedświąteczny
okres
porządków i zakupów.
Adwent i Boże Narodzenie
przypadają na najbardziej zimną
i ciemną porę roku. Przyroda jest
wtedy w uśpieniu. Gdy drzewa
stoją ogołocone z liści, ciężko jest
w sercu utrzymać nadzieję i
radość. Podczas tych dni ludzie
tęsknią za ciepłem i światłem.
Niemiecki teolog J. H. Wichern
chcąc plastycznie pokazać, że
czas
tego
coraz
bardziej
ciemnego i zimnego grudnia jest
zarazem czasem drogi do światła,
wymyślił Wieniec Adwentowy. W
nim znajdują się razem zieleń i
światło, które później przybierają
jeszcze
wspanialszą
formę
bożonarodzeniowej
choinki.
Zielony wieniec ze świecami

urzeka w tym mrocznym czasie.
Podczas wyczekiwania na Boże
Narodzenie tkwi w nas nadzieja
na jakąś odmianę. Mniej jest
oczekiwania na prezenty, a
więcej tęsknoty do wsparcia
ludzi, na których nam zależy.
Potrzebujemy bezpieczeństwa i
ciepła. Pragniemy miłości. Przed
świętami rodzi się nadzieja na
spełnienie naszych życiowych
marzeń. Wieniec Adwentowy
jest symbolem tej nadziei. Kiedy
świeca jedna po drugiej jest
zapalana, nasza nadzieja jest
przyciągana do światła. Im
jaśniej w nas i wokół nas, tym
lepiej widzimy ludzi obok siebie.
Każda kolejna zapalana świeca
przybliża nam tęsknoty innych.
Pewien niewidomy mężczyzna
był samotny tak, jak bywają
samotne
osoby
niepełnosprawne. Na szczęście
mieszkał z psem przewodnikiem,
którego
nazywał
swoim
przyjacielem.
Zbliżało się Boże Narodzenie.
Mężczyzna postanowił wybrać
się na przedświąteczne zakupy.
Nie widział, jaka za oknem jest
pogoda. Dopiero gdy wyszedł z
domu, poczuł, że płatki śniegu
padają mu na twarz. Pomyślał, że
piękne będą białe święta.
Wraz z psem poszedł do
marketu. W sklepie otoczyły ich
różne zapachy i dźwięki. Spotkał
tam znajomą, z którą wypili kawę
i razem robili zakupy. Wychodząc
z marketu przechodzili koło
punktu
informacyjnego,
w
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którym gorąco zapraszano na
świąteczne spotkanie dla osób
samotnych.
Mężczyzna
przezwyciężył
swoją nieśmiałość i zdecydował
się pójść na to spotkanie.
Najpierw usiadł przy pustym
stoliku. Pomyślał jednak, iż
przecież przyszedł, żeby się z
kimś zapoznać. Przysiadł się więc
do innego stolika. Wśród osób,
które przy nim siedziały, był
wdowiec, któremu niedawno
zmarła żona. Obaj samotni
mężczyźni
nawiązali
bliższą
znajomość.
Zaczęli
się
odwiedzać, razem spacerowali,
chodzili do kawiarni i kina.
Dzięki
magii
świąt
niepełnosprawny
mężczyzna
otrzymał wspaniały prezent w
postaci drugiego przyjaciela.
W
ciągu
wieków Boże
Narodzenie stało się najbardziej
popularnym i okazałym świętem
roku
kościelnego.
Zawsze
wywołuje wiele pozytywnych
emocji i jednoczy ludzi. Jest to
jedno z najradośniejszych świąt
w tradycji chrześcijańskiej.
Wszędzie na całym świecie
ludzie
świętują
narodziny
Chrystusa, przyjście Zbawiciela.
Aby dać wyraz radości za ten dar
niebios, podczas tego święta
ludzie obdarzają się wzajemnie
życzliwością i miłością, i starają
się sobie nawzajem sprawić
radość.
Iwona Gucwa

Aktualności
„Non mortem timemus, sed
cogitationem mortis”
Seneka
śp. Urszula Wojtaszek
1960 - 2013
11 grudnia 2013 roku na
cmentarzu
komunalnym
w
Podgórzynie pożegnaliśmy naszą
drogą koleżankę – śp. Urszulę
Wojtaszek. Ula była wieloletnim i
doświadczonym
pracownikiem
samorządowym gminy Podgórzyn,
gdzie przepracowała ponad 25 lat.
Jej
śmierć
przyszła
nagle,
w
najmniej
spodziewanym
momencie
i
napełniła
nas
wszystkich
wielkim
bólem.
Ulę zapamiętamy, jako skromną,
serdeczną i zawsze uśmiechniętą
osobę,
której
towarzyszyła
nieustanna chęć niesienia pomocy
drugiej osobie.
W naszej pamięci pozostanie na
zawsze !

Inwestycje
To już grudzień, czas więc na
podsumowanie
ważniejszych
działań
inwestycyjnych,
realizowanych w bieżącym roku:

1.
Zakończono budowę Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w
Sosnówce (okolice kompleksu boisk
Orlik). W ramach tej inwestycji
współfinansowanej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał m.in. plac zabaw, skatepark
oraz wielofunkcyjna wiata wraz ze
sceną i zapleczem, która będzie
pełnić rolę małego amfiteatru. Cały
obiekt jest ogrodzony i oświetlony.
2.
Trwa zaawansowana budowa Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie
przy ul. Żołnierskiej 13. W obiekcie
będącym dawną siedzibą Urzędu
Gminy powstają nowoczesne pomieszczenia, przeznaczone m.in. dla
Koła Gospodyń Wiejskich oraz na
koła zainteresowań. Znajdzie się
tutaj również biblioteka, świetlica
oraz duża sala spotkań. Budynek
dostosowany będzie także dla osób
niepełnosprawnych.
Oddanie obiektu do użytku zaplanowane jest na lipiec 2014r., a dofinansowanie na to zadanie otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3.
W ramach usuwania lub
przeciwdziałania skutkom klęsk
żywiołowych wykonane zostały w
bieżącym roku następujące zadania:
- remont dróg nr: 245, 296/1, 298,
300, 301, 302 w Zachełmiu
- remont drogi nr 522/1 w Podgórzynie.
4.
Przy współfinansowaniu z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończono budowę sieci
wodociągowej w Miłkowie przy ul.
Brzezie Karkonoskie oraz przebu-
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dowę kanalizacji sanitarnej w ulicy
Pułaskiego w Podgórzynie.
5.
Ze środków własnych gminy
wykonano remont mostu przy ul.
Bukowy Gaj w Przesiece, remont
dróg nr 317 i 96 w Staniszowie,
cząstkowy remont drogi 115521D w
Borowicach oraz remont pobocza
drogi 115607D w Ściegnach.
6.
W bieżącym roku wykonane
zostały kolejne inwestycje związane
z oświetleniem ulicznym:
- I etap oświetlenia części ul. Karkonoskiej i ul. Sadowej w Sosnówce
- odtworzenie oświetlenia skrzyżowania ul. Bujwida i ul. Dąbrowskiego w Podgórzynie
- doświetlenie dróg: 359 i 326/2 w
Staniszowie oraz drogi 758 w Ściegnach.

Cmentarze
Od dnia 1 listopada 2013r.
administrowanie
cmentarzami
komunalnymi gminy Podgórzyn oraz
załatwianie spraw związanych z
uzyskaniem zgody na pochówek jest
realizowane w Urzędzie Gminy w
Podgórzynie. Kontakt w tych
sprawach w pokoju nr 15 (Referat
Gospodarki Komunalnej) w dniach i
godzinach pracy Urzędu (pn. 8,00 –
16,00, wt. – pt. 7,30 – 15,30) lub
pod numerami telefonów: (75)
7621093/94, 531656958.

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Podgórzyn w dniu
17 grudnia
2013r. zostały wywieszone na okres
21 dni wykazy:

Aktualności
A.
w sprawie sprzedaży działek (bezprzetargowo - na poprawę
zagospodarowania):
- nr 210/4 w Marczycach
- nr 557/2 w Miłkowie
- nr 121/2, 481/7 i 481/8 w
Podgórzynie
B. w sprawie oddania w dzierżawę
n/w działek:
- nr 86cz. w Podgórzynie,
- nr 337cz. w Staniszowie,
- nr 86/2cz, 194/2cz., 559/4cz .
w Ścięgnach.
Wykazy są dostępne do wglądu w
godzinach pracy Urzędu lub na
stronie www.podgorzyn.pl

Wspólnie ze wspólnotą
Rozpoczynamy na łamach naszej
gazety
przegląd
najprężniej
działających
wspólnot
mieszkaniowych w gminie. Pojęcie
wspólnoty
mieszkaniowej
wprowadziła ustawa o własności
lokali z dnia 24.06.1994r., a
powstaje ona z mocy prawa z chwilą
wyodrębnienia pierwszego lokalu.
Istnieją dwa rodzaje wspólnot:
„mała”
– gdy na terenie
nieruchomości
liczba
lokali
wyodrębnionych
i
niewyodrębnionych,
należących
nadal
do
dotychczasowego
właściciela, nie jest większa niż 7
oraz „duża” – gdy lokali tych jest
minimum
8.
Na
wspólnoty
ustawodawca nałożył szereg praw i
obowiązków związanych z zarządem
nieruchomością
wspólną,
utrzymaniem
nieruchomości,
remontami, ubezpieczeniem itp. W
dużych
wspólnotach
istnieje
obowiązek
wyboru
zarządu.
Alternatywnym rozwiązaniem jest
też możliwość powierzenia tych
zadań zarządcy, posiadającemu
państwową licencję w zakresie

zarządu
nieruchomościami.
Mimo złożoności działania wspólnot
oraz wielu problemów z jakimi na
co dzień spotykają się właściciele
lokali, wyraźnie widać, że coraz
więcej nieruchomości będących w
takiej formie prawnej pięknieje z
dnia na dzień. Współwłaściciele
dokonują gruntownych remontów
dachów, elewacji, wymiany okien,
zagospodarowują przyległy teren,
nasadzają krzewy, wprowadzają na
teren obiekty małej architektury.
W
tym
numerze
gazety
prezentujemy
nieruchomość
położoną w Sosnówce przy ul.
Karkonoskiej 15. Czekamy na
Państwa
propozycje
dot.
wytypowania
do
prezentacji
kolejnych dobrze funkcjonujących
wspólnot.

oceniane
są
m.in.
zagospodarowanie, wyposażenie i
stan techniczny obiektu, jego
czystość i estetyka, jakość obsługi
turystów, usługi świadczone na
campingu, a także oferowany
produkt turystyczny. Oceniane są
także opinie turystów oraz opinie o
danym campingu publikowane w
mediach. Laureat konkursu jest
rekomendowany
przez
Polską
Federację Campingu i Caravaningu
w wielu wydawnictwach krajowych
i zagranicznych, a także na stronie
internetowej Federacji www.pfcc.eu
prowadzonej w 16 wersjach
językowych, która w 2013 roku
zanotowała już ponad 2,7 mln
wejść.
Państwu Wiśniewskim z Miłkowa –
właścicielom campingu i laureatom
konkursu gratulujemy sukcesu,
życzymy utrzymania tak wysokiej
pozycji w następnych latach i
dziękujemy za szeroką promocję
turystyczną gminy Podgórzyn.

Turystyczny sukces
Lawendowego Wzgórza
„Wiśniowa Polana”
z Miłkowa laureatem
MISTER CAMPING
Miło nam poinformować, że w
tegorocznej edycji konkursu na
najlepszy camping w Polsce „Mister
Camping 2013”, camping nr 142
„Wiśniowa Polana” z Miłkowa po
raz kolejny zdobył I miejsce i tytuł
„Mister Camping”.
W
konkursie
tym
biorą
udział
wszystkie campingi zrzeszone w
Polskiej Federacji Campingu i
Caravaningu, a o jego wynikach
decyduje jury składające się z
przedstawicieli Polskiej Federacji
Campingu i Caravaningu, Polskiej
Organizacji
Turystycznej
oraz
dziennikarzy. W ramach konkursu
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Już po raz trzeci rozstrzygnięto
popularny plebiscyt pn. „Wielkie
Odkrywanie
Dolnego
Śląska”,
organizowany
przez
Gazetę
Wrocławską i portal NaszeMiasto.pl
W plebiscycie oddano blisko 170
tysięcy głosów, a trzydziestu
wyłonionych w konkursie finalistów
rywalizowało w sześciu kategoriach:
atrakcja,
gastronomia,
agroturystyka,
wydarzenie,
miejscowość i baza noclegowa.
Miło nam poinformować Państwa,
że najlepszą dolnośląską bazą
noclegową została Rezydencja
Lawendowe Wzgórze z Zachełmia,
otrzymując 34257
głosów
i
zostawiając w tyle obiekty z
Karpacza,
Szklarskiej
Poręby,
Świeradowa i innych dolnośląskich
kurortów.
Właściciele

Aktualności
Lawendowego Wzgórza – Państwo
Anna i Jerzy Tatarkowie oferują
turystom
wyjątkowe
miejsca
noclegowe. Obiekt Lawendowe
Wzgórze to odrestaurowana willa,
położona przy szlaku na Zamek
Chojnik, otoczona przepięknym
parkiem oraz ogrodem tonącym w
lawendzie,
wrzosach
i
rododendronach.
Na
terenie
nieruchomości znajdują się boiska
do gry w siatkówkę plażową,
badmintona, petanque. Jest tutaj
także odkryty basen, plac zabaw,
altana grillowa oraz zielona polana z
leżakami. Właściciele Lawendowego
Wzgórza zaangażowani są też w
wiele innych projektów związanych
przede wszystkim z turystyką i
sportem. To tutaj corocznie
organizowany jest Międzynarodowy
Turniej Siatkówki Plażowej „Królowa
Plaży” oraz Zlot Miłośników VW
Carmann.
Gratulujemy sukcesu i dziękujemy
za wspaniałą promocję turystyczną
naszej gminy i całego regionu.

Sportowe
podsumowanie
2013 roku
W sezonie letnim na terenie
gminy Podgórzyn odbywały się
zawody sportowe, wyścigi kolarskie,
turnieje.
Gmina
Podgórzyn,
wspólnie
z
klubami
i
stowarzyszeniami
organizowała
zawody mające rangę lokalną,
regionalną, a także mieliśmy okazję
współorganizować trzy imprezy, z
których wynik wliczany był do
klasyfikacji Pucharu Polski; czy też
Mistrzostw
Polski.
Doskonałe
warunki do uprawiania sportów
letnich sprawiają, że chętnie w
naszej gminie goszczą kluby
sportowe przygotowujące formę
przed sezonem, jak i takie, które
wybrały naszą gminę jako miejsce,
w którym można odpocząć przed

spotkaniem ligowym. W tym
ostatnim przypadku są to drużyny z
ekstraklasy piłki ręcznej kobiet oraz
koszykarze.
Wracamy
do
wydarzeń
lokalnych. O tytuł Mistrza Polski na
ulicach
Sosnówki,
Borowic,
Podgórzyna ścigali się kolarze.
Powodem
ku
temu
były
zorganizowane w dniach 7 – 8
września „Górskie Mistrzostwa
Polski
Masters,
Cyklosport,
Tandemów
w
Kolarstwie
Szosowym”.
Kolarzy gościliśmy
również
przy
okazji
XXI
Międzynarodowego
Wyścigu
Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze,
którego odcinki przebiegały również
u nas. Drogi posłużyły również
kierowcom rajdowym walczącym w
XXVIII Rajdzie Karkonoskim, który
stanowił III Rundę Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski i
V rundę Rajdowego Pucharu Polski.
Asfalt na górskie szlaki
zamienili
dogtrekkingowcy.
Miłośnicy górskich wypraw ze
swoimi czworonogami rywalizowali
w IV rundzie Pucharu Polski. Dla
niewtajemniczonych dodajmy, że
dogtrekking, to sport polegający na
marszu, lub biegu z psem na
orientację. Niektórzy do rywalizacji
podchodzą z przymrużeniem oka i
trasy o długości 15, 22 i 40
kilometrów przemierzają wyłącznie
dla przyjemności.
Dla tych, którzy wolą sporty
drużynowe i ten rodzaj rywalizacji
zorganizowane
były
turnieje
siatkówki tj. cykl turniejów pod
nazwą „Podgórzyn Cup”, oraz
turnieje piłki nożnej „Nocny Turniej
Piłki
Nożnej
o
Puchar
Przewodniczącej Rady Gminy” oraz
turniej „Sosnówka i Przyjaciele”.
Oba odbywały się na naszych
Orlikach i zorganizowane były przez
pracujących
tam
animatorów
sportu.
Po raz kolejny odbyły się
również zawody w petanque. O
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Puchar Wójta Gminy Podgórzyn
oraz o Puchar Lawendowego
Wzgórza rywalizowali zawodnicy z
całej Polski oraz goście z Czech.
Jak to u nas, a raczej w
Zachełmiu, tradycją się stało, że na
koniec lata odbywa się turniej
siatkówki plażowej o „Puchar
Lawendowego
Wzgórza”
oraz
wybór „Królowej i Króla Plaży”. Na
zaproszenie Pana Jerzego Tatarka do
naszej gminy przyjeżdżają najlepsi
zawodnicy, reprezentujący nasz kraj
na międzynarodowych zawodach.
Podsumowując rywalizację
sportową, w której uczestniczyliśmy
oraz tę, której kibicowaliśmy, nie
sposób
nie
wspomnieć
o
Mistrzostwach
Świata,
które
częściowo prowadziły przez teren
gminy. Przebiegały, gdyż mowa tu V
Maratonie Karkonoskim, biegnącym
od dolnej stacji wyciągu na
Szrenicę,
poprzez
Przełęcz
Karkonoską na Śnieżkę i z
powrotem. Zawody te w tym roku
miały rangę Mistrzostw Świata.

Seniorzy w akcji
Pani Małgorzata Cygan jako
animator wraz ze Stowarzyszeniem
„Nasz
Staniszów”
pozyskali
dofinansowanie w ramach konkursu
dotacyjnego realizowanego przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”
ze
środków
PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
na realizację projektu pn.: „Otwórz
szufladę – odkurz historię”.
Projekt
zakłada
utworzenie
„Wirtualnego muzeum Staniszowa”.
Stanowi on realizację programu
„Seniorzy w akcji 60+”. Udział w nim
wezmą seniorzy i młodzi. Uczestnicy
będą
gromadzić
pamiątki,
dokumenty,
stare
przedmioty,
zdjęcia dotyczące wydarzeń ze
Staniszowa, które następnie będą
fotografować i zamieszczać na
specjalnej stronie internetowej
utworzonej
do
prowadzenia
wirtualnego muzeum. Informatyk

Aktualności
podczas ćwiczeń wprowadzi Ich w
arkana obsługi komputera oraz
strony internetowej. W ramach
projektu prowadzone będą również:
- warsztaty fotograficzne, podczas
których uczestnicy nauczą się
dobrze robić zdjęcia dokumentów,
starych zdjęć;
- warsztaty socjologiczne, podczas
których socjolog lub
animator
kultury zaproszony z Towarzystwa
Inicjatyw Twórczych „ę” nauczy
uczestników
przeprowadzać
wywiady oraz współpracy w grupie;
- spotkania z zaproszonymi gośćmi;
- spotkania integracyjne obecnych
mieszkańców z byłymi.
Urządzona
zostanie
również
wystawa z dotychczas zebranych
materiałów oraz wycieczka do
muzeum, podczas której oprócz
zwiedzenia wystawy uczestnicy
uzyskają
informacje
jak
systematyzować zbiory, opisywać je
itp. Całość realizacji projektu będzie
udokumentowana filmem.

Mikołajki w Miłkowie
Dnia 03 grudnia w Domu Kultury
Ekran w Miłkowie odbył się mikołajkowy bal zorganizowany przez
Rade Sołecką , na który zostały
zaproszone wszystkie dzieci z Miłkowa – a było ich ponad 100 . Podczas imprezy było mnóstwo zabaw
zorganizowanych przez pomocników Mikołaja i tanecznego bałwana
min. W przerwach między zabawami dzieci częstowały się smakołykami. Po uśmiechniętych twarzach
dzieci widać było, iż bardzo dobrze
się bawiły.

Kąpiel Morsów i
Bieg Icemana
Niecodzienna impreza biegowa
odbywa się w malowniczej,
zatopionej wśród gór, karkonoskiej
wsi Przesieka. Niezwykła jest
zarówno formuła biegu, jak też
miejsca startu i mety. Przede

wszystkim biegacze startują skąpo
przyodziani. Nie jest to jednak bieg
dla nudystów. Nie obawiajcie się.
Mają na sobie mało, ale zawsze coś.
Panowie – spodenki, panie –
spodenki i topy. To całkiem dużo!
Zważywszy na porę roku, to jednak
bardzo mało – Bieg Icemana jest
biegiem zimowym. Koniec grudnia
bywa
kapryśny.
Czasem
temperatura oscyluje w okolicach 0
stopni. Bywa też o 20 stopni niższa
od zera. I co, można? Okazuje się, że
można.
Pomysł na bieg ekstremalny, nie ze
względu
na
długość,
czy
przewyższenia, ale właśnie w
związku ze strojem i porą roku,
pojawił się w Przesiece wraz z
nowym jej mieszkańcem. Jesienią
2012 roku kupił tam dom Holender
Wim Hof – znany jako Icemanem.
To rzeczywiście prawdziwy człowiek
lodu. Do niego należy rekord świata
w jak najdłuższym przebywaniu w
lodzie. Wim także biega. Swoje
osiągnięcia poddaje badaniom
naukowym,
współpracując
z
kilkoma
uniwersytetami.
Poprowadził też zeszłoroczną edycję
biegu.
Bieg Icemana to niejedyna impreza,
która odbywa się tego dnia w
Przesiece.
W
ostatnią
sobotę grudnia, już od wielu lat,
organizowana jest Przesiecka Kąpiel
Morsów, która skupia miłośników
zimowych kąpieli z całej Polski.
Wraz z biegiem stanowi bardzo
trafne (i efektowne!) połączenie
aktywności fizycznej w zimie.
Zarówno dla morsów, jak i dla
biegaczy przygotowano teren przy
Wodospadzie
Podgórnej
w
Przesiece. W tym niezwykłym
miejscu
wielbiciele
niskich
temperatur kąpią się w naturalnym
basenie,
wydrążonym
przez
krystalicznie czystą wodę, spadającą
z wysokości 10 metrów. Na
zakończenie biegu, jak przystało na
prawdziwego Icemana, można się
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więc wykąpać. Przy wodospadzie
znajduje się też biuro biegu,
uczestnicy otrzymują tu posiłek
regeneracyjny i mogą rozgrzać się
przy ognisku.

Podziękowania
Rodzice
dzieci
KS
Szkoły
Podstawowej w Ścięgnach składają
serdeczne podziękowania Panu
Tomaszowi Lasocie- nauczycielowi
wychowania fizycznego SP. Ścięgny,
który jest jednocześnie trenerem
klubu, za pracę, wytrwałość i
zaangażowanie
w
krzewieniu
zamiłowania do piłki nożnej wśród
naszych dzieci. Dziękujemy również
za emocje, które mogliśmy do tej
pory przeżywać uczestnicząc w
rozgrywkach piłki nożnej. Mamy
nadzieję, że praca klubu będzie
kontynuowana i z niecierpliwością
oczekujemy na kolejne zawody
sportowe.
Podziękowania składamy również
Panu
Leszkowi
Basińskiemudyrektorowi SP. W Ścięgnach oraz
sponsorom i wszystkim osobom
zaangażowanym w działalność
klubu.

Projekt u Sióstr Świętej
Elżbiety
Niepubliczny Zakład Zgromadzenia
Sióstr Świętej Elżbiety organizuje od
Nowego Roku 2014 projekt przewidujący wparcie osób starszych z
terenu gminy Podgórzyn.
Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez
udział w różnych spotkaniach i zajęciach terapeutycznych.
Informacji szczegółowych udziela
się pod nr 663205733 w godzinach
od 09.00do 11.00. Osobą do kontaktu S. Judyta Miechurska.

Aktualności
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Co słychać w oświacie
Wieści z Przedszkola
w Podgórzynie
Okres wakacji szybko minął,
w tym czasie dokonano remontu
poddasza, gdzie obecnie mogą
realizować
wychowanie
przedszkolne najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy, którzy licznie zgłosili
się w okresie naboru do Przedszkola
Publicznego
w
Podgórzynie.
Specjalnie dla nich pomieszczenia
zostały ocieplone, dokonano prac
dekarskich,
wzmocniono
konstrukcję dachu. Do prac
remontowych
zastosowano
materiały z odpowiednimi atestami,
do
pomalowania
powierzchni
zostały użyte farby w pastelowych
kolorach, które nadały wnętrzu
ciepła
i estetyki. Dzieci
mogą w pełni korzystać z sali do
zajęć
dydaktycznychzabaw,
z sali relaksacyjnej, gdzie można
odpocząć
po
intensywnych
działaniach i ciekawych doznaniach
słuchając
bajek,
muzyki
relaksacyjnej, kołysanek. Na tym
samym
poziomie
udało
się
wygospodarować
miejsce
na
łazienkę.
Dzięki
powyższym
działaniom
stworzono
odpowiednie warunki pobytu dla
nowo utworzonej III grupy dzieci
Przedszkola Publicznego
w
Podgórzynie, na co fundusze
w wysokości 28 000 zł wyłożyła
Gmina Podgórzyn. W obecnej
chwili do przedszkola uczęszcza 60
dzieci.
Wszystkim osobom, które
dodatkowo wsparły prace mające
na celu otwarcie III grupy – a więc
osobom
zaprzyjaźnionym
,
rodzicom,
aw
szczególności
Pani
Kamilii
Winogrodzkiej, Panom- Tomaszowi
Faltyńskiemu,
Daniel
Skirło,
Dawidowi Szewczyk, Mirosławowi
Soboń,
Andrzejowi
Szuller.
serdeczne podziękowania składa
dyrektor przedszkola wraz kadrą

pedagogiczną i obsługą.
2 września przedszkole
zaczęło ze wzmożonym nasileniem
tętnić życiem. Nauczycielki witały
nowo przybyłe dzieci oraz te, które
już wcześniej uczęszczały do naszej
placówki. Pierwsze kroki nie dla
wszystkich były łatwe. Niektóre
dzieci bardzo przeżywały rozstanie z
najbliższymi, choć niekiedy może
mniej niż sami rodzice, gdyż w ciągu
dnia były pogodne i wesołe.
Na pewno miał na to wpływ
ciekawie zagospodarowany czas
pobytu
w przedszkolu,
podejście nauczyciela, toteż proces
adaptacji przebiegł bez większych
problemów i przedszkolaki szybko
zaczęły w pełni korzystać z zalet
wychowania przedszkolnego.
Dzieci we wrześniu poznały
już zalety wspólnej zabawy,
nawiązały kontakty rówieśnicze,
choć proces współpracy będzie się
jeszcze
długo
kształtował.
W
trzymiesięcznym
czasie
mijających dni przedszkolaki nabrały
szeregu nowych umiejętności, które
przeniosły zapewne do domu, a
które zaowocują w ich rozwoju.
Dzieci w ramach akcji
promującej zdrowie AKADEMIA
ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA , w
tym odżywianie przygotowały w
swoich
grupach
przepyszne
kolorowe kanapki z warzywami,
koreczki owocowe oraz koktajle. Te
zdrowe wytwory nie tylko cieszyły
oczy, ale też znikały ze stolików w
mgnieniu oka.
20 września wszystkie
przedszkolaki
tradycyjnie
już
wyruszyły sprzątać swoje najbliższe
otoczenie.
Grupa
najmłodsza
porządkowała
podwórko
przedszkolne,
jednocześnie
segregując odpady do specjalnych
pojemników. Natomiast średniaki
i starszaki wraz z opiekunami
wybrali się na dłuższą wyprawę
połączoną ze zbieraniem śmieci w
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trosce o naszą ziemię. Akcję
poprzedziły ciekawe prelekcje na
temat dbania o Ziemię oraz
wspólne przygotowanie plakatów
promujących
działania
proekologiczne. Właśnie tu w
przedszkolu nauczymy się , że dbać
o naszą planetę należy na co dzień,
a nie tylko od święta.
27 września dzieci z grupy
młodszej i średniej obchodziły Dzień
Przedszkolaka podczas, którego
przyjęły pasowanie. W trakcie
trwania
uroczystości
mogły
pochwalić się dotychczas nabytymi
umiejętnościami.
Każdy
przedszkolak
został
dotknięty
magiczną kredką oraz obdarowany
pamiątkowym
dyplomem.
Na
zakończenie dzieci mogły do woli
objadać się pysznymi owocami.
Natomiast dzieci z najstarszej grupy
zostały pasowane 01 października
na starszaków po prezentacji
wierszy, piosenek, w obecności
swoich rodziców . Wspólnie z
rodzicami złożyli przysięgę
i
ślubowali wspierać swe pociechy w
wszechstronnym rozwoju, a dzieci
czynnie uczestniczyć w życiu
przedszkola.
2 października wszystkie
przedszkolaki
wzięły
udział
w widowisku teatralnym, które
odbyło się w Teatrze Animacji w
Jeleniej Górze (Park Zdrojowy w
Cieplicach).
Występy
aktorów,
aranżacja
oraz
możliwość
uczestniczenia dzieci na scenie
wzbudziły
w
nich
wielkie
zaciekawienie oraz radość. Spektakl
zakończony został przez dzieci, które
wcieliły się w role aktorów i miały
możliwość zabawy na scenie
eksponatami teatralnymi.
9 października obchodzony
jest Światowy Dzień Poczty
Polskiej, z tej okazji dzieci
odwiedziły Gminny Urząd Pocztowy,
życząc wszystkim pracownikom
satysfakcji z ich pracy zawodowej.
W nawiązaniu do tygodnia

Co słychać w oświacie
o zdrowiu nasze dzieci odbyły
wycieczkę
do
Podgórzyńskiej
Apteki.
Dowiedziały się co można kupić w
aptece,
jak
wygląda
praca
aptekarza, że nie wolno zażywać
żadnych
leków,
bez
zgody
dorosłych. Dzięki przesympatycznej
Pani Małgosi wycieczka do Apteki
wzbudziła
w dzieciach ogromne
zainteresowanie.
14 października w Dzień
Edukacji
Narodowej
uczestniczyliśmy w
koncercie
Filharmonii
Dolnośląskiej
zatytułowanym
"Humory
Pani
Muzyki". Słuchacze mogli poznać
różne nastroje muzyki tzn. mollowe
oraz durowe, oraz spróbować
stworzyć muzykę za pomocą maty
muzycznej. Po koncercie dzieci
złożyły wszystkim nauczycielką i
paniom z przedszkola życzenia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej”,
wręczyły piękne, jesienne bukiety i
zaśpiewały "sto lat".
Nasze przedszkole gościło
w swoich progach również magika.
Jego pokaz budził zainteresowanie
wśród dzieci, które chętnie
asystowały przy pokazie sztuczek.
Wspólnie z wielkim magikiem udało
nam się nawet wyczarować małego
króliczka i gołąbka. Po tym występie
wiele dzieci zapragnęło zostać
magikami-iluzjonistami.
23
październiku
wyruszyliśmy
na
wycieczkę
autokarową
do
lasu
w
Jagniątkowie. Była piękna jesienna
pogoda, dotarliśmy do paśnika,
miejsca w którym zimą pożywiają
się zwierzęta. Wysłuchaliśmy też
ciekawych informacji na temat
wylęgu ptaków, których udzielił nam
pracownik Karkonoskiego Parku
Narodowego Pan Roman Rompała.
W tym samym miesiącu
gościła u nas była nauczycielka Pani
. Antczak, która przeprowadziła z
dziećmi ćwiczenia z kinezjologii
edukacyjnej.
Kinezjologia

edukacyjna
inaczej
zwana
"gimnastyką mózgu" jest metodą
terapii różnych zaburzeń, takich jak
zaburzenia ruchowe, zaburzenia
uwagi, trudności
w
nauce
czytania
i
pisania,
opracowana przez dr-a Paula E.
Dennisona. Metoda ta skutecznie
uczy i pokazuje w praktyce
możliwości
wykorzystania
naturalnego
ruchu fizycznego,
niezbędnego do organizowania
pracy mózgu i ciała. Kinezjologia
gości już w naszym przedszkolu od
kilku lat i z powodzeniem stosujemy
ją na co dzień w pracy z dziećmi.
10 października odwiedzili
nas STRAŻACY z Ochotniczej Straży
Pożarnej
w
Podgórzynie.
Opowiedzieli nam o swojej pracy.
Zademonstrowali wóz bojowy,
sprzęt
strażacki
oraz
umundurowanie.
Dzieci
miały
okazję posiedzieć w kabinie wozu
strażackiego, przymierzyć chełm
strażacki. Przyjazd strażaków jak
zawsze wzbudził w dzieciach
ogromne zaciekawienie, za co
ogromnie dziękujemy:).

Majchrzycka- fotograf-portrecista, a
przede wszystkim mama naszego
przedszkolaka przedstawiła nam
sekrety swojej pracy. Opowiedziała
dzieciom
na
czym
polega
fotografowanie, pokazała różnego
typu zdjęcia, grę
z
światłem.
Przedszkolaki
miały
okazję obejrzeć profesjonalny sprzęt
fotograficzny tj. obiektywy, filtry,
statywy itp. Starszaki były bardzo
zaciekawione zajęciami
z
Panią Magdą. Z tego względu tym
bardziej
zapraszamy
innych
chętnych rodziców do prezentacji
swoich
pasji,
umiejętności,
zawodów.
Pani
Magdzie
Majchrzyckiej podziękowania za
czas i wspaniałą prezentację.

31 października dzieci
obchodziły Święto Dyni- sala
maluszków
okryła
się
pomarańczowymi barwami., były
też wydrążone dynie w których
paliły się świece. Dzieci ze
wszystkich grup miały okazję przy
świetnej zabawie poznać to
warzywo, jego kształt kolor, czy
skosztować miąższu. W tym dniu
niespodziankę
najmłodszym
przedszkolakom zrobiła mama
Natalki, Pani Anna Manugiewicz upieczone babeczki z dyni były
przepyszne – dziękujemy !

25
listopada
-Dzień
Pluszowego Misia - w przedszkolu
zawitały
misie,
gdyż
to
najukochańsi przyjaciele wielu
dzieci, na nich można zawsze liczyc,
im się zwierzyć i do nich sie
przytulić, kiedy zajdzie potrzeba.
Miś rekordzista przyniesiony przez
Szymona miał tylko 31 lat, jednak
nadal był fantastycznym misiem.

31 października starszaki z
grupy III były na cmentarzu w przed
dzień Święta i zapaliły światła na
opuszczonych grobach.
8 listopada Pani Magdalena
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8 listopada odbyło się
kolejne cykliczne spotkanie z
muzykami
Filharmonii
Jeleniogórskiej Z muzyką w
plecaku- dzieci miały okazje
posłuchać
pieśni,
piosenek
towarzyszących żołnierzom w walce
o niepodległość min Wojenko,
wojenko...

26
listopada
dzieci
wyruszyły autokarem na zabawę
andrzejkową, były tańce, wspólne
zabawy, konkursy, ciepłe lody,
owoce, a przede wszystkim radość
dzieci.
Dziękujemy Państwu
Podgórnym
za
możliwość
zorganizowania
zabawy
w ich lokalu.
27
listopada
dzieci
wyjechały autokarem do Jeleniej

Co słychać w oświacie
Góry- kina GRAND na film “Rysiek
Lwie serce”, wróciły bezpiecznie i
pełne wrażeń.
Fotorelacje ze wszystkich wydarzeń
można obejrzeć wchodząc na stronę
naszego
przedszkola
http://www.przedszkolepodgorzyn.
eu
W roku 2013/14 w przedszkolu
bezpłatnie są realizowane zajęcia z
j. angielskiego, rytmiki , logopedii .
Nauczyciele ramach swojej pracy
realizują elementy kinezjologii
edukacyjnej oraz
ćwiczenia
artykulacyjne
w
ramach
wspomagania
i
profilaktyki aparatu mowy.
W bieżącym roku realizujemy
również dodatkowo:
Program
ANTOSIA
UCZY
I
OSTRZEGA w celu wyrobienia u
dzieci nawyków
w zakresie
bezpieczeństwaDroga
do
przedszkola, Przygoda z rowerem,
sami
w domu, Na
zakupach, Wyprawa w góry,
Ognisko, Na saneczkach i inne.
Przystąpiliśmy do Akcji „Zboża
zjadamy, energię z nich mamy”,
konkurs MEN „Ćwiczyć każdy
może” oraz do II edycji konkursu
Przedszkolak
pełen
zdrowia:
„Odporność wzmacniamy, bo o
zdrowe żywienie i higienę dbamy”.
Wielki Konkurs Ekologiczny- Bulibadrugie życie śmieci-domek.
Konkurs
-Pastusiowe
przedstawienie- Aqua fresh.
Rodziców naszych dzieci i
nie tylko, zachęcamy do udziału
w konkursie organizowanym przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
we współpracy z Dolnośląskim
Urzędem Marszałkowskim- zbiórka
baterii.
W ubiegłych
latach, dzięki Państwa wsparciu za
nagrody pieniężne w konkursach
kupiliśmy min. telewizor, meble do
sal i na podwórko.

Na koniec pragniemy dodać,
iż nasze przedszkole uzyskało
CERTYFIKAT
PRZEDSZKOLE
PRZYJAZNE DZIECIOM .
W ocenie ewluatorów oraz
standardów
oceniania
pracy
przedszkola Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu wysoko ocenia pracę
przedszkola.
Raport o pracy naszego
przedszkola można pobrać ze strony
www.npseo.pl zapraszamy !
Zachęcamy do przekazania
1% podatku dochodowego za 2013r.
na rzecz Przedszkola Publicznego z
Podgórzyna
Stowarzyszenie
Pomocy Szkole Małopolska – nr KRS
0000052078 – z dopiskiem dla
Przedszkola
Publicznego
w
Podgórzynie.
Dziękujemy!
W
bieżącym roku za przekazane środki
zakupiliśmy pomoce dydaktyczne
dla dzieci – dziękujemy wszystkim
darczyńcom.
Na koniec pragniemy złożyć
z okazji zbliżających się Świąt
Bożego
Narodzenia wszystkim
dzieciom, rodzicom i osobom
wspierającym
nasze
działania
najserdeczniejsze życzenia. Niech
nadchodzące święta niosą ze sobą
radość, spokój
i spełnione
marzenia.
Dyrektor , nauczyciele I personel
Przedszkola
Publicznego
w
Podórzynie.

Szkoła Podstawowa
w Sosnówce
KONKURS INTERDYSCYPLINARNY
„SUPERMÓZG”
29 października 2013r. Julia
Sajewicz, Przemysław Marszałek
oraz Konrad Kamiński wzięli udział
w międzyszkolnym konkursie pod
nazwą Supermózg, zorganizowanym
przez Zespół Szkół w Karpaczu.
Podczas zmagań konkursowych
uczniowie musieli wykazać się
wiedzą teoretyczną z języka
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polskiego, matematyki, historii oraz
przyrody. Nie zabrakło również
zadań praktycznych. Julka, Przemek
i Konrad wspaniale poradzili sobie z
zadaniami i zajęli zaszczytne II
miejsce. Gratulujemy dzieciom,
rodzicom i nauczycielom.
KONKURS
WIEDZY
O
KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCHCEL OSIĄGNIĘTY
21 listopada 2013r uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Sosnówce (Piotr
Chmielewski kl. VI , Konrad
Kamiński kl.V i Jakub Ziemniak kl.VI)
zdobyli
I miejsce w Konkursie
wiedzy
o
krajach
niemieckojęzycznych, który był
organizowany w SP nr 3 w
Kowarach. Co roku jesteśmy w
czołówce, ale w tym roku
osiągnęliśmy nasz cel główny, czyli I
miejsce. W konkursie brały udział 4
szkoły z gminy Mysłakowice i
Kowary. Konkurs składał się z 3
etapów. (test wyboru, układanie
mapy Niemiec
i część ustnarozpoznawanie słynnych miejsc i
postaci). Uczniów przygotowała
Pani Agnieszka Stępień.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych
przeżyć wewnętrznego spokoju,
wytrwałości
i
radości
oraz
błogosławieństwa
Bożego
w
każdym dniu nadchodzącego Roku
życzy Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i uczniowie Szkoły
Podstawowej
im.
Marii
Konopnickiej w Sosnówce.

Szkoła Podstawowa
w Podgórzynie
W dniu 2 września 2013 odbył się
apel inaugurujący rok szkolny
2013/2014.
Dyrektor
szkoły
Pani
Aneta
Watemborska powitała wszystkich
uczniów
oraz
ich rodziców.

Co słychać w oświacie
Przedstawiła wychowawców klas
oraz nauczycieli poszczególnych
przedmiotów
nauczania.
Następnie omówiła priorytety do
pracy na bieżący rok szkolny i
związane
z
nimi
projekty
edukacyjne
zaplanowane
do
realizacji w naszej szkole:
"Wf z klasą"
"Młodzi! Odwagi do zdrowego życia"
"Poznajemy swój region".
Żyj zdrowo!
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła
Podstawowa im. Orła Białego w
Podgórzynie bierze udział w
programie edukacyjnym CEO pod
hasłem „Młodzi Odwagi - do
zdrowego życia!”, który propaguje
zdrowe nawyki żywieniowe oraz
aktywność ruchową.
Wszyscy
wiemy,
że
sposób
odżywiania, aktywność fizyczna i
tryb życia mają ogromny wpływ na
nasze zdrowie, zachowanie i
samopoczucie.
Dlatego
też
uczniowie
naszej
szkoły
(a
dokładniej klasa VIa) chętnie
uczestniczyli w przygotowaniach do
I części projektu – wykonali plakaty,
zorganizowali apel poświęcony tej
tematyce,
podczas
którego
zaprezentowali inscenizację oraz
przygotowali zdrowy – „czerwony”
poczęstunek (były to owocowowarzywne szaszłyki, a także
truskawkowe koktajle). Wszyscy
mogli dowiedzieć się, że czerwone
owoce i warzywa to źródło wielu
witamin i substancji mineralnych,
a także pozytywne oddziaływanie
na
nasze
serce,
dobre
samopoczucie - o czym mogliśmy
się przekonać oglądając 100-letnią
staruszkę
podczas
naszego
przedstawienia.
W kolejnych etapach zaprezentują
się pozostałe klasy.
Mamy nadzieję, że wszyscy
uczniowie zapamiętają na długo, że

warto jeść „czerwone witaminy”, że
zdrowe jedzenie może być zarówno
smaczne, jak i kolorowe.
Julia Janulewicz
(uczennica klasy VIa Szkoły
Podstawowej w Podgórzynie)
Wakacje w Anglii
W

lipcu 2013r. uczniowie
naszej
szkoły
spędzili
swój
wakacyjny czas w Anglii. Zwiedzali
miejsca związane z Karolem
Dickensem i Sherlockiem Holmesem
i brali udział w nabożeństwie
anglikańskim
w
katedrze
w
miasteczku Canterbury.
Byli w
Londynie,
gdzie
podziwiali
przepiękna panoramę miasta z
London Eye, odbyli rejs Tamizą do
Tower Bridge oraz podziwiali figury
słynnych osób w najstarszym
muzeum figur woskowych Madame
Tussaud.
Doświadczyli żywego
języka angielskiego i angielskiej
kultury, a przede wszystkim
nawiązali nowe, trwałe przyjaźnie.
To był wesoły, pouczający i ciekawy
wyjazd!
UDZIAŁ W RAJDZIE MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ – TO JUŻ TRADYCJA W
NASZEJ SZKOLE
28 września 7 osobowa drużyna z
naszej szkoły wyruszyła na trasę
XXXIX
Jeleniogórskiego
Rajdu
Młodzieży Szkolnej - Wleń 2013.
Swoją
wędrówkę
drużyna
rozpoczęła od świątyni Wang w
Karpaczu, dalej żółtym szlakiem do
Kaplicy Św. Anny, Babią Ścieżką do
Sosnówki, przez górę Grodna na
nocleg
do
schroniska
młodzieżowego w Staniszowie.
Rano 29 września ekipa wyruszyła
do Jeleniej Góry, z której
autobusem
dojechała
na
zakończenie rajdu do Wlenia. W
ogólnej punktacji zajęła nasza
drużyna 3 miejsce.
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„WF z klasą”
We wrześniu 2013 nasza
szkoła przystąpiła do programu „WF
z klasą”, który został zainicjowany
przez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Celem programu jest
propagowanie aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia. W realizacji
zaplanowanych działań pomagają:
„Gazeta Wyborcza”, portal Sport.pl i
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W konferencji inaugurującej wzięły
udział trzy nauczycielki z naszej
szkoły. Każda ze zgłoszonych szkół
podejmowała różne aktywności
zgodne z harmonogramem działań
zaplanowanym
przez
CEO.
Uczniowie
wypełniali
ankiety,
zorganizowano obrady Sportowego
Okrągłego Stołu (SOS), a następnie
podjęto działania mające na celu
uatrakcyjnienie zajęć WF oraz
propagowanie zdrowego stylu życia
(aerobik na przerwach, układy
taneczne klas, akcje szkolne
związane ze zdrowym żywieniem,
prezentacje,
przedstawienia,
spotkania z rodzicami). W ramach
programu nasza szkoła prowadzi
również
blog
tematyczny:
http://blogiceo.nq.pl/szkolapodgorz
yn/

Kiermasz Świąteczny
Już po raz ósmy w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Podgórzynie odbędzie się kiermasz
świąteczny. Uczniowie, nauczyciele i
rodzice przygotowują różne ozdoby,
które będą sprzedawane na
kiermaszu dn. 11.12.2013r. z okazji
Dnia
Otwartego
Szkoły
i
22.12.2013r. przy Kościele.
Dochód z tegorocznego Kiermaszu
Bożonarodzeniowego
zostanie
przeznaczony na zakup tablicy
multimedialnej dla potrzeb uczniów
naszej szkoły.
Zachęcamy
mieszkańców
Podgórzyna do wzięcia udziału w
kiermaszu.

W Królestwie Ducha Góra – legenda pt.
„O pluszowych misiach i nieznanym staruszku”
Tradycja
„wesołych
miasteczek” sięga daleko w głąb
średniowiecza. Oczy-wiście, nie były
one tak okazałe jak dzisiaj. Ale na
przeróżnych jarmarkach, odpustach
i kiermaszach, spotkać można było
ludzi, którzy na swoje utrzymanie
zarabiali przeróżnymi historycznymi
przedstawieniami,
cyrkowymi
akrobacjami, pokazem tresury
zwierząt, czy wszelkiego rodzaju
loteriami. Jak w każdej dziedzinie
życia, tak
i w tej spotkać można
było ludzi, którzy uważali się za
sprytniejszych od innych, często
żerowali na nieświadomości i
naiwności
innych.
Wydarzyło się to w małej wiosce,
którą dzisiaj znamy pod nazwą
Gruszków. Jak wskazuje sama
nazwa, już w dawnych czasach
słynęła z tego, że tak dorodnych i
smacznych gruszek, jakie można
było nabyć w tej miejscowości nie
spotykano na całym, ówczesnym
Dolnym Śląsku. Rok rocznie, krótko
po dożynkach, przyjeżdżał do tej
wioski objazdowy kiermasz, który
przyciągał mieszkańców również
okolicznych miejscowości. Wśród
wielu straganów i „bud”, była i taka,
która przyciągała dużo dzieci,
szczególnie dziewczynki. Albowiem
można było tu wygrać wspaniałe
pluszowe zwierzątka i pięknie
ubrane
lalki.
Aby
otrzymać
wymarzonego
misia,
czy
uśmiechniętą i wołającą „Mama”
lalkę, trzeba było 3-ma okręgami,
zrobionymi z drutu, rzucić tak, aby
zatrzymały się one na trzech
ciężkich metalowych puszkach.
Niestety, metalowa obręcz była o
tak małej średnicy, że praktycznie
było to nie możliwe, aby zatrzymała
się na metalowej puszce. Nawet
gdyby, to trzy metalowe obręcze
musiały opasać trzy puszki, aby
otrzymać coś z oferowanego
towaru.
Wiele
dzieci,
niepodejrzewających, że są ofiarami
przemyślanego oszustwa,

próbowało
swojego
szczęścia.
Niestety, ze łzami w oczach
odchodziły z pustymi rękami.
Niektóre z nich kilkakrotnie
próbowały
tego
dokonać,
przegrywając często swoje długo
składane w skarbonce oszczędności.
Jedynie chciwy i przebiegły
właściciel „budy” zacierał wesoło
ręce, nawołując głośno nowych,
małych
„klientów”.
Ale tego roku stało się coś
nieoczekiwanego! Już pierwszego
dnia, mała dziewczynka, której na
imię było Irenka, wraz ze swoimi
rodzicami przybyła na jarmark do
Gruszkowa. Pomimo, iż rodzice jej
byli biednymi ludźmi, ojciec dał jej
parę groszy, aby mogła sobie coś
kupić. Biały pluszowy miś od
pierwszego wejrzenia spodobał się
Irence. Długo namyślała się, czy
kupić sobie pachnącą, ociekającą
tłuszczem kiełbaskę z rożna z
chrupiącą bułeczką, czy może
spróbować
swojego
szczęścia.
Krążąc po jarmarku nie mogła
podjąć decyzji. Pieczone kiełbaski
były takie kuszące, ale biały miś
podobał się jej również. W końcu
poprosiła o trzy metalowe obręcze.
Ale i tym razem żaden z nich nie
zatrzymał się na puszce. Coś
ścisnęło za gardło, a łzy bezwiednie
cisnęły się do oczu. Nikt nie wie
skąd i w jaki sposób, pojawił się w
pobliżu
pewien,
sympatyczny
staruszek, który widząc spłakaną
Irenkę
spytał:
- Co się stało, Stokrotko? Zgubiłaś
swoich rodziców, czy ktoś cię
skrzywdził?
- Nie, - odpowiedziała, wycierając
rękę łzy - chciałam wygrać tego
pluszowego misia, ale, niestety, nie
udało
się.
- To dlaczego nie spróbujesz jeszcze
raz?
- Chciałabym, ale nie mam już
pieniążków - powiedziała smutno.
- Co powiesz na to, jeśli zafunduję ci
następną kolejkę?
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Irenka nie chciała wierzyć własnym
uszom i spytała podejrzliwie:
- Chyba, nie mówi pan tego
poważnie?
- Ależ, jak najbardziej, Stokrotko uśmiechnął się, poprosił o trzy
metalowe okręgi i podał je
dziewczynce.
Dziękuję!
powiedziała
uszczęśliwiona.
To,
co
wydarzyło się możemy śmiało
nazwać cudem. Każdy z metalowych
okręgów
zatrzymał
się
na
metalowej puszce. Niezadowolony
właściciel musiał dać biednej
dziewczynce takiego misia, jakiego
sobie życzyła. Wyobraźcie sobie, że
od tego momentu, każde z dzieci,
które
rzuciło
metalowymi
obręczami, zawsze zatrzymywały się
one na metalowych puszkach.
Chciwy właściciel omal nie pękł ze
złości. Chciał wcześniej zamknąć
swój kram, ale uśmiechnięty
staruszek zagroził mu, że jeśli to
zrobi, zgłosi go do pilnującego
porządku na wesołym miasteczku
cesarskiego policjanta, aby odebrał
mu licencję. Jeszcze tego samego
dnia, wśród dzieci szybko rozniosła
się wiadomość, że nie nic
prostszego jak rzucić metalowymi
okręgami. Po upływie 2 godzin buda
„oczyszczona”
z
pluszowych
zabawek.
- To chyba jakaś klątwa! - powtarzał
sobie w duchu rozwścieczony
budziarz. Na co, otoczony dziećmi,
staruszek zwrócił się do niego
głośno:
- Znasz przysłowie: ,,Na krzywdzie
innych nikt nie zbudował własnego
szczęścia’’. Pamiętaj! Jeśli nie
zmienisz swojego postępowania, to,
co
spotkało
cię
dzisiaj,
prześladować będzie cię do końca
twoich dni.
Po tych słowach staruszek zniknął,
jak zdmuchnięty płomień świecy.
Wszyscy zastanawiali się, kim był
ów człowiek. Tylko Irenka domyśliła
się, że to dobry Duch Karkonoszy.
Janusz Piotr Mędrykiewicz

Dożynki Gminne 2013

Gitarą i … - borowickie spotkania z poezją śpiewaną

Odpust przy Kaplicy św. Anny

Piknik ze Sztuką przy Dziurawej Skale
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Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych
„Moje Boisko Orlik 2012” w Miłkowie

Piknik ze zwierzętami w Podgórzynie

Turniej Siatkówki Plażowej o tytuł Królowej i Króla Plaży w Zachełmiu

Turniej piłki nożnej na Orliku w Sosnówce
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