Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu wielu radosnych
i spokojnych chwil, spędzonych w rodzinnym gronie,
a także smacznego jajka i mokrego dyngusa.
Halina Klepka
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Latto
Wójt Gminy Podgórzyn

radni i pracownicy Urzędu Gminy

Wielkanoc –

wiosenne święto

Po ciemnej i mroźnej zimie
wszyscy z utęsknieniem wyczekują,
kiedy przyjdzie wiosna – ta
najpiękniejsza z pór roku.
Według
kalendarza
wiosna
astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy wiosennej,
czyli 21 marca. Ale na wiosnę
klimatyczną tu u nas w górach
często trzeba jeszcze długo czekać.
Najpierw
po
zimie
nastaje
przedwiośnie, które charakteryzuje
się zmiennością pogody, co widać
w ludowych porzekadłach: „W
marcu jak w garncu” i „Kwiecień
plecień, bo przeplata trochę zimy,
trochę lata”.
I dopiero potem nadchodzi
prawdziwa wiosna. Rośliny i
zwierzęta budzą się do życia. Gdy
tylko słońce zaczyna mocniej
przygrzewać, spod śniegu wyłaniają
się dzwoneczki przebiśniegów.
Jeszcze nagie gałązki olchy i
leszczyny przyozdabiają kwiatowe
kotki, a na wierzbach nabrzmiewają
bazie. W miejscach, gdzie śnieg się
stopił, szybko zazielenia się trawa i
zaczynają kwitnąć krokusy, które po
zimowej szarzyźnie cieszą oczy
swoimi kolorami.
Podczas gdy Śnieżka i szczyty gór
błyszczą jeszcze bielą śniegu,
kontrastując z rosnącym niżej
ciemnym lasem, pączki liści w
zaroślach brzozowych nabrzmiewają
i nadają gałązkom lekkie odcienie
barw.

Z ciepłych krajów przylatują ptaki.
Wcześnie rano i wieczorami wesoło
gwiżdżą kosy, a nad jeszcze pustymi
polami słychać radosne śpiewy
skowronków.
Od dawnych czasów wszyscy
zawsze cieszyli się, że po zimnych i
krótkich dniach robi się wreszcie
ciepło i dni są coraz dłuższe. Dlatego
pierwszy dzień wiosny od wieków
miał ogromny wpływ na ludzi. Z tym
dniem związanych było wiele
obyczajów
i
obrzędów
pochodzących jeszcze z pogańskich
czasów. m.in. topiono Marzannę –
słomianą kukłę symbolizującą zimę.
Wiosennym
świętem
jest
Wielkanoc. Jest to najstarsze i
najważniejsze święto wyznawców
chrześcijaństwa obchodzone na
pamiątkę zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Jak dotąd nie jest
ustalona
konkretna
data
ukrzyżowania Jezusa. Historycy
uznają, że mogło to wydarzyć się 7
kwietnia 30 r. n.e. lub 3 kwietnia 33
r. n.e.
Wielkanoc jest świętem ruchomym,
czyli jego data nie jest stała. W 325
r. na Soborze Nicejskim ustalono, że
będzie obchodzone w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca. Najwcześniej może
więc wypaść 22 marca, a najpóźniej
25 kwietnia.
Święto to poprzedza Wielki Post,
który trwa 40 dni. Zaczyna się od
Środy
Popielcowej
zwanej
„Popielcem”. Niegdyś na czas
Wielkiego Postu księża nakazywali
wiernym umartwiać się i pościć.

Prosty lud na wsiach rzetelniej
przestrzegał tego nakazu niż
mieszczanie lub szlachta a nawet
duchowieństwo. Na czas postu ze
stołów znikało mięso, nabiał, cukier
i miód, a pojawiał się postny żur,
jałowe ziemniaki bez omasty,
kiszona kapusta i śledzie.
Z obchodami Wielkiej Nocy wiążą
się różne zwyczaje. Do najbardziej
znanych należy odbywające się w
Wielką
Sobotę
święcenie
pokarmów. W koszyczku powinny
znaleźć się: jajka - pisanki jako znak
nowego życia, baranek – symbol
umęczonego Chrystusa, sól –
chroniąca jadło przed zepsuciem,
ocet – na pamiątkę podana go
Jezusowi przed śmiercią, chleb –
aby nigdy nie zabrakło go w domu
oraz mięso – aby w rodzinie zawsze
panował dobrobyt.
Drugim zwyczajem, który dotrwał
do dziś, jest polewanie się wodą w
drugi dzień świąt. Z tego powodu
dzień ten zwany jest „lanym
poniedziałkiem”
od
ludowego
zwyczaju śmigusa - dyngusa.
Oblanie wodą ma zmywać zimowy
brud, grzechy i choroby oraz
przynosić szczęście.
Jeśli pogoda dopisze, wykorzystajmy
świąteczne wielkanocne dni na
wypoczynek na łonie natury.
Wybierzmy się na rodzinny spacer i
poszukajmy
pierwszych
oznak
wiosny. Ucieszmy się słońcem, które
już
mocniej
przygrzewa.
Podziwiajmy świeżą zieleń i
posłuchajmy wesołego śpiewu
ptaków, które cieszą się, że zimowe
dni odeszły i nastała piękna wiosna.
Iwona Gucwa
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Z prac Urzędu
Fundusz Sołecki
1 kwietnia 2009 roku weszła w
życie ustawa o funduszu sołeckim,
dzięki której możliwy jest udział
społeczeństwa
w
realizacji
przedsięwzięć służących poprawie
życia mieszkańców wsi. O tym, na
co konkretnie środki takie zostaną
przeznaczone
decydują
sami
mieszkańcy, głosując w tej sprawie
w trakcie zebrania wiejskiego. Aby
przedsięwzięcie takie mogło być
zrealizowane musi spełniać trzy
warunki: 1) służyć poprawie życia
mieszkańców 2) należeć do zadań
własnych gminy 3) być zgodne ze
strategią gminy.
Mimo,
że
taki
mechanizm
finansowania inwestycji sołeckich
zyskał sobie wielu sympatyków, nie
wszystkie samorządy korzystają z
takiej
możliwości.
Gmina
Podgórzyn, już po raz piąty
zdecydowała o wyodrębnieniu z
budżetu odpowiednich środków na
ten właśnie cel, uznając, że
stworzenie
mieszkańcom
możliwości
samodzielnego
decydowania
o
funduszu
i
wspieranie sołeckich inicjatyw,
znakomicie wpisuje się w realizację
zasady współrządzenia. W ramach
funduszu sołeckiego w naszej
gminie
zrealizowano
wiele
ciekawych
projektów,
które
sprawiają, że nasze miejscowości
stają się z dnia na dzień coraz
piękniejsze. Niektóre z tych zadań
podzielono na etapy, a ich realizacja
rozłożona została na kolejne lata. Do
ważniejszych zadań zrealizowanych
z funduszu zaliczyć możemy:
wykonanie
monitoringu
skrzyżowania dróg w Ściegnach,

sprzętu sportowego do Domu
Kultury „Ekran” w Miłkowie,
doświetlenie dróg w Sosnówce,
Staniszowie
oraz
Głębocku,
zagospodarowanie parkingu w
Przesiece,

Parking przy kościele w Przesiece

budowa wiaty oraz ogrodzenia
placu zabaw w Zachełmiu jako
miejsca spotkań i wypoczynku,

Monitoring skrzyżowanie
w Ściegnach

założenie
monitoringu
przy
Młodzieżowym
Schronisku
Turystycznym
w
Staniszowie,
wykonanie spowalniaczy drogowych
w Borowicach, wykonanie chodnika
do kościoła w Staniszowie,

Chodnik do kościoła w Staniszowie

zagospodarowanie placów zabaw w
Sosnówce oraz Ściegnach, zakup
urządzeń zabawowych na place
zabaw
w
Podgórzynie
oraz
Ściegnach,

Doposażenie placów zabaw

zakup

nagłośnienia
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oraz

zakup

Wiata w Zachełmiu

zakup aparatów tlenowych wraz z
butlami i maskami dla OSP w
Borowicach,
remont
świetlicy
wiejskiej w Głębocku, budowa wiaty
dla zawodników przy boisku
sportowym w Miłkowie, wykonanie
dokumentacji projektowej budowy
świetlicy wiejskiej w Marczycach.
Dodatkowo środki z funduszu
wykorzystane były na takie zadania,
jak np.:
zakup ławek, koszy,
stojaków
na
rowery,
kos
spalinowych, a także na organizację
imprez
okolicznościowych
dla
mieszkańców
(dzień
dziecka,
zabawy mikołajkowe, spotkania
integracyjne, itp.). Na realizację
zadań z funduszu sołeckiego od
roku 2010, przeznaczono już z
budżetu
gminy
kwotę
przekraczającą
560
tys.
zł.
Przedsięwzięcia
funduszu
spełniające kryteria ustawy dają
również podstawę do ubiegania się
przez gminę o zwrot 30% wydatków
funduszu.

Z prac Urzędu
Ogłoszenie PUK
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w
Miłkowie
z a w i a d a m i a wszystkich
dłużników PUK ,że wyłącznie do
końca kwietnia 2014 r. będzie
otwarty rachunek bankowy, na
który można będzie jeszcze
wpłacać należności za usługę
odbioru i wywozu odpadów
świadczone przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych do czerwca
2013 roku.
Po tym terminie windykację
należności przysługujących PUK w
Miłkowie będzie prowadzić Firma
windykacyjna, która do kwoty
długu dolicza bardzo wysokie
koszty egzekucyjne.
Likwidator PUK

Czyste Karkonosze
Taką
nazwę
nosi
program
koordynowany przez Związek Gmin
Karkonoskich, którego celem jest
m.in. przeprowadzenie dwóch akcji
sprzątania regionu Karkonoszy, w
tym gminy Podgórzyn. W ramach
akcji zostaną zakupione rękawiczki
jednorazowe oraz worki na odpady,
a do udziału w tych działaniach
zostaną zaproszone oprócz naszego
samorządu lokalnego, szkoły z
terenu
gminy,
Nadleśnictwo
„Śnieżka” w Kowarach, Karkonoski
Park Narodowy oraz Dolnośląski
Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział w Jeleniej Górze. Pierwsza z
dwóch akcji sprzątania Karkonoszy
zaplanowana jest już pod koniec
bieżącego miesiąca.

GOSPODARKA ODPADAMI
Informujemy, że po 15 maja br.
będzie
można
zakupić
w
Karkonoskim Centrum Gospodarki
Odpadami
Sp.
z
o.o.
w
Ściegnach/Kostrzycy
używane

pojemniki na odpady w b. dobrym
stanie – w następujących cenach:
60 L
- około 60zł
80 L
około 60zł Promocja
120 L
- około 60zł
140 L
- około 60zł
180 L
- około 60zł
240 L
- około 60zł
240 L selektywna około 70zł
(wyjmowana ścianka )
360 L
- około 70zł
660 L
- około 350zł
770 l
- około 350zł
1.100 L
- około 550zł
1.100 L selektywne - około 550zł
1.100 L ocynk - około 650zł.
Planowana jest również sprzedaż
nowych pojemników w ramach
współpracy z firmą SSI Schaefer Sp.
z o.o.Więcej informacji w tym
zakresie pod numerem Tel. 75
7131271

Zespół Szkół
w Sosnówce – co dalej ?
W ostatnim okresie sporo mówi i
pisze się o Zespole Szkół w
Sosnówce. Pytają nas dziennikarze,
rodzice, uczniowie: czy taki Zespół
powstanie, czy i jakie są przeszkody
w jego powołaniu?
Informujemy
zatem
naszych
mieszkańców,
że
decyzję
o
połączeniu szkół wypracowano
wspólnie
z rodzicami uczniów,
nauczycielami szkół oraz radnymi.
Do powołania Zespołu Szkół (w
skład, którego wchodzi Szkoła
Podstawowa oraz Gimnazjum)
wymagana
jest
zgoda
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, o
którą wystąpił Wójt Gminy. Kurator
Oświaty wydał jednak negatywną
opinię
w
sprawie
zamiaru
połączenia tych szkół, w związku z
czym gmina Podgórzyn zmuszona
została
do
złożenia
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
skargi
na
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negatywną
opinię
Kuratora.
Sprawa połączenia szkół może
zatem się wydłużyć w czasie i z
nowym
rokiem
szkolnym
2014/2015 nie będzie można
wprowadzić tak oczekiwanych
zmian w podgórzyńskiej oświacie. O
sprawie będziemy informować
Państwa na łamach naszej gazety.

Autobusy PKS
Od kilku już miesięcy istnieje
alternatywna dla autobusów MZK
możliwość dojechania do centrum
Podgórzyna autobusami PKS. Trasa
przejazdu relacji: Jelenia Góra –
Karpacz prowadzi ulicą Żołnierską
(od restauracji Pod Stawami do
przystanku przy budynku 44/44a),
gdzie
znajduje
się
osiem
oznakowanych przystanków w
obydwu kierunkach. Według relacji
naszych mieszkańców przejazdy
cieszą się dużym zainteresowaniem,
gdyż oprócz korzystnych cen biletów
i
dodatkowych
kursów
uzupełniających przejazdy MZK,
pojawiła się nowa możliwość
dotarcia nie tylko do Jeleniej Góry i
Karpacza,
ale
również
do
pozostałych miejscowości naszej
gminy
(Marczyce,
Sosnówka,
Miłków).
Warto też dodać, że do
usług świadczonych w tym zakresie
przez PKS nie dopłacamy żadnych
środków z budżetu gminy.

Wspólnie ze wspólnotą
W grudniowym wydaniu „Pogórza
dla Ciebie” rozpoczęliśmy cykliczny
przegląd najprężniej działających
wspólnot mieszkaniowych z terenu
gminy Podgórzyn. Tym razem
prezentujemy Państwu wspólnotę
pn „DWUNASTKA” – mieszczącą się
w budynku mieszkalnym przy ul.
Żołnierskiej nr 72 w Podgórzynie.
Właścicielom
nieruchomości
gratulujemy dobrego zarządzania
obiektem i życzymy dalszych
kcesów.

Z prac Urzędu
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, wykonany został na
potrzeby
Gminnego
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego
tzw.
System Selektywnego Alarmowania,
który poprzez zespół ulokowanych
m.in. na Śnieżce kamer, pozwala na
ciągłe monitorowanie obszaru
Przełęczy Karkonoskiej, po polskiej i
czeskiej stronie.

pn. Centrum Aktywności Sportowej
i Integracji Społecznej „Sosnówka”
w
Sosnówce,
o
czym
informowaliśmy
Państwa
w
grudniowym wydaniu naszej gazety.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”,
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

Usuwanie skutków powodzi
Czekamy na kolejne zgłoszenia.

Zarządzanie kryzysowe
W lutym br. zaczęła funkcjonować
nowa
Platforma
Operacyjna
Zarządzania
Kryzysowego,
wprowadzona przez Dolnośląski
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Wdrożenie
systemu
było
poprzedzone cyklem szkoleń dla
pracowników obsługujących system,
a jego działanie polega na
błyskawicznym przekazywaniu na
poziomie całego województwa
wszelkich wiadomości, ogłoszeń,
ostrzeżeń, alarmów, komunikatów –
mających bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo. Platforma daje
również możliwość niezależnego i
szybkiego kontaktu z wybranymi
instytucjami, w celu podjęcia
skutecznych działań w zakresie
zarządzania kryzysowego. Od lutego
br. program ten stanowi również
stały element działania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w
Podgórzynie.
Przypominamy
jednocześnie,
że
w
ramach
zakończonego już projektu pn.
„Stworzenie
wspólnego
zintegrowanego
systemu
bezpieczeństwa w Karkonoszach
Spindleruv Mlyn – Podgórzyn”
zrealizowanego w ramach Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska –
Rezczpospolita Polska 2007-2013 i

W miesiącu marcu br. w
Dolnośląskim
Urzędzie
Wojewódzkim
we
Wrocławiu
odbyła się uroczystość wręczania
samorządom promes na odbudowę
infrastruktury
drogowej,
uszkodzonej
w
wyniku
intensywnych opadów deszczu lub
powodzi. Z rąk Wiceministra
Administracji i Cyfryzacji oraz
Wojewody
Dolnośląskiego
otrzymaliśmy promesy w łącznej
kwocie
400.000zł
na
dofinansowanie dwóch zadań:
1.
Odbudowa drogi gminnej
nr 585 w Miłkowie (okolice wielorodzinnych obiektów mieszkalnych
„Stary Młyn”)
2.
Odbudowa drogi gminnej w
granicach działek nr 243/3, 248,
249, 251 w Zachełmiu (środkowa
część Zachełmia – droga równoległa
do drogi powiatowej wraz z łącznikami).
W chwili obecnej trwa procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawców w/w zadań, a prace mają
być zakończone jesienią br.
Informujemy jednocześnie, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
zapowiedziało kolejne rozdanie
promes jeszcze w tym półroczu.

Centrum „Sosnówka”
już działa !
W listopadzie ubiegłego roku
planowo
zakończono
budowę
kompleksu rekreacyjno-sportowego

5

Obiekt zlokalizowany jest na
powierzchni ok. 0,5 ha,
w
sąsiedztwie szkoły oraz boisk
sportowych „Orlik, a w jego skład
wchodzą m.in.: place zabaw, park
linowy,
skatepark
oraz
wielofunkcyjna wiata z zapleczem
sanitarnym i sceną. Całość terenu
jest ogrodzona oraz monitorowana.
Mimo, że oficjalne otwarcie
kompleksu
zaplanowano
na
pierwszy weekend maja br. już
dzisiaj tętni on życiem, dając
możliwość
alternatywnego
spędzania wolnego czasu zarówno
mieszkańcom, jak i odwiedzającym
naszą gminę turystom.

Oficjalne
otwarcie
Centrum
odbędzie się w dniu 02.05.2014
roku o godzinie 14:00. Serdecznie
zapraszamy.

Z prac Urzędu
Warsztat Terapii Zajęciowej
Wójt Gminy informuje, że osoby
niepełnosprawne z terenu gminy
Podgórzyn mogą korzystać z
Warsztatu Terapii Zajęciowej, który
mieści się w obiekcie Centrum
Integracji i Tradycji Miasta Kowary,
przy ul. 1 Maja 1a (I piętro).
Zajęcia odbywają się w kilku

Uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej

pracowniach
tematycznych:
komputerowej,
plastycznej,
krawieckiej,
tkacko-dziewiarskiej
oraz folklorystyczno-rękodzielniczej.
Uczestnicy Warsztatu będą mogli
zdobyć tam nowe umiejętności,
potrzebne do odnalezienia się w
przestrzeni
społecznej.
Dla
uczestników przygotowano również
salę rehabilitacji oraz dobrze
wyposażoną
kuchnię.
Zajęcia
odbywają się w godz. 8,00 – 15,00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
zajęciach – więcej informacji pod
numerem tel. 609 120 412.

Program opieki nad
zwierzętami
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę”
(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia
1997r.
o
ochronie
zwierząt).

Zdezorientowany pies, który błąka
się po ulicach to niestety bardzo
często
spotykany
obrazek.
Bezdomność zwierząt to problem,
który ewidentnie narasta, choć na
chwilę obecną nie ma dokładnych
danych, które określałyby skalę tego
zjawiska w Polsce. Szacuje się
jednak, że każdego roku do
schronisk trafia ponad 100.000
bezdomnych zwierząt. Jest to chyba
najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej
bezduszności. Minimalizacja tej
sytuacji zależy w dużej mierze od
nas – po prostu wystarczy być
odpowiedzialnym
za
swojego
czworonoga. Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
wyraźnie
określa
obowiązki
posiadaczy zwierząt, zarówno te
dotyczące opieki nad nimi, jak i
zapewnienia im odpowiednich
warunków bytowych.
Na mocy tej właśnie ustawy, Rada
Gminy Podgórzyn uchwałą nr
XLV/350/14 z dnia 27.03.2014
przyjęła „Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
i
zapobiegania bezdomności zwierząt
terenie gminy Podgórzyn w 2014
roku”. Program ma zastosowanie do
wszystkich zwierząt domowych, a
jego priorytetowymi zadaniami są:
1)
Zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt,
2)
Opieka nad wolno żyjącymi
kotami, w tym ich dokarmianie,
3)
Odławianie
bezdomnych
zwierząt,
4)
Obligatoryjna sterylizacja
albo kastracja zwierząt w schronisku,
5)
Poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt,
6)
Usypianie ślepych miotów,
7)
Wskazanie gospodarstwa
rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (dot.
zwierząt odebranych właścicielowi
na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy),
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8)
Zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
9)
Edukacja
mieszkańców
gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Apelujemy do Państwa o wrażliwość na cierpienie zwierząt oraz
zgłaszanie do tut. Urzędu wszelkich
sygnałów dot. złego traktowania
zwierząt oraz ich bezdomności.
Wszystkie sprawy związane z koordynacją Programu realizowane są w
Urzędzie Gminy Podgórzyn (pokój
nr 3) lub Tel. (75) 76-21-093/94.

„Pogórze”
Nabiera tempa budowa Centrum
Aktywności Społecznej „Pogórze” w
Podgórzynie,
realizowana
z
udziałem środków Unii Europejskiej
w ramach działania pn. „Wdrażanie
Lokalnych
Strategii
Rozwoju”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Stan zaawansowania robót
wskazuje, że zaplanowany na
miesiąc
lipiec
br.
termin
zakończenia
tej
oczekiwanej
inwestycji zostanie zachowany i
budynek już w niedługim czasie
będzie
mógł
służyć naszym
mieszkańcom.

Przypominamy, że w obiekcie
znajdą się m.in.: duża sala spotkań,
świetlica,
biblioteka,
siedziby
stowarzyszeń z terenu gminy m.in.
Koła Gospodyń Wiejskich oraz sale
tematyczne. Budynek będzie pełnił
rolę lokalnego domu kultury i już
dzisiaj wpływają od mieszkańców
ciekawe propozycje, związane z jego

Z prac Urzędu
funkcjonowaniem. Dodatkowo, w
ramach środków pomocowych UE
„Mała Odnowa Wsi” zakupiono w
ostatnim czasie część wyposażenia
do świetlicy i sal: krzesła, stoły,
regały,
wieszaki,
wyposażenie
zaplecza kuchennego itp.
Szczegółową
informację
z
zakończenia
tej
inwestycji
przekażemy Państwu w kolejnym
wydaniu naszej gazety.

Wiosenne wypalanie traw –
problem powraca.
Jak co roku w okresie wiosennym,
pojawia się problem szkodliwego
wypalania
suchych
traw.
Bezmyślność oraz niewiedza ludzi w
tym zakresie doprowadzają nie
tylko do wyniszczenia całych
ekosystemów, ale stają się również
bezpośrednim zagrożeniem dla
życia, zdrowia i mienia ludzi.
Wśród nas wciąż panuje mylne
przekonanie, że cykliczne palenie
suchych pozostałości roślinnych to
najlepszy sposób na pozbycie się
zeszłorocznych traw i wzbogacenie
gleby w próchnicę. Choć naukowcy
już wiele lat temu udowodnili, że
jest to absolutnie błędne myślenie,
to niestety wiele osób nadal stosuje
tą niebezpieczną metodę. Tym
czasem pod wpływem spalania
trawy, gleba nie tylko nie staje się
bardziej użyźniona, ale wręcz ulega
nieodwracalnemu
często
wyjałowieniu. W trakcie takiego
wypalania giną również wszelkie
żywe
stworzenia.
Drugim
negatywnym
skutkiem
takich
działań
jest
oczywiście
niebezpieczeństwo utraty kontroli
nad ogniem i realne stworzenie
zagrożenia pożarowego. Tylko w
ciągu ostatnich kilku tygodni nasze
gminne
jednostki
OSP
interweniowały
w
takich
zdarzeniach
kilkadziesiąt
razy.
Wystarczy chwila nieuwagi, aby

przez
bezmyślność
i
nieodpowiedzialność
jednego
człowieka, wielu ludzi straciło cały
swój majątek, a nawet życie.
Apelujemy do Państwa o rozwagę,
informując
jednocześnie,
że
wypalanie traw jest zjawiskiem
szkodliwym
zarówno
dla
środowiska naturalnego, jak i ludzi,
a zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest to również czyn
prawnie zabroniony. Za tego typu
działania grożą w Polsce nie tylko
wysokie kary finansowe, ale
również kara pozbawienia wolności
za bezpośrednie narażenie ludzi na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia i
życia.

Projekt „Symbioza JST i NGO”
– nowe możliwości działania
Informujemy, że gmina Podgórzyn
przystąpiła
do
projektu
pn."Symbioza
JST i NGO"
realizowanego przez Stowarzyszenie
Pegaz, w ramach Priorytetu V,
Dobre rządzenie, Działanie 5.4.
Rozwój
potencjału
trzeciego
sektora, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu,
wyłoniono w drodze rekrutacji 12
osób reprezentujących lokalne
organizacje
pozarządowe
i
jednostkę
samorządu
terytorialnego: Koło Gospodyń
Wiejskich w Podgórzynie, Radę
Odnowy Przesieki, OSP Podgórzyn,
Stowarzyszenie Nasze Marczyce
oraz Gminę Podgórzyn.
Osoby
reprezentujące
te
organizacje
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wezmą czynny udział w realizacji
projektu i w osiągnięciu jego celów.
W lutym 2014r. odbyły się w
Urzędzie Gminy w Podgórzynie dwa
spotkania w ramach realizacji
projektu. Pierwsze z nich było
spotkaniem
informacyjnym
o
projekcie,
jego
celach
oraz
założonych do realizacji zadaniach.
Drugie dotyczyło diagnozy nt.
współpracy JST z NGO, poprzez
zbadanie stanu kooperacji jednostki
samorządu
terytorialnego
z
organizacjami pozarządowymi i
mieszkańcami,
na
początku
realizacji projektu.
Więcej informacji o efektach tych
działań przekażemy Państwu w
kolejnych wydaniach naszej gazety.

Złote gody
Pod koniec ubiegłego roku odbyły
się
uroczystości
związane
z
Jubileuszem 50-lecia małżeństw z
terenu naszej gminy. Ten wielki
zaszczyt spotkał tym razem dwie
pary małżeńskie z Miłkowa:
Państwa
Janinę
i
Jana
Dziadkowców
oraz
Państwa
Krystynę i Jana Krawców.
Uroczystości
były
bardzo
wzruszające, były piękne bukiety
kwiatów
oraz
serdeczne
podziękowania. Pani Anna Latto –
Wójt Gminy Podgórzyn wręczyła
również czcigodnym Jubilatom
okolicznościowe medale, przyznane
przez Prezydenta RP.
Naszym
dostojnym
Jubilatom
życzymy kolejnych szczęśliwych lat,
przeżytych w zdrowiu, pomyślności
oraz otoczeniu najbliższych.

Wójt Gminy Podgórzyn
ogłasza ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż
nw. nieruchomości:
Działki:
1.
Miłków:
- działka nr 378/10 o pow. 0,1503
ha
cena
wyw.
22.000
zł

Z prac Urzędu
- działka nr 378/11 o pow. 0,1115
ha cena wyw. 15.000 zł
2.
Podgórzyn:
- działka nr 417/1 o pow. 0,2509 ha
cena
wyw.
160.000
zł
- działka nr 417/2 o pow. 0,1871 ha
cena
wyw.
125.000
zł
- działka nr 417/3 o pow. 0,2275 ha
cena
wyw.
145.000
zł
- działka nr 417/4 o pow. 0,1534 ha
cena
wyw.
110.000
zł
- działka nr 417/5 o pow. 0,1830 ha
cena wyw. 120.000 zł
3.
Przesieka:
- działka nr 140 o pow. 0,44 ha cena
wyw. 35.000 zł
4.
Staniszów:
- działka nr 70/12 o pow. 0,1097 ha
cena
wyw.
50.000
zł
- działka nr 70/13 o pow. 0,1102 ha
cena
wyw.
50.000
zł
- działka nr 70/14 o pow. 0,1071 ha
cena
wyw.
42.000
zł
- działka nr 46/7 o pow. 0,1870 ha
cena
wyw.
45.000
zł
- działka nr 290/10 i 290/16 o pow.
0,0258 ha o pow. 0,1258 ha cena
wyw. 8.200 zł
5.
Ścięgny:
- działka nr 68/7 o pow. 0,17 ha
cena wyw. 45.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 9
maja 2014r. o godzinie 10:00 w
Urzędzie Gminy w Podgórzynie.
Do ceny zakupu doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT w
wysokości
23%.
Wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej jest wnoszone w
pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub
na rachunek bankowy: BGŻ S.A.
Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045
1110 0000 0102 1100 najpóźniej 3
dni przed datą przetargu, tj. do dnia
6
maja
2014r.
Wadium przepada na rzecz Gminy w
razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia
notarialnej umowy kupna-sprzedaży
w terminie wyznaczonym w
Kancelarii
Notarialnej
przez

sprzedającego.
Nieruchomości zbywane są na
podstawie danych z ewidencji
gruntów
i
budynków.
W przypadku wznowienia granic,
wykonanego na koszt i staranie
Nabywcy – gmina nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne
różnice.
Przetarg przeprowadzony będzie
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. nr 207 poz. 2108 z 2004r. ze
zmianami) oraz ustawą z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 ze
zmianami).
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu do chwili jego
rozpoczęcia – zgodnie z art. 38 ust.
4
ustawy
o
gospodarce
nieruchomościami z dnia 21
sierpnia
1997r.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć
czynności
związane
z
przeprowadzeniem przetargu do
Wójta Gminy Podgórzyn w terminie
7 dni od daty ogłoszenia wyników
przetargu.
Szczegółowe informacje
o
przedmiocie sprzedaży i warunkach
przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Podgórzynie
(pokój nr 15), Tel 75 75-48-116 lub
na stronie www.podgorzyn.pl do
dnia 6 maja 2014r.

Informacja
Wójta Gminy Podgórzyn
Wójt Gminy Podgórzyn informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Podgórzynie w dniu
15.04.2014r zostały wywieszone na
okres 21 dni nieruchomości
przeznaczonych:
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1.
Do dzierżawy na okres do 3
lat:
- Podgórzyn – działki nr 96/1, 72/4,
162/1, 97/6 97/7, 94
–Marczyce – działka nr 111
- Miłków – dz. nr 360/2
- Staniszów – działki nr 337/2,
168/2, 332/2, 167
- Ścięgny – działki nr 194/2, 86/2,
559/4
-Sosnówka - działki nr 572, 670
2.
Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego:
- Staniszów – dz. nr 257/2
- Miłków – dz. nr 404/9
3.
Do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania:
- Miłków – dz. nr 557/2
- Marczyce – dz. nr 210/4
- Podgórzyn – dz. nr 121/2, 481/7 i
481/8
Wykazy są dostępne do wglądu w
godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie internetowej:
www.podgorzyn.pl/bip/serwisinwes
tycyjny/wykaznasprzedazidzierzawe

Kryterium uliczne
Karkonoskie Stowarzyszenie cyklistów w Jeleniej Górze informuje, że
w dn. 27 kwietnia odbędzie się wyścig kolarski pn. IV Ogólnopolskie
Kryterium Uliczne o puchar Wójta
Gminy Podgórzyn.
W związku z tym od godz. 12.00 do
16.00 ulica Żołnierska będzie
zamknięta dla ruchu samochodowego.
Utrudnienia wystąpią również na ul.
Bojki i ul. Jana Pawła II.
Informujemy jednocześnie, że w
dniach 9 – 13 lipca m.in. na terenie
naszej gminy przeprowadzone zostaną Akademickie Mistrzostwa
Świata w Kolarstwie. Więcej na ten
temat w kolejnym wydaniu Pogórza.

Co słychać w oświacie?
Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Sosnówce
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to wielkie
wydarzenie w życiu każdego ucznia
klas młodszych. Jak co roku
uczniowie
ugościli
swoich
kochanych dziadków i babcie, ale
jednak dla wielu seniorów to czas,
gdy bardzo przeżywają swoją
samotność. W dniu 22 stycznia
2014 r. reprezentanci klasy II -Agata
Aleksandrowicz,
Paulina
Korzeniowska i Kacper Wowk oraz
klasy III- Krystian Karasiewicz, Filip
Postrach, Kornelia Trząsalska i
Miłosz
Ziemniak
wraz
z
wychowawcami udali się do Domu
Pomocy Społecznej w Sosnówce,
aby przedstawić swój krótki
repertuar,
wręczyć
upominki
wykonane własnoręcznie przez
uczniów naszej szkoły oraz złożyć
pensjonariuszom Domu życzenia z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Na
twarzach mieszkańców pojawiały
się
łzy,
zaduma,
uśmiechy,
nagradzali
małych
artystów
gromkimi brawami. To spotkanie
było dla dzieci wspaniałą lekcją
okazywania szacunku osobom
starszym i czerpania radości ze
sprawiania niespodzianek innym z
okazji ich święta.
RADOŚĆ CZYTANIA
Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły
biorą udział w programie edukacji
czytelniczej "Czytam, słucham,
tworzę",
przygotowanym
i
prowadzonym przez pracownika

Biblioteki Pedagogicznej DODN w
Jeleniej Górze. Celem programu jest
promowanie czytania wśród dzieci ,
a co za tym idzie rozbudzania
wyobraźni rozwijania myślenia,
uaktywniania zmysłu wzroku i
słuchu poprzez kreowanie świata
przedstawionego w książkach. W
zajęciach uczestniczymy raz w
miesiącu. Każde spotkanie obejmuje
inną tematykę. Jednym słowem
dobrze się bawić, a wszystko po to,
aby zaszczepić w dzieciach radość
czytania i rozsmakować je w dobrej
literaturze.

PODRÓŻ W GŁĄB AFRYKI
Naszym kolejnym gościem w cyklu
spotkań „Człowiek z pasją” był Pan
Rafał Fronia – himalaista, podróżnik.
Po raz drugi odwiedził naszą szkołę.
Tym razem zabrał nas w pasjonującą
podróż w głąb Afryki, z której
dowiedzieliśmy
się
o
życiu
tamtejszych
mieszkańców,
ich
kulturze,
tradycjach
,
życiu
codziennym oraz o misji pana Rafała
i jego przyjaciół - budowaniu studni
dla mieszkańców Czarnego Lądu.
Zajęcia były bardzo ciekawe!
Wszyscy słuchaliśmy opowieści
naszego gościa z zapartym tchem.

Forum Dialog w Krzyżowej
Spotkanie
uczniów
Szkoły
Podstawowej w Sosnówce
z
uczniami ze Szkoły Podstawowej w
Berlinie (Heinrich-Seidel-Schule) w
Krzyżowej - Kreisau odbyło się w
ramach projektu "Forum Dialog".
Dwunastu uczniów naszej szkoły z
klas IV-VI udało się w lutym do
Krzyżowej, aby wziąć udział w
Projekcie- Forum Dialog. Fundacja
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Krzyżowa
dla
Porozumienia
Europejskiego jest właścicielem
ośrodka spotkań na terenie byłego
majątku rodziny von Moltke w
Krzyżowej. Krzyżowa to miejsce
spotkań i dialogu. Fundacja pracuje
na
rzecz
porozumienia
europejskiego
i
wzajemnego
poszanowania
narodów,
społeczności
i
jednostek.
Organizatorzy przygotowali dla nas
ciekawy
program.
Uczniowie
poznali kolegów z Niemiec i
wspólnie z nimi uczestniczyli w
warsztatach
teatralnych
i
tanecznych. Poznali również historię
tego miejsca. Wieczory spędzali
aktywnie na boisku i hali sportowej.
Wzięli udział w wycieczce do
Wrocławia i maszerowali "szlakiem
krasnoludków". Zwiedzili także
Dzielnicę Tolerancji i w kawiarni
smakowali pyszną czekoladę i
ciastko. Bardzo miło wspominamy
pobyt w Krzyżowej i mamy nadzieję
na następne spotkanie u nas i w
Berlinie. Grupa uczniów wraz z
opiekunem wrócili po pięciu dniach
do Sosnówki bogatsi o nowe
znajomości
i
doświadczenia.
Podczas pobytu wszyscy oczywiście
porozumiewali się w języku
niemieckim.. Więcej informacji o
fundacji
na
http://www.krzyzowa.org.pl/.

Agnieszka Stępień

Co słychać w oświacie?
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Podgórzynie
Gminny Konkurs Recytatorski
Dnia 17 stycznia 2014 roku
w naszej szkole odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski,
którego
organizatorami były p. Ewelina
Zielonka i Monika Filuś.
Wzięli w nim udział
zwycięzcy eliminacji szkolnych ze
Szkoły Podstawowej w Miłkowie,
Ściegnach oraz Podgórzyna.
Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Anastazja La
Rosa (SP Miłków) - L.J.Kern "Mądra
poduszka"
II miejsce – Gabriela Mazur
(SP Ściegny) - M.Terlikowska "Malowana awantura"
III miejsce – Martin Duniec
(W. Drabik „Wielka zadyma z mikołajem”)
IV miejsce - Konrad Wilczyński (SP Ściegny) - W.Chotomska
"Pomnik
Kopernika"
wyróżnienia: Przemysław
Przepiórka (SP Podgórzyn) D.Wawiłow "Wędrówka"
Wiktoria Szymańska (SP Miłków) A.Frączak "Jaka jestem"
Zwycięzcy
oraz
wyróżnieni
reprezentowali naszą Gminę w
Powiatowym
Konkursie
Recytatorskim, który odbył się 24
stycznia 2014r. w Jeleniej Górze.
Uczeń naszej szkoły Przemek
Przepiórka otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy!
Ewelina
Zielonka

Zabawa karnawałowa
Dnia 14 lutego 2014r. odbyła się
zabawa karnawałowa dla dzieci z

klas
I-III
oraz
z
oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Podgórzynie.
Większość z uczniów przebrała się
za ulubionych bohaterów. Można
było spotkać wróżki, księżniczki,
Zorro, muszkieterów, bociana czy
żołnierzy. Przebierańcy tańczyli w
rytm muzyki i ćwiczyli układy
taneczne. Uczniowie brali też udział
w konkursach: Mumia (owijanie
papierem postaci), taniec z
balonem, z gazetą . Dla każdego
ucznia przygotowany był słodki
poczęstunek.
Pod
koniec
zabawy
dzieci
podziękowały
właścicielom
restauracji „Nad stawami” za
bezpłatne udostępnienie sali na tę
imprezę.
Wychowawcy
klas
serdecznie
dziękują Państwu Janinie i Jerzemu
Podgórnym
za
wieloletnią
współpracę!

Konkursy z języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Podgórzynie
W dniu 6.02.2014 r. w naszej szkole
został przeprowadzony etap szkolny
IX Jeleniogórskiego Konkursu Języka
Niemieckiego dla klas VI. Wzięło w
nim udział 13 uczniów. Najlepsze
wyniki osiągnęli:
1.
Jowita Ślusarczyk
2.
Jakub Doroszuk
3.
Krzysztof Kisły
4.
Wiktoria Cecerska
5.
Jan Adamski
Uczniowie ci będą reprezentowali
szkołę w etapie międzyszkolnym,
który odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 9:00 w
Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej
Górze.
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W tym roku szkolnym wystartowaliśmy również w X jubileuszowej edycji konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych „DaF-Kenner auf der
Bühne”. Wspólnie z uczniami klas
IVa i VIa przygotowaliśmy przedstawienie „Kopciuszek” w języku
niemieckim, które weźmie udział w
konkursie ogólnokrajowym. Nagranie naszego „Aschenputtel” zajęło
nam trochę czasu, ponieważ trzeba
było zmierzyć się z trudnościami
językowymi.
Edyta Ziemba

Pomarańczowy Dzień w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Podgórzynie
Dnia 17 stycznia 2014 r.
odbył się „pomarańczowy dzień” w
ramach projektu „Młodzi- odwagi
do
zdrowego
stylu
życia”
zorganizowany przez naszą klasę. Na
początku dziewczynki przedstawiły
krótką scenkę – lekcję o zdrowym
żywieniu,
potem
chłopcy
zaprezentowali swój program. Był
taniec dziewczynek do piosenki
„Low”. Przy muzyce „Ona tańczy dla
mnie” Kuba i Janek żonglowali
mandarynkami, Oliwia zajadała
marchewkę, pozostali bawili się
pomarańczowym balonem, który
niespodziewanie
pękł.
Na
zakończenie odbył się poczęstunekbyły mandarynki, pomarańcze, kaki i
nektar pomarańczowy.
To jeden z wielu kolorowych dni,
które mamy w planie na ten rok.
Mamy nadzieję, ze w ten sposób
zwrócimy uwagę dzieci i młodzieży
na wagę zdrowego odżywiania i na
aktywne spędzanie wolnego czasu.
Uczniowie klasy 6b

Co słychać w oświacie?
Szkoła Podstawowa
im. Wł. St. Reymonta
w Ściegnach
Turniej Jelenia Góra 12.01.2014
Dnia 12.01.2014. w Jeleniej Górze
na hali sportowej przy ul. Złotniczej
odbył się charytatywny turniej piłki
nożnej "Gramy da Marcina". W tych
zawodach oprócz naszej drużyny SP
Ściegny wzięły udział zespoły:
AP Karkonosze, KKS Jelenia Góra, KS
Chojnik Jelenia Góra, Lechia
Piechowice, Lotnik Jeżów Sudecki,
GLKS Pogoń Wleń, LTS Leśna i
Olimpia Kowary.
Ostatecznie po zaciętej i pełnej
emocji rywalizacji zajęliśmy bardzo
dobre 5 miejsce.
CHŁOPCY,
SPISALIŚCIE
SIĘ
ZNAKOMICIE!
Klasyfikacja końcowa:
1. Lotnik Jeżów Sudecki
2. Olimpia Kowary
3. KS Chojnik Jelenia Góra
4. Lechia Piechowice
5. SP Ściegny
6. AP Karkonosze (A)
7. Pogoń Wleń
8. LTS Leśna
9. KKS Jelenia Góra
10. AP Karkonosze (B)
Op. Lasota Tomasz

biathlonowych oraz utrzymanie się
w czołówce Dolnego Śląska w
biegach narciarskich oceniam, jako
znaczący wkład w rozwój sportu w
Gminie Podgórzyn. Oczywiście
wyniki sportowe to efekt talentu i
systematycznej pracy zawodników i
właściwego szkolenia a także
wsparcia
udzielonego
przez
Dyrekcje,
grono
Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Sosnówce oraz
rodziców naszych zawodników w
szczególności
Pani
Katarzyny
Jasińskiej.

na Dolnym Śląsku w minionym
sezonie wygrywała prawie wszystkie
zawody w kategorii dziewcząt
młodszych, a swoją determinację
potwierdziła w ostatniej konkurencji
sezonu
zdobywając
Puchar
Karkonoszy w biathlonie.
Wyróżnili się też Jakub Ziemniak,
Wojciech Jasiński i Przemysław
Marszałek oraz dziewczęta Sandra
Jarmakowicz i Weronika Paluch.
Zawodnicy Ci wielokrotnie w
minionym sezonie stawali na
podium dla Zwycięzców.

Wyróżniający się zawodnicy to Ci,
którzy
w
konkurencjach
biathlonowych
Dolnośląskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęli
zaszczytne trzecie miejsce na
podium, są to siostry Sandra i
Roksana
Jarmakowicz
oraz
Weronika Paluch, a w kategorii
chłopców Jakub Ziemniak, Wojciech
Jasiński i Przemysław Marszałek.
Wspierali
ich
zawodnicy
z
młodszych
klas
Angelika
Jarmakowicz i Laura Zaborniak oraz
Filip Postrach, Miłosz Ziemniak i Jan
Musielski.

Trudno nie podkreślić bardzo
istotnej sprawy, sport narciarski i
biathlonowy to nie jest sport tani,
dlatego Zarząd Klubu docenia
stworzenie odpowiedniego klimatu,
a zarazem wsparcia finansowego,
jakie mamy w Gminie Podgórzyn,
Radzie Gminy i Zarządzie a także w
Starostwie
Powiatu
Jeleniogórskiego. Podsumowanie
sezonu i to sezonu udanego to nie
czas na rozpatrywanie bolączek i
kłopotów.
Załączamy
zdjęcia,
które
dokumentują nasze osiągnięcia
sportowe w sezonie 2013/2014.
Za Zarząd działacze i trenerzy
społeczni Klubu
Andrzej Musielski i Magdalena
Nykiel oraz Dyrektor szkoły
Podstawowej
im.
Marii
Konopnickiej w Sosnówce Barbara
Lipińska.
Nasi
zawodnicy
Angelika
Jarmakowicz i Jan Musielski byli
wyróżniani
nagrodami
dla
najmłodszych zawodników.

UKS OLIMPIJCZYK
Karkonoska prawie bezśnieżna zima
była trudnym sprawdzianem dla
młodych
zawodników
UKS
„Olimpijczyk”
uczniów
Szkoły
Podstawowej
im.
Marii
Konopnickiej w Sosnówce.
Dlatego uzyskane przez nich w tym
roku
bardzo
dobre
wyniki
szczególnie
w
konkurencjach

Indywidualnie najwyżej oceniamy
wyniki Roksany Jarmakowicz, która
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Co słychać w oświacie?
PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE
W PODGÓRZYNIE
KALENDARIUM PRZEDSZKOLAKA
Z PODGÓRZYNA
Okres przedświąteczny oraz
Święta Bożego Narodzenia to czas
szczególny i magiczny również w
przedszkolu. W tym okresie dzieci
dekorowały swoje sale, ozdabiały
choinki własnoręcznie wykonanymi
ozdobami. Starszaki wspólnie z
wychowawcą upiekły przepyszne
pierniki. Wszystkie dzieci w
świątecznym
klimacie
gościły
swoich najbliższych, aby w rodzinnej
atmosferze spędzić wspólnie czas.
Przedszkolaki z poszczególnych grup
dla swoich rodziców wystąpiły z
programem o tematyce świątecznej
oraz
zimowej.
Nauczyciele
przygotowali warsztaty, na których
rodzice wraz z dziećmi stworzyli
wspaniałe ozdoby świąteczne,
kolorowe
pierniczki. Wspólnie
spędzony czas był okazją do
oderwania się od codzienności i
poświęcenia chwili na wspólne
działanie
z
dzieckiem
w
rzeczywistości przedszkolnej.
21 stycznia w ramach
długoletniej
współpracy
z
Muzycznym Radiem najmłodsze
dzieci wyruszyły na wycieczkę do
Jeleniej Góry.
Dzieci zwiedziły
studio nagraniowe oraz nagrały dla
babć i dziadków piękne życzenia z
okazji
ich
święta.
Życzenia
najmłodszych
można
było
wysłuchać na antenie radia, a
wszystko dzięki uprzejmości Pani
Anny Terakoty.
Przedszkolaki
kultywując
tradycje rodzinne zaprosiły babcie i

dziadków na uroczystość z okazji ich
święta. Grupa maluszków po raz
pierwszy gościła liczne grono gości.
Niemniej
jednak
wspaniale
poradziła sobie z prezentacją swoich
umiejętności oraz pokonywaniem
tremy przed publicznym występem.
Dzieci zachwyciły obecnych swoją
postawą i prezentacją umiejętności.
Spotkanie
uświetnił
występ
muzyczny
dziadków
Leny
Wieteckiej, dzięki któremu również
dorośli przypomnieli sobie piosenki
dzieciństwa.
Serdecznie
dziękujemy! Średniaki i starszaki
ten szczególny dzień obchodziły w
restauracji „Nad Stawami” dzięki
gościnności Państwa Podgórnych.
Dzieci swoim występem złożyły
życzenia, a zakończenie spotkania
uwieńczył przepiękny tort w
kształcie serca- inicjatywa Pani E.
Skirło, a także wypieki rodziców.
Dziękujemy!
Kontynuacja Akcji Akademia
Zdrowego przedszkolaka. W ramach
tych działań praktycznych
pozwalających na samodzielne
doświadczenia przedszkolaki
przygotowały zdrowe posiłki min.
kanapki, bajaderki. Obecnie
rozpoczniemy cykl zajęć „Uczymy
się o jedzeniu w ekologicznym
znaczeniu.”
Cykl
koncertów
prowadzonych przez muzyków z
Filharmonii Dolnośląskiej – w
ostatnim czasie odbyły się spotkania
z muzyką na żywo pt. „Na tropach
indiańskiej muzyki”- dzieci poznały
indiańskie rytmy, elementy kultury i
charakterystykę stroju indiańskiego.
Kolejnym koncertem, w którym
wzięliśmy udział, a który przeniósł
nas
w
krainę
bajek
był
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„Roztańczony Wiedeń”. Podczas
koncertów dzieci brały udział w
zabawie „Zagadki muzyczne” i tu
wykazały się znajomością utworów
min. koziołek Matołek, smerfy,
pszczółka Maja. Dzięki spotkaniom z
muzyka
przedszkolaki
poznały
instrumenty tj. klarnet, fagot,
instrument klawiszowy, skrzypce,
obój, instrument klawiszowy.
12 lutego odbyła się
wycieczka najstarszych naszych
wychowanków do jeleniogórskiego
schroniska dla Małych zwierząt.
Przedszkolaki przekazały zebrane
dary w ramach prowadzonej w
przedszkolu
Akcji
POMÓC
ZWIERZĘTOM.
Największym
zainteresowaniem wśród dzieci
cieszył się szczeniaczek, z którym
przedszkolaki spędziły mile czas na
zabawie. Starszaki w późniejszym
czasie zaadoptowały wirtualnie
zwierzęta. Dzięki temu wsparciu na
pewno będzie im się żyło lepiej.
Naszymi podopiecznymi są: piesek
Psotka
oraz
kotka
Poli.
Wzmacniane przeżycia z wycieczki
zapewne
nie
pozostawią
obojętności
teraz
wśród
przedszkolaków, a kiedyś wśród
dorosłych ludzi na trudny los
zwierząt.
14 lutego w restauracji
„Nad Stawami” Bal Karnawałowy.
Zabawę prowadził klaun Rafi-Rufi,
który tworząc radosny klimat
wprowadził wszystkich w pogodny
nastrój. Były sztuczki, humory,
tańce, muzyka itp., chętne dzieci
ubrane w kolorowe stroje - niektóre
nie do poznania! Wspólna zabawa
minęła w oka mgnieniu- a co
najważniejsze oprócz dzieci na
parkiecie bawili się dorośli, co jest

Co słychać w oświacie?
niezwykle cenne dla zaspokojenia
tak różnych rozwojowych potrzeb
najmłodszychumiejętność
wspólnej zabawy dorosły - dziecko.
Takimi umiejętnościami wykazali się
prawie w 100 % rodzice naszych
dzieci, którzy chętnie dotrzymywali
kroku
swoim
pociechom.
GRATULACJE!
W Szklarskiej Porębie 18
lutego
odbyła
się
WIELKA
WYSTAWA KLOCKÓW LEGO, nie
zabrakło
na niej oczywiście
przedszkolaków z Podgórzyna.
Dzieci z zachwytem podziwiały
wystawę z klocków lego stworzoną
przez Państwo z Tomaszowa
Mazowieckiego.
Widzieliśmy
pierwsze klocki lego, rekonstrukcję
fabryki klocków, jak również
bardziej współczesne kolekcje jak
lego city, lego technik, lego friends,
lego star werk, batmana i wiele
innych. Podczas zwiedzania chętne
dzieci tworzyły według własnej
koncepcji budowle na specjalnych
stolikach lego.
11 marca gościliśmy w
Teatrze Animacji na spektaklu pt.
„Tylko Jednego Dnia". Przygody,
jakie
spotkały
muszkę
jednodniówkę
mocno
zainteresowały
najmłodszą
publiczność. Spektakl miał na celu
wyzwolić
w
widzach
cechy
empatyczne,
opiekuńcze,
zainteresowanie drugą osobą, a tym
samym
uczenie
niesienia
bezinteresownej pomocy, tym,
którzy tego potrzebują. Dzieci
zachwycone były scenografią, grą
aktorską oraz efektami specjalnymi.
W tym samym dniu
korzystając z pięknej pogody
odbyliśmy
spacer
po
Parku

Zdrojowym, gdzie zwracaliśmy
szczególną uwagę budzącą się do
życia przyrodę.
Dbając o zdrowie oraz kondycję
naszych przedszkolaków 18 marca
w przedszkolu odbyły się darmowe
badania
postawy
ciała
przeprowadzone
przez
Panią
Małgorzatę Szczuburę założycielkę
Fundacji Prosanus oraz panią Annę
Mickiewicz.
Obu
Paniom
serdecznie dziękujemy.
W
ramach
realizacji
akcji
prozdrowotnych najbliższym czasie
dzieci będą mogły skorzystać z
badań wzroku oraz kontroli
stomatologicznych.
21 marca W poszukiwaniu
wiosny Grupy dzieci - średniaki i
starszaki
z
własnoręcznie
zrobionymi kwiatami z bibuły, przy
dźwiękach instrumentów wyruszyły
na paradę ulicami Podgórzyna,
oznajmiając wkoło i wszem o
nadejściu
wiosny.
Natomiast
maluszki przywitały wiosnę w
„Zajeździe nad zalewem”, gdzie
zostały zorganizowane zawody
sprawnościowe, a także ognisko z
pieczeniem kiełbasek.
W
podziękowaniu
za
współpracę,
wsparcie
słowa
wdzięczności
Pani
Annie
Manugiewicz- właścicielce zajazdu,
oraz panu Dawidowi Szewczykowi
za poświęcony czas i bezpłatny
transport dzieci.
W 24 marca nasze przedszkole
gościło Pana Jacka Sidorowskiegokolarza górskiego. Pod jego
patronatem przeprowadzony został
Dzień
Sportu.
Dzieci
z
zainteresowaniem
słuchały
opowieści o tym niezwykłym
sporcie. Dowiedziały się o zasadach
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bezpieczeństwa
obowiązujących
przy uprawianiu tej dyscypliny
sportu, treningu, wytrwałości w
dążeniu do celu. Z zaciekawieniem
podziwiały medale i puchary. Pan
Jacek wykazał się nie lada kondycją
– wszystkie dzieci pod okiem
naszego
trenera
przeszły
rozgrzewkę, zaś potem to już były
„poważne” konkurencje, mające na
celu
wyrabianie
kondycji
i
sprawności fizycznej. Wszystkie
dzieci swoim wysiłkiem zasłużyły na
medal Super Sportowca, który
odebrały z rąk patrona imprezyPana Jacka Sidorowskiego.
Dziękujemy za aktywny udział w
naszym spotkaniu ze sportem,
poświęcony czas i fajną wspólna
zabawę!
„Zbieramy zużyte baterie”to ostatnio ogłoszony konkurs
organizowany przez ZGK. Nasze
przedszkole po raz kolejny zgłosiło
w nim udział. Do tej pory dzięki
uzyskiwanym
nagrodom
z
zajmowanych czołowych miejsc, w
tych powiatowych zmaganiach
nasze przedszkole przy wsparciu
rodziców i innych osób wzbogaciło
się m.in. o stoliki na plac zabaw, do
sali, mebelki, zjeżdżalnię, telewizor
oraz
pomoce
dydaktyczne.
Chętnych zachęcamy do wsparcia
naszych działań.
1% podatku dochodowego
za rok 2013 na rzecz dzieci z
naszego
przedszkola
cel
szczegółowy: Przedszkole Publiczne
w Podgórzynie KRS 0000052078
Pozdrawiamy
Przedszkolaki
z Podgórzyna!

W Królestwie Ducha Góra – legenda
pod tytułem „Przyjaciele” – Janusz Piotr Mędrykiewicz
Kiedyś dwóch młodych, pochodzących z bogatych rodzin, zaprzyjaźnionych, młodych ludzi, w drodze z
Wrocławia do Pragi, zatrzymali się w
miejscowej karczmie w Kowarach.
Podobała im się tutejsza okolica,
dlatego też postanowili spędzić
tutaj kilka dni. Ponieważ nie byli
biednymi ludźmi, wesoło i hucznie
spędzali wolny czas. Jak bywa w
takich wypadkach obserwowani byli
przez dwie pary oczu innych młodych miejscowych, zazdrosnych
młodzieńców, którzy postanowili, na
nich napaść i obrabować z posiadanych pieniędzy.
Wyczekawszy odpowiedni
moment, kiedy młodzi przyjaciele
wyszli z gospody z zamiarem
zrobienia wieczornej przechadzki,
korzystając z tego, że znaleźli się
w pustym od ludzi miejscu, zastąpili
im drogę, żądając od nich, aby
oddali swoje sakiewki. Ponieważ
młodzi przyjaciele nie chcieli
zgodzić się na postawione żądanie,
miejscowi
postanowili
zdobyć
pieniądze silą. Wywiązała się bójka,
w czasie której poszło nawet na
noże. Kto pierwszy wyciągnął nóż, z
powodu ciemności i zamieszania
trudno było ustalić? Jeden z
przyjaciół tak nieszczęśliwie pchnął
ostrym narzędziem przeciwnika w
szyję, że tamten upadł na ziemię i
po chwili, z powodu dużego upływu
krwi, zmarł.
Jego wspólnik ujrzawszy martwego
kolegę, i rzucił się do ucieczki,
krzycząc na cały głos:
- Mord! Mord! Ludzie łapcie
mordercę!
Również wystraszony zabójca, nie
wiele
myśląc,
korzystając
z
ciemności, zbiegł w nieznanym
kierunku. Nie trwało długo, jak
nadbiegli uzbrojeni, pełniącą nocną
straż
halabardnicy,
którzy
pochwycili pozostałego na miejscu

zbrodni drugiego przyjaciela. Próżno
zaklinał się i przysięgał, że jest
niewinny. Próbował wytłumaczyć,
że tylko, dlatego pozostał przy
leżącym na ziemi napastniku,
ponieważ miał nadzieję, iż jest w
stanie mu pomóc. Niestety, dla
pojmanych go ludzi, był przestępcą,
którego jak najszybciej, do czasu
procesu, należy wtrącić do lochu.
Trzy
noce
prawdziwy
zabójca nie mógł zmrużyć oka.
Dręczyły go wyrzuty sumienia, że
przelał ludzką krew i dopuścił do
pojmania jego przyjaciela.
Tego dnia, Duch Gór pod
postacią zakonnika wybrał się na
obchód swojego królestwa. Będąc w
Kowarach wszedł do kościoła św.
Jadwigi i obserwując ludzi, usiadł
sobie, w znajdującym się w
ciemnym kącie kościoła, pustym
konfesjonale. Nie trwało długo, jak
podszedł do niego, aby go nie
rozpoznano, zamaskowany zabójca.
Widząc siedzącego w konfesjonale
zakonnika, myślał, że czeka na
współwiernych, którzy pragnęli
przystąpić do świętej spowiedzi.
Uklęknął, przeżegnał się i odezwał
się słowami:
- Ojcze, stało się nieszczęście i nie
wiem, co mam zrobić dalej?
- Jeśli mam ci pomóc, synu, odezwał się zdziwiony ,,zakonnik” musisz mi wyjawić całą prawdę.
Młody człowiek opowiedział
szczerze o całym wydarzeniu. Kiedy
skończył, spowiednik powiedział:
- Aby uciszyć twoje sumienie,
powinieneś
zgłosić
się
do
przedstawicieli prawa i opowiedzieć
im to, co opowiedziałeś mi.
- Ależ, wielebny ojcze, - zdziwił się
spowiadający - przecież wiesz, że to
kosztowało będzie moją głowę. Nie
takiej rady spodziewałem się od
ciebie.
- Jakiej tedy rady spodziewałeś się?
Dobrze wiesz, że to, co się stało, nie
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da się odwrócić. Jeśli zostawisz na
łaskę losu twojego przyjaciela,
będziesz winny jeszcze większego
przestępstwa. Nie ma większej winy,
jak ukarać niewinnego człowieka.
Pamiętaj! Jeszcze nikt nie uciekł od
własnego sumienia. Ono, jak cień,
prześladować będzie do końca
twoich dni. Będziesz uciekał, choć
nikt nie będzie cię gonił. Każde
podejrzliwe spojrzenie napotkanej
osoby,
będzie
napawać
cię
strachem. Jeśli szczerze wyznasz, że
nie miałeś zamiaru go zabić, że był
to tylko nieszczęśliwy wypadek
i okażesz skruchę, to już teraz mogą
cię zapewnić, że puszczą cię wolno!
- Skąd ta pewność? - zdziwił się
spowiadający. - Jeśli postąpisz tak,
jak ci radzi, możesz liczyć na moją
pomoc! Jeśli postąpisz inaczej,
będziesz wiecznym tułaczem i nigdy
nie zaznasz spokoju. Pamiętaj,
wybór należy do ciebie!
Zasmucony zabójca odszedł
od konfesjonału i długo rozmyślał,
nad tym, co powiedział mnich. Co
oznaczały słowa: ,,Jeśli postąpisz
tak, jak ci radzę, możesz liczyć na
moją pomoc!’’. Czyżby miał jakieś
układy
z
miejskimi
przedstawicielami prawa, o których
on nie wie? Czy naprawdę prosty
mnich może uratować jego głowę?
Jedna myśl goniła drugą. Co do
jednego był zgodny, że nigdy nie
zazna spokoju.
W parę dni później zgłosił się do
przedstawicieli prawa.
Nie trwało długo, jak odbył się
proces.
Więzionego
niewinne
zwolniono, a jego miejsce zajął
prawdziwy
zabójca,
którego
osądzono na karę śmierci, przez
ścięcie mieczem i do czasu
wykonania wyroku, wtrącono go do
mrocznej, wilgotnej celi.
Załamany i roztrzęsiony
przestępca, często rozmyślał nad

W Królestwie Ducha Góra – legenda
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słowami
zakonnika.
Chwilami
żałował, że posłuchał jego rady.
Zapewniał go przecież, że mu
pomoże! Niestety, nawet na
procesie nie widział jego twarzy.
W
międzyczasie
w
Kowarach zatrzymał się wysoko
postawiony urzędnik cesarskiego
dworu, który wysłany był z ważną
misją do rosyjskiego cara w
Petersburgu. Nie tylko władze
miasta, ale całe duchowieństwo,
dosłownie ,,stawało na głowie’’, aby
jak najlepiej umilić pobyt tak
zacnemu gościowi.
Tego dnia, kiedy wysłannik
cesarskiego dworu, po wspólnym,
wystawnym obiedzie w ratuszu,
spojrzał przez okno, ujrzał cieśli i
stolarzy budujących podest pod
przyszły szafot. Zaciekawiony spytał:
- Cóż to takiego budujecie,
burmistrzu?
- Szafot - odpowiedział dumnie. Mam nadzieję, że wasza wysokość,
swoją osobą zaszczyci dzień, w
którym obędzie się egzekucja?
- Za jakie czyny kat ma pozbawić
głowy tego nieszczęśnika?
Burmistrz opowiedział całą
historię i przebieg procesu.
Przedstawiciel cesarskiego dworu
pomyślał chwilę i powiedział z
powagą:
- Nie uważacie burmistrzu, że
,,wasza kowarska sprawiedliwość’’
poszła
o wiele za daleko?
- Jak mam to rozumieć? - zdziwił się
burmistrz.
- Chcecie skazać na śmierć
człowieka, który ocalił życie innemu,
niesłusznie
oskarżonemu
o
zbrodnię?
- Ależ, przecież sam się przyznał do

morderstwa?
- Cóż tedy powiecie, jaką karę
powinien dostać człowiek, który już
wcześniej planował zabójstwo? Czyż
można tą samą miarką odmierzać
sprawiedliwość temu, który dążył
do morderstwa i temu, który przez
nieszczęśliwy przypadek stał się
mordercą? Ponadto, należałoby
dokładnie zbadać, co było przyczyną
tego nieszczęścia i kto doprowadził
do tej tragedii?
Słowa dostojnego gościa
zaskoczyły burmistrza i nie bardzo
wiedział, co od-powiedzieć. Dopiero
po dłuższej chwili, spytał:
- Cóż tedy nam radzicie, wasza
wysokość?
- Wznowić nowy proces i dokładnie
rozpatrzyć wszystkie argumenty ,,za
i przeciw’’. Nie wiem, czy wiecie
burmistrzu,
że
statua
sprawiedliwości, nie tylko
w jednej ręce posiada ostry miecz,
ale w drugiej również wagę, na
której ważone są nie tylko złe, ale i
dobre uczynki.
Ponieważ
wysłannik
cesarski, dla ówczesnych władz
Kowar,
był
niepodważalnym
argumentem,
w
pośpiechu
odwołano wyrok i wznowiono nowy
proces. Aby ponownie nie doszło do
wydania tego samego wyroku,
przedstawiciel dworu postanowił
również uczestniczyć w procesie.
Tym razem przesłuchano
nie tylko skazanego, jego przyjaciela
i żyjącego napastnika, ale i wiele
postronnych osób, które zeznały, że
młodzi ludzie, którzy napa-dli na
gości kowarskiej gospody, już od
dłuższego czasu zajmowali się
drobnym rozbojem, kradzieżą i
przemocą. Tym razem ława
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przysięgłych,
jako
okoliczność
łagodzącą wzięła również pod
uwagę dobrowolne zgłoszenie się
zabójcy, aby nie doszło do skazania
na śmierć niewinnej osoby. Po
zbadaniu wszystkich argumentów
sąd ogłosił: ,,Popełniona zbrodnia,
nie była zaplanowana i wynikła z na
wskutek
samoobrony
przed
napadem i oskarżony zwolniony jest
od odpowiedzialności za ten czyn”.
Ponadto,
żyjącego
napastnika
skazano na pokrycie kosztów
procesu, pogrzebu zabitego i
odpracowanie jednego roku na
rzecz miasta Kowar.
Po skończonej rozprawie, na
pożegnalnej
wieczerzy,
przedstawiciel cesarskiego dworu, z
tajemniczym uśmiechem zwrócił się
do burmistrza:
- Drogi burmistrzu, dlaczego statua
sprawiedliwości ma zawiązane oczy,
tego chyba nie muszę wam
objaśniać?
Szczęśliwy młody człowiek,
długo zastanawiał się nad tym, jak
doszło do spełnienia się słów
spowiednika-mnicha:
,,Jeśli
postąpisz tak, jak ci radzę, możesz
liczyć na moją pomoc!’’. Porównując
w myślach twarz mnicha i
przedstawiciela cesarskiego dworu,
był pewny, że była to ta sama
osoba.
Po kilku latach wyszło na
jaw, że przedstawiciel cesarza nigdy
w tym czasie nie był w Kowarach.
Wiele ludzi zastanawiało się, kim był
ów człowiek? Jedynie młodzi
przyjaciele domyślili się, że nie mógł
być nim nikt inny, jak Duch Gór.
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