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Wójt Gminy - Miroslaw Kalata

Z-ca Wójta - Tomasz Szewczyk

Przewodniczący rady Gminy - Bartosz Polaczek

oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy

Szanowni mieszkańcy!!!

Życzę Wam i sobie, abyśmy byli 

razem zjednoczeni, abyśmy 

przezwyciężyli jak najszybciej 

epidemię i aby te Święta 

Wielkanocne były dla nas 

wszystkich przełomem 

i oczyszczeniem. Wierzę, że 

wszystko pójdzie w dobrym 

kierunku i na nowo wspólnie 

będziemy mogli żyć szanując się 

i rozwijać naszą małą ojczyznę.

Życzę Państwu zdrowych, 

spokojnych, w miarę możliwości 

rodzinnych, pozbawionych trosk 

Świąt Wielkanocnych.

Życzę Państwu abyśmy jak 

najszybciej mogli wrócić do swoich 

codziennych obowiązków, spokojni 

o zdrowie i życie najbliższych.
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W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce podejmowane są 
różne działania, tak by uczniowie mieli możliwość rozwijania pasji, realizowania 
idei patriotyzmu  oraz dostrzegali wartość w inności i różnorodności.  
Zaangażowanie dzieci oraz całej społeczności szkolnej widać  w  wielu 
konkursach, projektach edukacyjnych i działaniach wzbogacających ofertę i bazę 
szkoły. 

Pozyskaliśmy w ramach projektu 
nowy sprzęt do dyspozycji uczniów. Otrzymaliśmy nowe tablety o  łącznej 
wartości blisko 25 tysięcy. W ramach współpracy z Fundacją „Zaraz Wracam” 
Elektorecykling S.A. oraz CCR Relekta Organizacja odzysku SEiE S.A. 
otrzymaliśmy 7 stacjonarnych komputerów do dyspozycji uczniów  w ramach 
programu „Odn@wiamy”. 

Konkursy. 
Uczniowie klasy II wzięli udział w Konkursie „Energia z natury”, zorganizowanym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Dzieci poznały odnawialne źródła energii oraz zalety korzystania 
z nich. Przedstawili w swoich 

pracach plastycznych sposoby wykorzystania energii słońca, wiatru czy energii 
płynącej z wody do produkcji energii elektrycznej. Uczennica Julia M.  
zdobywając 1 Miejsce,  swoją pracą konkursową, uzyskała  nagrody dla całej 
klasy w postaci zestawów edukacyjnych.
Uczennica klasy 4 Rozalia K. wykonując pracę plastyczną na temat „Jesień w 
lesie”, zdobyła wyróżnienie w konkursie  organizowanym przez Leśny Bank 
Genów w Kostrzycy. Dwóch uczniów naszej szkoły bardzo dobrze zaprezentowało 
się w konkursie „zDolny Ślązak”. Zakwalifikowali się do etapu powiatowego , w 
którym sprawdzali swoją wiedzę: z geografii Jakub M. i z matematyki i historii 
Szymon S. 

Programy edukacyjne. 
Uczniowie szkoły uczestniczą w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. W szkole 
kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych uczniów również podczas 
pracy zdalnej. Skoncentrowani jesteśmy na tematach dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz bezpieczeństwa w Internecie, tzw. cyberbez-
pieczeństwa. Współpracujemy z KRUS-em w celu zwiększenia świadomości 
bezpiecznego życia na wsi i bezpieczeństwa na drodze. Dzieci biorą udział 
w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy …”. 
Kolejnym ważnym dla nas tematem jest realizacja zadań ekologicznych. Celem 
realizowanego projektu „Ziemia dla mnie i innych pokoleń” jest powszechna 
edukacja dotycząca zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich 
przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań 
ekologicznych wśród uczniów naszej szkoły i  w środowisku lokalnym. Spotkania, 

w ramach Programu Edukacyjnego „Przygody kota Ciepłosława” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z Kotem 
Ciepłosławem oraz jego przyjaciółmi -  Felką Kaloryferką i Pstryczkiem 
Elektryczkiem, pozwoliły uczniom klas 1-3  dowiedzieć  się skąd bierze się ciepło , 
jak je oszczędzać i dlaczego warto wybierać ciepło sieciowe do ogrzewania domu. 
Ta edukacyjna przygoda budująca świadomość ekologiczną u najmłodszych, 
dostarczyła także wiele zabawy w trakcie kreatywnego tworzenia komiksu, 
przedstawiającego przygody Kota Ciepłosława. 

Nasza szkoła stała się ambasadorem projektu "Krokus", w którym smutek łączy 
się z nadzieją. Posadziliśmy żółte krokusy symbolizujące 1,5 mln zamordowanych 
przez nazistów dzieci różnej narodowości. Kwitnące wiosną kwiaty będą 

Z życia Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Sosnówce 



przypominać nam o smutnej przeszłości i o tym, żeby dostrzegać piękno świata i spoglądać z nadzieją w przyszłość. Akcja ma też 
na celu akceptowanie odmienności, podkreślanie podobieństw między nami, a nie różnic! (zdjęcie nr4)

Wzięliśmy udział także w Ogólnopolskim Projekcie „BohaterOn  w Twojej szkole.” Dzieci  rysowały kartki  i pisały życzenia dla 
uczestników Powstania Warszawskiego.

 W ramach szkolnego projektu w listopadzie (pomimo nauki zdalnej) uczniowie uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  W tym roku motywami przewodnimi byli marszałek Józef Piłsudski oraz moda lat 20-tych XX wieku. Chłopcy 
starali się jak najwierniej odtworzyć wizerunek naszego wodza, pozując do zdjęć w stylizacjach wojskowych. Oczywiście 
najważniejszym elementem charakteryzacji były słynne wąsy naczelnika. Dziewczynki, jak zawodowe stylistki, przeobraziły się 
w damy z minionej epoki. Doskonale wyczuły trendy modowe swoich prababek, zakładając koronkowe suknie i długie sznury 
pereł. Pierwszego marca na lekcjach historii i języka polskiego uczniowie przypominali sobie dzieje żołnierzy wyklętych. 
Najmłodsi rysowali portrety Inki i Pileckiego, starsi tworzyli plakaty przedstawiające losy bohaterów powojennej Polski 
i interpretowali wiersz Zbigniewa Herbarta pt. “Wilki”. 

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do 
kolejnej edycji programu SKS. W zajęciach, które prowadzone są dwa razy 
w tygodniu, biorą udział dzieci z klas I – III. Program dedykowany jest do 
wszystkich uczniów chcących podnieść swój poziom sprawności fizycznej 
i wydolności organizmu oraz kształtować nawyki aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Dzieci uczestniczą również w zajęciach tanecznych, które są 
prowadzone przez Akademię Tanecznego Wychowania. Cieszą się one bardzo  
dużym zainteresowaniem. Prężnie działa UKS „Olimpijczyk” prowadząc 
systematyczne treningi i uczestnicząc w dostępnych zawodach. Uczniom 
i rodzicom bardzo zależy na rozwoju  aktywności fizycznej, szczególnie teraz 
w dobie nauki zdalnej. Kiedy tylko mogą to korzystają z zajęć ruchowych. Sukcesy 
sportowe naszych uczniów zostały docenione  i otrzymaliśmy w Nagrodę 
Województwa Dolnośląskiego bon podarunkowy, za który zakupiliśmy nowy sprzęt sportowy do rozwoju zainteresowań 
naszych uczniów. 

U naszych najmłodszych dzieci, w oddziale przedszkolnym, każdego dnia tyle się 
dzieje, że jest to temat na osobny artykuł. Przedszkolaki z wielkim 
zaangażowaniem bawią się, uczą, ćwiczą, tańczą, śpiewają, malują i tworzą. A to 
wszystko z uśmiechami na buziach o czym można się przekonać na naszym 
szkolnym Facebooku. 

Dziękuję wszystkim za wsparcie działań i zaangażowanie na rzecz rozwoju 
naszych uczniów, pomocy w doposażaniu szkoły oraz poprawie estetyki  jej 
wnętrza.

p.o. dyrektor szkoły Teresa Smykowska 

Obchodzimy Dzień Niepodległości 
w Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego w Podgórzynie
Pielęgnujemy tradycje oraz patriotyzm w naszych 
oddziałach przedszkolnych obchodząc rocznicę 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ubrani w stroje 
w barwach biało – czerwonych uroczyście świętujemy ten 
wyjątkowy dzień dla naszego 
młodego pokolenia. 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego 

w Podgórzynie

W tym roku nasze przedszkolaki przygotowały dla swoich 
ukochanych Babć i Dziadków słowno - muzyczne 
niespodzianki, żeby chociaż w małej części swoimi 
występami sprawić im radość. Bo serduszko małe, a miłość 
wielka jest…
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„Nie zmarnuj swojego talentu” – 
udział w Ogólnopolskim Programie 

Profilaktycznym.
W dniu 13 października 2020 r.  w Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Podgórzynie gościliśmy przedstawicieli 
Fundacji „Nie Zmarnuj Swojego Życia” – panią Mirellę Bęś 
oraz panią Justynę Muchladę. Obie panie poprowadziły 
warsztaty z uczniami w ramach realizacji programu 
profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego talentu”. Celem 
programu jest przeciwdziałanie e-uzależnieniom oraz walka 
z lenistwem i pomoc w odkrywaniu talentów.

Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Podgórzynie wraz 

z UNICEF świętuje Międzyna-
rodowy Dzień Praw Dziecka.

20 listopada 2020 r. dzieci, młodzież, a także dorośli 
jednoczą się w działaniu i podejmują inicjatywy, których 
celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, 
których prawa nie są respektowane. Nasza szkoła aktywnie 
włączyła się także w pomoc dzieciom w Jemenie.

Zimowe zabawy na śniegu.
Korzystając z uroków zimy klasa 2a ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Podgórzynie w dniu 29 stycznia 2021r. 
wybrała się wraz z wychowaw-
czynią do Borowic na zimowy 
kulig. Po udanej przejażdżce na 
sankach był czas na zabawy na 
śniegu, zjazdy z górki i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. 

Klasowe igrzyska sportowe.
W ramach realizacji innowacji 
pedagogicznej DUDS w klasie 
2a ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Podgórzynie 
19 lutego odbyły się zajęcia 
pt. "Klasowe igrzyska sportowe". 
Uczniowie zdobywali informacje 
na temat igrzysk olimpijskich, wykonywali własne medale  
oraz opracowali plakaty przedstawiające poszczególne 
dyscypliny olimpijskie.

Nauczanie przez 
eksperymentowanie.

Zajęc ia  prowadzone w Szko le 
P o d s t a w o w e j  i .  O r ł a  B i a ł e g o 
w Podgórzynie z zakresu przedmiotów 
matematyczno-p rzy rodn iczych 
n i e j e d n o k r o t n i e  m a j ą  f o r m ę 
eksperymentów i  doświadczeń. 
Uczniowie mają okazję poznawać 
świat i naukę poprzez wykorzystanie 
wszys tk i ch  zmys łów  i  w łasne 
zaangażowanie.

Kreatywna lektura 
w Szkole 

im. Orła Białego.
W lutym 2021 r. klasa 2c omawiała 
lekturę „Zaczarowana Zagroda” cykl 
z a j ę ć  p o ś w i ę c o n y c h  l e k t u r z e 
zwieńczyło wykonanie projektu 
Antarktydy w pudełku po pizzy oraz 
konkurs wiedzy na temat lektury.

Pasowanie na czytelnika.
W dniu 04.03.2021 roku w bibliotece szkolnej odbyło się 
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników 
naszej szkolnej biblioteki.  Uroczystość pasowania 
zakończona została wręczeniem dyplomów oraz drobnych 
upominków dla najmłodszych czytelników.

Karnawał w Szkole Podstawowej 
im. Orła Białego w Podgórzynie

Bale, bale w karnawale, w tym dniu już od samego rana było u nas wesoło, 
skocznie i radośnie. A wszystko to za sprawą atmosfery związanej z balem 
karnawałowym. Wszyscy przebrani w stroje witaliśmy przeróżne postacie z 
bajek, bawiąc się krokiem tanecznym przy znanych nam utworach 
muzycznych. 

Pasowanie na czytelnika.
W dniu 04.03.2021 roku w bibliotece szkolnej odbyło się 
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników 
naszej szkolnej biblioteki.  Uroczystość pasowania 
zakończona została wręczeniem dyplomów oraz drobnych 
upominków dla najmłodszych czytelników.



Przyłapani na czytaniu.  
W ramach prowadzonego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 
Podgórzynie projektu „Przyłapani na czytaniu” nasi nauczyciele 
podejmowali szereg działań.  Wychowawczynie klas 1-3 organizowały 
interesujące formy zachęcania dzieci do czytania. Uczniowie między 
innymi pisali własne zakończenia do przeczytanych opowiadań lub 
książek, słuchali książek czytanych przez nauczycieli na zajęciach, 
wykonywali do nich ilustracje oraz projektowali okładki, prezentowali 
samodzielnie przeczytane książki, zachęcając innych do ich 
przeczytania. Do projektu włączyli się również rodzice, którzy podczas 
zajęć zdalnych każdego dnia Adwentu czytali najmłodszym uczniom 

wybraną pozycję książkową.
Starsi uczniowie naszej szkoły brali udział w literackich spotkaniach on-line, 
podczas których prezentowali książki, które w ich opinii są warte polecenia, 
pozycje literackie, jakie zapadły im w pamięć i są ich ulubionymi. W klasach 
organizowano interesujące formy omawiania lektur szkolnych.
W ramach projektu przygotowano również listę książek, które nauczyciele 
polecają do przeczytania, a także zakupiono nowe pozycje literackie do 
biblioteki szkolnej. 

Projekt „Szkoła 2.0”  
W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów 

klas I-VIII w ramach Projektu „Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Podgórzynie - Szkoła 2.0” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach:
 robotyki,
 terapeutycznych (muzykoterapia, biofeedback, terapia 

sensoryczna, terapia pedagogiczna i logopedyczna, 
socjoterapia, gimnastyka korekcyjna),

 rozwijających zainteresowania i uzdolnienia z języka niemieckiego, języka 
angielskiego i udzielania pierwszej pomocy oraz z matematyki,

 wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,
 kół zainteresowań (warsztaty fotograficzne, gitarowe, 

teatralne, plastyczne),
 doskonalących umiejętności w zakresie TIK,
 realizowanych w formie projektów edukacyjnych z różnych 

dziedzin.
Nasza szkoła wzbogaciła się o wyposażenie kolejnej sali 
językowej – tym razem do języka niemieckiego i o sprzęty do 

gimnastyki korekcyjnej.

Ogólnopolski konkurs Świetlik
We wtorek 9 marca 2021 r. uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w 
Podgórzynie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Celem 
konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych będących ciekawym i inspirującym 
źródłem wiedzy o otaczającym świecie. Dzieci w oparciu o ogólną wiedzę przyrodniczą oraz 
przeprowadzone w domu i w szkole doświadczenia odpowiadały na pytania testowe. Udział w 
konkursie jest dobrowolny, ale stanowi na pewno wspaniałą zabawą, rozwija umiejętność 
logicznego myślenia, zainteresowania i talenty dzieci.
Wyniki konkursu poznamy 10 maja. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.
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Zapraszamy seniorów z talentem
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, przy zachowaniu należytej ostrożności, można wiele zdziałać. Ważne 
aby, seniorzy nie wyłączali się z życia społecznego i nie popadali w samotność.Wrócą lepsze czasy!

Polski Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów - Koło w Staniszowie zaprasza
Nasz Związek jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją, sięgającą okresu 
przedwojennego. Działamy na terenie całego kraju na rzecz poprawy życia osób starszych i niepełnosprawnych. Każdy 
Senior jest Kimś: ma swój dorobek osobisty, rodzinny, zawodowy, towarzyski, intelektualny, artystyczny. Ma 
doświadczenie życiowe, wiedzę i umiejętności. Może realizować swoje marzenia, 
zainteresowania i pasje oraz podnosić swą jakość życia poprzez integrację społeczną 
i aktywne, zdrowsze życie. Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia mająca prawo do 
emerytury lub renty (albo uznana przez właściwy organ za inwalidę), ma zasiłek 
przedemerytalny lub emeryturę pomostową. Można zapisać się do naszego Koła lub zgłosić 
się do biura Zarządu w Jeleniej Górze.
Organizujemy imprezy integracyjne, wycieczki (zazwyczaj jednodniowe) do ciekawych miejsc, 
w których mogą uczestniczyć również inne, chętne osoby. Mamy wyjazdy na wczasy (również 
z rehabilitacją) i wyjścia na koncerty. Byliśmy zapraszani do wzięcia udziału w wystawach 
i pokazach naszych prac. Obchodzimy też różne święta. W naszym gronie jest wiele 
życzliwości i uśmiechów.
Osoby z terenu naszej Gminy, mające talent artystyczny - które wykonują wszelkie prace - 
proszę o kontakt pod nr tel. 668 519 457 lub mail danuta.misztak@gmail.com.
Wspólnie możemy zrobić coś fajnego i ciekawego .

Danuta Misztak - przewodnicząca Koła Związku Emerytów i Rencistów w Staniszowie oraz 
wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów  Podgórzyn.

Dzień Sołtysa 2021
W dniu 11 marca jak co roku w Centrum Aktywności Społecznej 
w Podgórzynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
Z tej okazji Wójt Gminy Mirosław Kalata złożył naszym sołtysom 
serdeczne podziękowania za wykonywanie tej ważnej społecznie 
funkcji, oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów a przede wszystkim 
zadowolenia z piastowania tej szczególnej funkcji. Spotkanie to było 
doskonałą okazją do do podsumowania ostatnich inwestycji 
w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących jak też podkreślenie 
roli sołtysa jako dobrego "gospodarza wsi", który na bieżąco reaguje 
na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje 
mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych.
Z okazji swojego święta wszyscy sołtysi otrzymali drobny upominek

Kraina Ducha Gór - ścieżka edukacyjna na obszarze 
LGD Partnerstwo Ducha Gór

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, zrealizowała w 2020r. projekt 
pn. „Kraina Ducha Gór - ścieżka edukacyjna na obszarze LGD Partnerstwo 
Ducha Gór”. Projekt polegał na opracowaniu i wykonaniu 10 tablic z mapą 
dotyczącą miejsc Krainy Ducha Gór posiadających Karkonoską Markę Lokalną 
oraz wybranych miejsc obszaru tj. szczególnych miejsc zasobów kulturowych, 
historycznych i przyrodniczych regionu. 
Celem Projektu było udostępnienie mieszkańcom i turystom ścieżki edukacyjnej 
"Kraina Ducha Gór" w postaci 10 tablic na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór 
w okresie maj-grudzień 2020.
Tablice zostały umieszczone w dziesięciu miejscowościach: Podgórzyn, 
Staniszów, Janowice Wielkie, Trzcińsko, Łomnica, Mysłakowice, Karpacz, 
Kowary, Piechowice oraz Szklarska Poręba.
Kwota dofinansowania: 42 857,00 zł
Dwie z dziesięciu tablic zostały zamocowane w Gminie Podgórzyn: w Podgórzynie przy stadionie miejskim, oraz w 
Staniszowie przy Młodzieżowym Schronisku Turystycznym.



Rewitalizacja skweru przy Kamieniu Walońskim w Przesiece - etap II 
Gmina Podgórzyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", wniosek o dofinansowanie projektu 
”SPOTKAJMY SIĘ W PRZESIECE - Stworzenie miejsca integracji, wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców Przesieki oraz turystów - poprzez zagospodarowanie skweru przy Kamieniu 
Walońskim w Przesiece wraz z adaptacją istniejących obiektów - drugi etap".
W pierwszym etapie, który był wyokonany w roku 2020, przeprowadzono prace 
zagospodarowania terenu, utwardzenia terenu, nasadzenia roślin, dostosowanie 
zdegradowanych istniejących obiektów 

(stary nieużytkowany obiekt gastronomiczny, stara kamienna 
wiata przystankowa) ze zmianą sposobu ich wykorzystania dla 
celów rekreacji i spotkań, wykonanie nowych elementów małej 
architektury, przygotowanie terenu pod przyszły plac zabaw.
W tegorocznej edycji, w ramach projektu będą wykonane prace 
zagospodarowania terenu polegające na montażu urządzenia 
na placu zabaw dla dzieci wraz z robotami fundamentowymi i 
ziemnymi. Wykonanie parkingu dla rowerów wraz z punktem 
serwisowym, w tym wykonanie ścianki zabezpieczającej z 
gabionów oraz utwardzenie terenu pod parking, montaż 
urządzenia serwisowego. Wykonanie schodów zewnętrznych 
terenowych kamiennych z balustradą drewnianą.
Planowana wartość projektu to 60 000zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego wynosi do 30 000zł.

3,277mln zł na inwestycje dla Podgórzyna w ramach z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich

Gmina Podgórzyn otrzyma w ramach tzw. „tarczy dla gmin górskich” 3 277 349 zł na przebudowę drogi na działce 627/4 
w Podgórzynie wraz z budową parkingu oraz budowę wodociągu w Sosnówce. W ramach programu można było 
składać wnioski na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej oraz komunalnej związanej z szeroko 
rozumianymi usługami turystycznymi.
Przebudowa istniejącej drogi gruntowej na drogę o utwardzonej nawierzchni wraz z budową chodników oraz parkingu, 
z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, umożliwi bezpieczne poruszanie się turystów oraz zachęci 
w/w osoby do korzystania z obiektów turystycznych na tym obszarze. Poprawa infrastruktury umożliwi rozszerzenie 
oferty turystycznej przez istniejące obiekty turystyczne i rekreacyjne.
Budowa wodociągu zasilającego istniejące i przyszłe obiekty turystyczne, hotelowe w miejscowości Sosnówka, 
umożliwi obsługę większej liczby turystów, co pozwoli właścicielom obiektów zainwestowanie dodatkowych środków na 
usuwanie barier architektonicznych.
Na dofinansowane inwestycje Gmina Podgórzyn posiada sporządzoną dokumentację projektową.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w Podgórzynie!
W związku z budową ronda, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej, Żołnierskiej i 
Pułaskiego. Zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie, na którym rozpoczną się prace, zaś ruch samochodowy 
zostanie puszczony specjalnymi objazdami.
Droga z Piechowic w kierunku Jeleniej Góry będzie drogą z pierwszeństwem i zostanie oznaczona znakiem D1. 
Dotychczas na skrzyżowaniu pierwszeństwo miały pojazdy jadące ul. Żołnierską (od strony Podgórzyna górnego) 
i skręcające w prawo w ul. Stawy Podgórzyńskie (w stronę Jeleniej Góry). Teraz kierowcy jadący od strony Podgórzyna 
górnego będą musieli ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierowcom jadącym zarówno z lewej (od Piechowic) jak i prawej 
(od Jeleniej Góry) strony. Projekt zakłada również zorganizowanie bezpiecznego wjazdu na teren Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Podgórzynie.
Nowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w drugiej połowie marca i obowiązywać do zakończenia budowy 
ronda, a więc do połowy 2021 roku.
Oprócz ronda, o które do dłuższego czasu prosili mieszkańcy, w ramach inwestycji powstanie także ciąg pieszo-
rowerowy - poprowadzony całkowicie poza drogą, zatoczki autobusowe, przystanek, a także przejście dla pieszych. 
Inwestycja ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczniów, którzy docierają do szkoły pieszo lub 
autobusem. Pieniądze na budowę ronda pochodzą z różnych źródeł: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkładu gminy Podgórzyn, która przeznaczyła na ten cel 500 
tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to 2 454 000 zł.
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Akcja usuwania dzikich wysypisk.
Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Podgórzyn o 
przeprowadzonej akcji usuwanie dzikich wysypisk.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia, co i w jakiej ilości zostało 
posprzątane z terenu naszej gminy. Oczywiście jest to “kropla w 
morzu“. Na bieżąco będą Państwo informowani o takich akcjach w 
celu podniesienia świadomości o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki odpadami tzn., że koszty poniesione na usuwanie 
dzikich wysypisk są jednym z elementów, które mają znaczący 
wpływ na wysokość stawki wywozu odpadów komunalnych.
Im więcej będzie dzikich wysypisk śmieci, tym większe mogą 
być opłaty za ich odbiór! Jeden zaoszczędzi, wszyscy płacą a 
cierpi środowisko i wizerunek naszej Gminy! REAGUJMY!

Miłków – droga do boiska dz. nr 609/14

Podgórzyn – ul. Lawendowa dz. nr 555/5 i 428/31

Bieżące prace budowlane 
na drogach gminnych

Korekta trasy drogi, która przebiegała w części przez teren niebędący własnością Gminy. Utwardzenie terenu 
kruszywem w celu umożliwienia bezpiecznego dojazdu (autobusy, wywóz śmieci, opróżnianie szamba) do boiska 
i nowego budynku szatni przy boisku w Miłkowie.

Wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym, utwardzenie terenu kruszywem w celu umożliwienia 
bezpiecznego dojazdu do działek budowlanych.



Głębock – droga dz. nr 139/8, 135/3 i 135/1 
w trakcie remontu

Staniszów – ul. Malinowa dz. nr 347
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Cząstkowe naprawy nawierzchni asfaltowej, regulowanie zarośniętych poboczy drogi.

Utwardzenie terenu kruszywem w celu umożliwienia bezpiecznego dojazdu do nieruchomości 
zamieszkałych i działek budowlanych.



Podgórzyn – ul. Widokowa  dz. nr 485/5

Podgórzyn – ul. Spokojna dz. nr 240/13

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwa 
obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2021 r. 
Ze względu na rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 zawieszono udzielanie porad 
osobiście (do odwołania) oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczona jest wyłącznie 
telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów w określone dni i zgodnie z harmonogramami, 
po wcześniejszej rejestracji:

telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl
Pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela doradca/mediator w Podgórzynie:
W każdy czwartek, w godz. 11:00 - 15:00
doradca. Adrian Turowski
tel. 508 383 750
e-mail: a.turowski@o2.pl

Naprawa zniszczonego odcinka drogi gruntowej poprzez utwardzenie kruszywem na dojeździe do 
nieruchomości zamieszkałych.

Wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym, utwardzenie terenu kruszywem w celu poprawy dojazdu 
do nieruchomości zamieszkałych.
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668 691 481
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