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2022
W nowym 2022 r. życzę wszystkim dużo zdrowia, oraz
spełnienia wszystkich zamierzeń, zarówno tych osobistych,
jak i zawodowych. Wszystkim Mieszkańcom życzę, aby
nasza mała ojczyzna nadal się rozwijała i stawała się coraz
lepszym miejscem do życia.
Wójt Gminy Podgórzyn
Mirosław Kalata

Sołeckie inwestycje 2021
Oświetlenie
uliczne
Oświetlenie
uliczne

Podgórzyn
Zakup oraz motaż wiat przystankowych
Podgórzyn
Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP
Zakup oraz motaż wiat przystankowych

13 662,84
13zł662,84 zł
20 000,00 zł
9 721,80 zł

9 721,80 zł

Fot.

/OSP Podgórzyn

ZakupPodgórzyn
sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP
Podgórzyn

20 000,00 zł

Przygotowanie terenu oraz montaż wiaty przystankowej

Zachełmie

Zakup tablic informacyjnych

15 119,18 zł
6 311,00 zł
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Głębock

Marczyce

Uzupełnienia oświetlenia ulicznego

Oświetlenie uliczne

Zakup monitoringu i kamer dla OSP Miłków

Miłków

Zakup nagłośnienia dla Klubu Ekran

14 600,00 zł

Przesieka

9 499,51 zł
2 378,99 zł

12 000,00 zł

Ścięgny

Zagospodarowanie terenu Przy Lipkach

28 024,42 zł

Zakup opryskiwacza oraz piły spalinowej

4 448,00 zł

Oświetlenie uliczne

7 999,92 zł

Wykonanie monitoringu miejscowości

5 500,00 zł

Zakup art. do szkoły (pakiet sensoryczny, projektor)

5 252,31 zł

Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

22 100,00 zł

Sosnówka

Staniszów

W roku 2021 z funduszu sołeckiego zostały zakupione
materiały na nowe oświetlenie uliczne, które będzie
montowane w roku 2022.

Borowice

Oświetlenie uliczne

15 744,00 zł
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Ekologiczna Edukacja Najmłodszych

W ramach warsztatów dotyczących prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych pracownicy Urzędu Gminy Podgórzyn spotkali się
z uczniami klas 1-3 ze Szkół Podstawowych na terenie naszej Gminy. Dzięki
tym spotkaniom uczniowie poznali nie tylko zasady dotyczące właściwej
segregacji. Ważnym punktem tych spotkań było także przedstawienie
sposobów ochrony środowiska i dbania
o jakość powietrza. Młodzi mieszkańcy
naszej Gminy wykazali się ogromną
wiedzą, świadomością ekologiczną a przede wszystkim chęcią aktywnego
działania w tym zakresie. Dowodem na to był m.in. czynny udział
w konkursach i warsztatach, za co wszyscy zostali nagrodzeni. Najbardziej
aktywni uczniowie otrzymali tytuły „Króla i Królowej Segregacji”.

Świąteczne podarunki dla najuboższych
Dzięki zainicjowanej przez pracowników Urzędu Gminy w Podgórzynie akcji,
35 paczek z artykułami pierwszej potrzeby traﬁło do najbardziej potrzebujących
osób.
Ogromne podziękowania należą wszystkim darczyńcom i osobom
zaangażowanym w akcję:
 Radnym Gminy Podgórzyn,
 Pracownikom Urzędu Gminy,
 Gestorom bazy noclegowej i gastronomicznej z Przesieki i Podgórzyna m.in.:
Domki Grzywaczówka, Domandi, Domki na Skałakach, Pensjonat Olimpia,
Bar pod Wesołym Misiem, Restauracja Folko, Willa Idylla, Schronisko
Odrodzenie,OW Kaliniec, Usługi Budowlane Kargul.
 Pracownikom z oddziału KSWiK z Podgórzyna.

Nowy Radny w Radzie Gminy Podgórzyn
W dniu 19 grudnia 2021 r. w zawiązku z wygaśnięciem mandatu radnego
Roberta Balcerka, w Gminie Podgórzyn obyły się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Podgórzyn.
W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym radnym został wybrany Andrzej
Posoń.
23 grudnia 2021 r. na sesji Rady Gminy, Pan Andrzej złożył ślubowanie oraz
otrzymał z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Podgórzynie
zaświadczenie o wyborze na radnego.
Życzymy owocnej współpracy dotychczasowymi Radnymi oraz włodarzami
gminy.
Pan Andrzej ma 38 lat, jest mieszkańcem Zachełmia oraz szczęśliwym oraz
kochającym mężem i ojcem.

TV Polonia w Podgórzynie
Dzięki współpracy z Referatem Promocji miasta Szklarska Poręba, w środę
8 grudnia 2021r. do Podgórzyna przyjechała ekipa programu "Fajna Polska"
stacji TV Polonia. Dziennikarze rejestrując materiał do najnowszego
odcinka, odwiedzili w Szklarskiej Porębie m.in. takie miejsca jak: dworzec
kolejowy, stadion miejski, Ogród Ducha Gór, Złoty Widok i Wodospad
Szklarki.
W Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze", Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Podgórzynie prezentowały wyśmienite specjały kulinarne, za
które niejednokrotnie zdobywały nagrody w regionalnych konkurach.

Nowy samochód dla policji
Samorząd Podgórzyna doﬁnansował kwotą 60 tys. zł zakup
nieoznakowanego pojazdu służbowego dla policjantów
z komisariatu w Karpaczu, którzy strzegą porządku także na
terenie gminy Podgórzyn. Jest to auto typu crossover marki
Suzuki SX4 wyposażone w napęd 4x4. Pojazd zakupiono
w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP,
a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa
dolnośląskiego w układzie 50% na 50%. Mówi wójt gminy
Podgórzyn Mirosław Kalata.
Fot. muzyczneradio.pl
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Wzory tablic adresowych
Wzór tablicy z nazwą ulicy:

Tablice ulicowe:
Wymiary:
Dwustronna tablica informacji nazw ulic i placów o wymiarach 750x165 mm

Zakres informacji:
Tablica składa się z:
- części górnej tablicy (szersza) z nazwą ulicy
- części dolnej (węższa) z nazwą miejscowości
- herb Gminy Podgórzyn

Kolorystyka:
Tło tabliczki niebieskie z białą obwolutą oraz białymi paskami oddzielającymi części
tabliczki: herb oraz nazwę ulicy i miejscowości. Treść nazwy ulicy w kolorze żółtym,
natomiast nazwa miejscowości w kolorze białym.

Czcionka:
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 250 pkt – nazwa ulicy
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 50 pkt – nazwa miejscowości
W przypadku długich nazw czcionka jest kondensowana (zagęszczona).

Wzór tablicy naprowadzającej:

Tablice naprowadzające:
Wymiary:
Dwustronna tablica naprowadzająca o wymiarach 750x165 mm

Zakres informacji:
Tablica składa się z:
- części górnej tablicy (szersza) z nazwą obiektu, atrakcji turystycznej
- części dolnej (węższa) z rodzajem obiektu, atrakcji turystycznej
- herb Gminy Podgórzyn

Kolorystyka:
Tło tabliczki niebieskie z białą obwolutą oraz białymi paskami oddzielającymi części
tabliczki: herb oraz nazwę obiektu czy atrakcji oraz jego rodzaju. Treść nazwy
obiektu w kolorze żółtym, natomiast jego rodzaju w kolorze białym.

Czcionka:
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 250 pkt – nazwa obiektu, atrakcji
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 60 pkt – rodzaj obiektu, atrakcji
W przypadku długich nazw czcionka jest kondensowana (zagęszczona)
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Wzór tablicy adresowej:

Tablice adresowe:
Wymiary:
Tablica informacji adresowej o wymiarach 400x215 mm

Zakres informacji:
Tablica składa się z:
- części górnej tablicy (szersza) z numerem nieruchomości
- części dolnej (węższa) z nazwą ulicy
- herb Gminy Podgórzyn

Kolorystyka:
Tło tabliczki niebieskie z białą obwolutą oraz białym paskiem oddzielającym części
tabliczki. Treść informacji numerycznej w kolorze białym, natomiast nazwa ulicy w
kolorze żółtym.

Czcionka:
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 450 pkt – numer nieruchomości
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 150 pkt – nazwa ulicy
W przypadku długich nazw czcionka jest kondensowana (zagęszczona)

Wzór tablicy adresowej na ogrodzenie:

Tablice adresowe na ogrodzenie:
Wymiary:
Tablica informacji adresowej o wymiarach 700x200 mm
Zakres informacji:
Tablica składa się z:
- części górnej tablicy (szersza) z adresem (ulica i numer) nieruchomości
- części dolnej (węższa) z nazwą miejscowości
- herb Gminy Podgórzyn
Kolorystyka:
Tło tabliczki niebieskie z białą obwolutą oraz białym paskiem oddzielającym części
tabliczki. Treść informująca o miejscowości w kolorze białym, natomiast nazwa ulicy
z numerem porządkowym w kolorze żółtym.
Czcionka:
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 300 pkt – adres nieruchomości
„Myriad pro (Bold)” rozmiar 60 pkt – nazwa miejscowości
W przypadku długich nazw czcionka jest kondensowana (zagęszczona)

Tabliczki można zamówić:
BiGsystem s.c., ul. Wolności 163, 58-560 Jelenia Góra
tel. 501 688 696
"Pracownia Rzeczy Ładnych" PPHU Riposta
Jeleniogórska 6a, 58-533 Mysłakowice
tel. 606 697 928, 600 023 383
Wzory tablic dostępne są do pobrania na stronie Urzędu pod adresem:
https://www.podgorzyn.pl/urzad-gminy/tablice-adresowe.html
W przypadku gdy wymagany jest inny format pliku, prosimy o kontakt
na mail: it@podgorzyn.pl
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