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Co to jest czas ?????

Niezwykła noc w Bibliotece!

Gminna Biblioteka Publiczna 
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Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego!
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Aktualności

OSP KSRG Podgórzyn

OSP Miłków

OSP Ścięgny

Bezpieczeństwo

Tablica upamiętniająca Polaków 
zesłanych na Sybir 

Wakacyjne przyjemności 
Stowarzyszenia Integracyjnego 
Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo „My też potrafimy” 

Gminny punkt żywieniowo-
promocyjny na Ultrakotlinie 2021

Zmiana organizacji ruchu na 
ul. Droga Do Wodospadu 
w Przesiece 

Aktualności

Rozbudowa budynku 
młodzieżowego schroniska 
turystycznego z przeznaczeniem 
na pomieszczenia świetlicy 
wiejskiej oraz budowa centrum 
turystyczno-sportowo-
rekreacyjnego we wsi Staniszów

Budowa budynku hali sportowej 
wraz z częścią łącznikową 
i pomocniczą oraz 
zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą towarzyszącą.

Aktualniści

Wspomnienie o Andrzeju 
Musielskim (1931 – 2022)

Gminna Rada Seniorów 
w Podgórzynie nagrodzona

Bal Seniora 2022

Akcja "Pokuta" w Podgórzynie 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
w Przesiece 

Projekt "Pod biało-czerwoną" 

Jubileusze 50lecia pożycia 
małżeńskiego 

Dookola Kotliny przez Gminę 
Podgórzyn 

Inwestycje
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W ten niezwykły i szczególny czas życzymy wszystkim 
mieszkańcom oraz turystom by zbliżające się święta były 
pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie 
rodzinnym przy staropolskich kolędach i zapachu przystrojonej 
choinki. Niech nadchodzący Nowy 2023 Rok przyniesie same 
pogodne, wolne od trosk i zmartwień dni oraz dostarczy wielu 
okazji do realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Wójt Gminy Podgórzyn
Mirosław Kalata

Przewodniczący rady Gminy
Bartosz Polaczek
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11.11.1918-  Uroczyste obchody 104. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

10.11.2022 odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 
104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
przygotowany przez klasę 7a i 7b. W obchodach 
uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pan Mirosław 
Kalata – Wójt Gminy Podgórzyn, Pan Tomasz Szewczyk – 
Wicewójt Gminy Podgórzyn, Pani Danuta Szymajda – 
Sołtys Podgórzyna. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła Pani Aneta Watemborska – Dyrektor Szkoły. 
Powiedziała mi.n.:
„Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto 
narodowe związane z odzyskaniem przez Polskę 
suwerenności. Drodzy Uczniowie, dziś żyjemy w pięknych 
czasach, w których nie trzeba swojego patriotyzmu 
potwierdzać walką na wojnie. Nie znaczy to, że łatwo być 

patriotą.
Powiem więcej, słowo PATRIOTA nabrało tak wielu różnych  znaczeń, że trudno określić, co znaczy być 
„współczesnym patriotą”. Patriotą nie jest się z nadania, nie wystarczy powiedzieć Jestem patriotą, to 
pewna postawa życiowa, mająca swój fundament w wiedzy i edukacji – wiedza jest tu kluczowa (...).”
W tym dniu cała szkoła wzięła również udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki, o godzinie 11.11 uroczyście 
odśpiewała Mazurek Dąbrowskiego.

Szklana Pani Jesień
Klasa 2a oraz grupa V z przedszkola zdobyły wyróżnienie w konkursie plastycznym „Szklana Pani Jesień” 
organizowanym przez Hutę Julia. 

Z życia Szkoły 
im. Orła Białego w Podgórzynie



„Duch Gór i jego przyjaciele 
z trzech krajów”

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Duch Gór i jego przyjaciele z trzech krajów” otrzymał 
Stanisław Sławiński. 

Konkurs 
#ObrońcyNiepodległej

11 listopada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
ogłosiło wyniki konkursu #ObrońcyNiepodległej. Na 
konkurs spłynęło 314 prac. Nasze uczennice znalazły się w 
gronie laureatów. Agata Pikul zajęła drugie miejsce, a Julia 
Toporowska otrzymała wyróżnienie. 

Konkurs zDolny Ślązak
Od 18. października do 4. grudnia odbywały się szkolne 
etapy konkursu zDolny Ślązak. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowali się: Szymon Dereń, Oliwier Jefmański, 
Jakub Korczak, Bartosz Dojs, Adrian Kucharski, Isabell 
Pegel  i  Antoni Wróblewski.

Olimpiada z języka 
angielskiego

21.11.2022 r. odbyła się pierwsza część I etapu Olimpiady 
z języka angielskiego dla juniorów.
Do drugiej części awansowali uczniowie: Gabriela 
Kasieczka z 6b, Oliwier Jefmański z klasy 7a, Jakub 
Korczak z klasy 7b oraz Bartosz Dojs z 8a. 

"Przyłapani na czytaniu”
Ruszyła trzecia edycja szkolnego projektu "Przyłapani na 
czytaniu", podczas którego czytelnicy w różnym wieku 
spotykają się systematycznie online i opowiadają 
o książkach, które warto przeczytać. Inicjatorką 
i opiekunką projektu jest Pani mgr Urszula Dutkowska – 
nauczyciel języka polskiego w SP w Podgórzynie.
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Z wizytą w stacji GOPR
Uczniowie klasy 2b odwiedzili Stację Centralną Grupy 
Karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze, gdzie 
rozmawiali na temat bezpieczeństwa w górach.



Przedstawiamy Państwu sukcesy sportowe  uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie za 
okres pierwszych trzech miesięcy roku szkolnego 2022/2023, w których zdobyli wysokie lokaty w wielu 
zawodach i dyscyplinach sportowych. Nie możemy się już doczekać oddania do użytku nowej hali sportowej, 
aby rozwijać  talenty sportowe naszych uczniów oraz młodych sportowców z nowo utworzonych klas 
sportowych. Pamiętajmy sport to zdrowie.

Sport to Zdrowie

I Miejsce - finał Dolnośląskich Igrzysk Dzieci w Unihokeju I miejsce - Mistrz Strefy Jeleniogórskiej Igrzysk Dzieci w Unihokeju

I miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców II miejce chłopców, III dziewcząt - Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny Dzieci

I miejsce - Powiatowe Igrzyska Dzieci 
w Koszykówce Dziewcząt

III miejsce - Powiatowe Igrzyska 
Dzieci w Koszykówce Chłopców

I miejsce dziewcząt, IV miejsce chłopców - Powiatowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju

II miejsce - Powiatowe Igrzyska Dzieci w Szachch Drużynowych II miejsce dziewcząt klas 7-8, III miejsce chłopców klas 7-8 w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych



W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, przy 
ogromnym wsparciu całej społeczności, podejmowane są 
różnorodne działania umożliwiające uczniom rozwój w wielu 
obszarach aktywnośc i .  S łuchamy z  uwagą naszych 
podopiecznych, tak by mieli możliwość rozwijania pasji, 
dostrzegania wartości w tradycji i historii ale również nie 
zamykania się na inność, różnorodność i to co nowe.  Uważność 
na  potrzeby dzieci sprawia, że lubią one szkołę (o czym mówią 
badania) i bardzo aktywnie angażują się w jej życie. Mają 
przestrzeń i wsparcie w realizowaniu  idei samorządności a 
Samorząd Uczniowski jest autentycznym głosem młodych, którzy 
chcą zmieniać na lepsze rzeczywistość, w której żyją. 

Zaangażowanie dzieci oraz całej społeczności szkolnej 
widać  w  wielu inicjatywach, konkursach, projektach 
edukacyjnych i działaniach wzbogacających ofertę 
i bazę szkoły.

W listopadzie uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli 
w 5 dniowym  projekcie: "Leśni akrobaci",  którego 
organizatorami są: Kreisau-Intiative, Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży PNWM i GLSTreuhand. 
Uczniowie bra l i  udzia ł  w wie lu warsztatach 
( rzeźbiarsk ich, 

gimnastycznych, plastycznych), poznali młodzież z innych krajów,  
porozumiewali się w innych językach, spędzali czas blisko natury 
i zwiedzali Wrocław. Warsztaty były prowadzone w języku polskim, 
niemieckim, ukraińskim i angielskim. Bogata oferta gier, zajęć językowych, 
sportowych i rekreacyjnych pomagała uczestnikom uczyć się, jak 
funkcjonować w grupie, przełamywać nieśmiałość oraz zdobywać 
pewność siebie. Krzyżowa stała się sławna  dzięki Mszy Pojednania, która 
została odprawiona na podwórzu dzisiejszego ośrodka spotkań 
12 listopada 1989 r. Doszło wówczas do symbolicznej wymiany znaku 
pojednania między polskim premierem Tadeuszem Mazowieckim 
i kanclerzem RFN Helmutem Kohlem.

Uczniowie naszej  szkoły uczestniczą również w  Projekcie – 
"Empatyczna klasa”, którego celem jest kreowanie postawy lojalności, 
współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży.  Klasy w każdym miesiącu 
przygotowują inne misje, np.: tydzień wolontariatu, empatii, tolerancji.

Wiemy, że nie wychowamy dzieci na otwartych, empatycznych dorosłych 
ludzi bez umiejętności zaakceptowania innych punktów widzenia. Dlatego 
nie ustajemy w poszerzaniu ich horyzontów. Sprzyja temu niewątpliwie 
min. czytanie.  Nasza szkoła nieustannie dba o rozwój czytelnictwa wśród 
dzieci i prowadzi wiele działań mających zachęcić uczniów do sięgania po 
książkę. Przystąpiliśmy do VII Ogólnopolskiej Akcji "Przerwa na Czytanie 

- Bicie Rekordu w Czytaniu na Przerwie". Wzięły w niej 
udział nie tylko wszystkie dzieci, ale także pracownicy 
szkoły. 27 października każdy przyniósł swój ulubiony 
utwór i przerwy międzylekcyjne umilało nam czytanie 
książek. Przekonaliśmy się, że jest to atrakcyjny sposób 
spędzania czasu. Każdego dnia w naszej szkole 
biblioteka jest do dyspozycji uczniów jest biblioteka z 
wygodną, przytulną czytelnią.  Przedszkolaki cyklicznie 
uczęszczają również na zajęcia do Publicznej Biblioteki 
w Sosnówce. 

Z życia Szkoły 
im. Marii Konopnickiej w Sosnówce 
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Niecodzienną atrakcją było spotkanie z pisarką panią 
Anną Chciuk, która 24 listopada odwiedziła naszą 
szkolną bibliotekę. Pani Anna przeczytała kilka swoich 
wierszy i baśni. Dzieci miały mnóstwo pytań i chętnie 
korzystały z możliwości porozmawiania z naszym 
gościem. Przekonały się, że warto wytrwale dążyć do 
celu i spełniać swe marzenia.

Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna 
wędrówka po Sudetach to projekt  edukacyjny , w którym 

uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli biorąc udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych 
przez artystę Crisa Froesa. Wykonując przepiękne zdjęcia 
6 uczniów naszej szkoły zdobyła wyróżnienie w konkursie 
fotograficznym, odebrała nagrody w Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu.

Patriotyzm w naszej szkole to nie puste słowo. W  listopadzie 
włączyliśmy się do akcji „Szkoła pamięta” oraz „Szkoła do hymnu”. 
W tym refleksyjnym czasie spotkaliśmy się z Tymi co walczyli za 
nasze spokojne dni jak również z Tymi, bez których nasza szkoła 
i nasza społeczność nie byłaby taka sama. Dzieci zadbały również 
o miejsca pamięci Tych, o których nie ma już kto pamiętać. To były 
dla nas bardzo ważne spotkania.

W edukacji nie zapominamy o otaczającej nas przyrodzie, dlatego 
już od najmłodszych lat uczulamy naszych uczniów na 
jej piękno, podkreślamy jak ogromne znaczenie ma dla 
nas i przyszłych pokoleń dbanie o nią. Przedszkolaki 
uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Przedszkolaku 
przyroda Cię potrzebuje”, cyklicznie spotykają się 
z pracownikiem KPN na zajęciach dydaktycznych.  
Na budynku naszej szkoły znajduje się czujnik 
monitorujący stan powietrza w najbliższym otoczeniu, 
który otrzymaliśmy w ramach projektu Edukacyjnej 
Sieci Antysmogowej.

Aktywność fizyczna to obszar, który ważny jest dla 
wszystkich. Staramy się by oferta szkoły odpowiadała 
potrzebom wielu dzieci. Odbywają się zajęcia w ramach 
kolejnej edycji  programu SKS. Program dedykowany 
jest do wszystkich uczniów chcących podnieść swój 
poziom sprawności fizycznej i wydolności organizmu 
oraz kształtować nawyki aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach 
tanecznych. Prężnie działa też UKS „Olimpijczyk” 
prowadząc systematyczne treningi z narciarstwa 

biegowego i biathlonu. Uczniowie odnoszą liczne 
sukcesy w sporcie.

Dziękuję wszystkim za wsparcie działań i zaanga-
żowanie na rzecz rozwoju naszych uczniów, pomocy 
w doposażaniu szkoły oraz poprawie estetyki  jej 
wnętrza. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, 
spędzonych w gronie najbliższych świąt Bożego 
Narodzenia, czerpiąc radość z wspólnych  chwil.

Dyrektor Szkoły
Teresa Smykowska 



„Cały cel edukacji polega na tym, aby zamieniać lustra w okna” Sydney, J.Harnis

Te słowa są mottem w roku szkolnym 2022/2023 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. S.Marusarza  
w Miłkowie. Uczymy przedszkolaków i uczniów, jak się 
uczyć, jak rozwijać swoją osobowość, jak być 
odpowiedzialnym, dobrze wychowanym, uprzejmym 
i uczciwym. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, 
wysoką kulturę osobistą, tolerancję i szacunek do 
drugiego człowieka. 
ź Rozwijamy wolontariat i wspieramy akcje 

c h a r y t a t y w n e :  p o p r z e z  w s p ó ł p r a c ę  z e 
Stowarzyszeniem „Milanos” i pomoc w organizacji 
cyklicznych imprez integracyjnych w naszej hali 
sportowej oraz w organizacji „Hallowen z Milanos” na 
sportowo w Stacji Bukowiec; pomoc Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w organizacji  Drużynowych 
Mistrzostw Polski w Karpaczu, fundacją „Góra grosza”;  zbiórkę prezentów dla małych pensjonariuszy 
hospicjum dziecięcego;  zbiórkę karmy i wyposażenia do schroniska dla zwierząt. Występujemy z koncertem 
pieśni patriotycznych  w Dniu Niepodległości oraz  prezentujemy kolędy i  jasełka w Niepublicznym Zakładzie 

Sióstr Św. Elżbiety w Miłkowie . Włączamy mieszkańców 
Ośrodka Psychoprofilaktyki i Terapii „Promaind”  
z Miłkowa w życie szkoły i przedszkola.

ź Kształtujemy właściwe postawy obywatelskie poprzez 
wizyty studyjne w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze 
i możliwość obejrzenia najbardziej skrytych zakamarków 
tej instytucji. 

ź Poszerzamy wiedzę uczniów realizując projekty 
edukacyjnych: „Kocham góry”, „Kreatywne prace 
plastyczne”, „Z kulturą mi do twarzy”, „Godziny 
wychowawcze z Polską Akcją Humanitarną”, „Piórem 
i muzyką po kontynentach świata', „Moje pasje i talenty”, 
„Otwarci na innych, empatyczni w cierpieniu”. 

ź Rozbudzamy wrażliwość na odbiór dóbr kultury: 
wyjazdy do Kina Helios, wizyty w Teatrze Zdrojowym 

i Teatrze Norwida w Jeleniej Górze, warsztaty okazjonalne w Muzeum Karkonoskim oraz spotkania 
z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej a także zwiedzanie różnych obiektów i  muzeów  w powiecie 
karkonoskim. Realizujemy warsztaty tematyczne ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miłkowa i Kołem Gospodyń 
Wiejskich z Miłkowa.  Tworzymy bogaty kalendarz imprez, uroczystości i konkursów wspólnie z rodzicami 
szkoły i przedszkola. 

ź Współpracujemy  ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi: Dolnośląska Federacja Sportu, 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Polski Związek Koszykówki, Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej poprzez  udział uczniów w zawodach, treningach i projektach razem z innymi szkołami

ź Oferujemy zajęcia dla osób o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami 
integracji sensorycznej, afazją,  autyzmem i zespołem 
Aspergera, dysleksją, zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym,  niepełnosprawnościami intelektualnymi  
i zespołem Downa. 

ź Uwrażliwiamy na drugiego człowieka włączając   dzieci 
z Ukrainy w życie szkoły i przedszkola poprzez   starty 
w zawodach sportowych, imprezach integracyjnych, 
zapraszanie rodziców do współpracy, kultywowanie tradycji 
różnych świąt i uroczystości wspólnych dla dwóch kultur. 

ź Uczymy postaw ekologicznych i dbałości o otaczający świat 
realizując projekty i konkursy we współpracy ze Związkiem 
G m i n  K a r k o n o s k i m ,  L e ś n y m  B a n k i e m  G e n ó w, 
Stowarzyszeniem Ananda Marga w Głębocku. 

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Stanisława Marusarza w Miłkowie 
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Biblioteczne pasmo informacyjne

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Podgórzynie może zaskoczyć, 
bowiem nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek. Czym jeszcze zajmuje 
się placówka?
Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek lub korzystanie z nich na miejscu. 
To także zajęcia plastyczne, spotkania z lubianymi pisarzami i ciekawymi ludźmi, 
konkursy literackie, prezentacje nowości czytelniczych, głośne czytanie ulubionych 
książeczek, i wiele innych form pracy z najmłodszymi.
Odbywają się tutaj również lekcje biblioteczne, podczas których dzieci dowiadują się, 
jak zostać czytelnikiem biblioteki i korzystać z księgozbioru, jak jest zbudowana 
książka i jaką ma historię itd. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników.
Dzięki temu półka z książkami kojarzy się dzieciom z czymś przyjemnym – z zabawą, 
przygodą, rozrywką, wiedzą podaną w ciekawej i atrakcyjnej formie. Życzymy sobie 
i dzieciom, aby tak zaszczepiona potrzeba kontaktu z literaturą pozostała w nich już 
na zawsze!

Książki... i nie tylko



Oswajamy autyzm - odwiedziny podopiecznych Fundacji Autika
"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów" twierdził 
Kartezjusz.
W sobotę 5 listopada Bibliotekę odwiedzili podopieczni Fundacji Autika. Czym jest Fundacja Autika? - Fundacja 
oswaja autyzm, wspiera dzieci i dorosłych z szerokiego spektrum autyzmu oraz ich rodziny. Fundacja poszerza 
świadomość społeczną na temat osób dotkniętych autyzmem.
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,,Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece – jak wziąć udział w projekcie dla przedszkolaków?
 Rozpoczynamy kolejną edycję programu "Mała książka - wielki człowiek" realizowanego przez Instytut Książki.
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami do udziału w projekcie, którego celem jest 
zachęcanie do codziennego czytania i odwiedzania Biblioteki.
W tegorocznej edycji wyprawka dostępna jest również w wersji polsko-ukraińskiej.

Czy wiecie, że jesteśmy 
jedną ze 100 bibliotek 
w Polsce, do których trafiła 
właśnie najnowsza książka 
o przygodach Pana Totiego
„Pan Toti i Plątacze czasu” 
to wciągająca historia 
wyjaśniająca i przeka-
zująca wiedzę na temat 
czasu. 
D z i e c k o  n a u c z y  s i ę 
mierzyć upływ czasu, 
pozna historię czasomie-
rzy, zrozumie wpływ czasu 
na różne aspekty życia i  odkryje specyfikę 
indywidulanego odczuwania czasu. 
Książka jest również doskonałą lekturą dla rodziców, 
by wesprzeć ich w procesie wychowania dzieci 
i podpowiedzieć proste sposoby na bycie punktualnym 
i właściwie organizować swój czas.
Dziękujemy za tą niezwykłą przesyłkę realizowaną 
w ramach projektu Fundacji Pan Toti i Przyjaciele 
w partnerstwie z Fundacją PZU.

Co to jest czas ????? Niezwykła noc w Bibliotece!
W  P o d g ó r z y ń s k i e j  B i b l i o t e c e  P u b l i c z n e j 
1 października działy się rzeczy niezwykłe. Była 
świetna zabawa, dreszczyk emocji, wyzwania 
umysłowe i artystyczne, a wszystko za sprawą 
VII edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. 

Braliśmy udział w akcji “Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na Wspólne Czytanie”. Udało nam się wspólnie 
wygrać książki o wartości 500 złotych.
Na pewno pamiętacie jak prosiliśmy Was o głosy na naszą bibliotekę w akcji Kinder – Przerwa na wspólne 
czytanie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w głosowanie udało nam się wspólnie wygrać książki o wartości 500 
złotych dla naszej biblioteki, które wzbogacą księgozbiór dla dzieci.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do biblioteki.

Braliśmy udział w akcji “Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na Wspólne Czytanie”



Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie otrzymała dofinansowanie 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Kolejna porcja nowości w bibliotece do… wzięcia
Jak obiecaliśmy, tak jest? Na bibliotecznych półkach kolejny wysyp nowości! To jeszcze nie święta, a my już 
mamy dla Was wiele pachnących jeszcze drukarnią książek ;), które koniecznie musicie wypożyczyć! Aż strach 
się bać, co się w grudniu zadzieje… ?
Zakup książek dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

3 września – Narodowe Czytanie
W dniu 3.09.2022 roku w Gminnym Centrum Aktywności Społecznej 
w Podgórzynie odbyło się Narodowe Czytanie ” Ballad i Romansów ” Adama 
Mickiewicza zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Podgórzyn 
przy współpracy z Urzędem Gminy w Podgórzynie. Zaproszeni goście rozpoczęli 
piękną balladą „Świtezianka”, były też odczytane głośno inne utwory jak: „Powrót 
taty”, „Romantyczność”, „Kurhanek Maryli” i zakończono wesołą balladą „Pan 
Twardowski”. Zorganizowano wystawę o życiu i twórczości naszego polskiego 
wieszcza. Każdy z uczestników został nagrodzony książką „Ballady i Romanse”, 
oraz magnesem upamiętniającym to wydarzenie. Na zakończenie spotkania był 
słodki poczęstunek ze smacznym i oryginalnym tortem z kawą. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie.
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OSP KSRG Podgórzyn

24 listopada 2022r. jednostka OSP KSRG Podgórzyn 
otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 
dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych” dofinansowanie w wysokości 
10 000zł

Mały Strażak

W dniach 24-25 września wzięliśmy 
u d z i a ł  w  „ M i ę d z y n a r o d o w y c h 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
MDP wg regulaminu CTIF” w Przesiece.
Pierwszego dnia 
o d b y ł y  s i ę 

ćwiczenia na torze CTIF oraz wspólna integracja. 
Drugiego dnia od rana nasza drużyna rywalizowała 
z 4 drużynami z Polski z naszego powiatu oraz 
3 drużynami z Czech w Międzynarodowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Ostatecznie 

zajęliśmy drugie miejsce. Warto podkreślić, że były to nasz pierwsze 
zawody od momentu powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Gratulujemy zwycięzcom oraz innym jednostkom 
Dziękujemy za wspólną rywalizację i integracje 

Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF

Dnia 3.07.2022 r. odbyły się Manewry Ratownicze dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Każda z drużyn 
pokonywała trasę na orientacje, która zawierała różne 
zagadki do rozwiązania.
Na trasie znajdowały się cztery stacje medyczne związane 
z udzieleniem pomocy osobie z krwotokiem z tętnicy 
udowej, złamanym obojczykiem, złamanym stawem 
skokowym czy z NZK dwie kolejne stacje polegały na 
strąceniu celów za pomocą hydronetki, czy pokonaniu 
rzeki z użyciem poręczówki.
Na koniec wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze integrowały się przy ognisku i grach.

Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych



Dzień strażaka z przedszkolakami  ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Podgórzynie

W dniu 25 października 2022 r. opiekunowie Pawel Frett oraz Mariusz 
Gedyga odebrali promesę z rąk młodszego brygadiera Michała Pięty, 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrocławiu w wysokości 4784 zł na zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej OSP KSRG Podgórzyn.

Promesa na zakup sprzętu dla MDP

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Karkonoski Park Narodowy podpisał porozumienie o współpracy i wzajemnym 
wspieraniu się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze  oraz jednostkami 
ochotniczymi wchodzącymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: OSP w Podgórzynie, OSP 
w Sobieszowie, OSP w Karpaczu, OSP w Szklarskiej Porębie, OSP w Piechowicach, OSP w Miłkowie i  OSP 
w Sosnówce.
Porozumienie to umożliwi wspólnie działania, od edukacji poprzez wspólne ćwiczenia oraz zakupy 
specjalistycznego sprzętu. Ochrona przyrody to także ochrona przeciwpożarowa, dlatego jednostki straży chcą 
wspólnie z parkiem narodowym sięgać po pieniądze pomocowe na ten cel. Jednak nie tylko w przypadku 
pożarów w górach są potrzebni strażacy. Zagrożenia to również burze, osuwiska, lawiny, czy akcje 
poszukiwawcze.

Bezpieczniej w górach

Ku czci Strażaka OSP Balice
fot.:     /KarkonoskiParkNarodowy

Druchowie z OSP Podgórzyn oddali cześć zmarłemu tragicznie na służbie Strażakowi z OSP Balice.
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Z dniem 01.05. 2022 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna 
w Miłkowie została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Było to dla nas ogromne 
wyróżnienie i kolejny krok milowy w rozwoju naszej 
jednostki. 

W tym roku nasza jednostka podpisała porozumienie 
z Karkonoskim Parkiem Narodowym o wzajemnej 
współpracy. Dlatego chcąc jak najlepiej przygotować się do 
działań związanych z pożarami lasów szczególnie w naszym 
górskim terenie braliśmy udział w międzynarodowym 
projekcie INTERREGG V-A REPUBLIKA CZESKA - 
POLSKA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW NISA-NYSA 
"Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych 
w zakresie ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów 
w lasach" 

Aktualnie dysponujemy trzema samochodami pożarniczymi: 
Starem 266, Volvo FL280 oraz cysterną na podwoziu 
Mercedesa Actros. Dzięki pozyskanej w tym roku cysternie 
udało się dowieść ponad milion litrów wody pitnej 
zabezpieczając tym samym mieszkańców Sosnówki oraz 
Kopańca -Gmina Stara Kamienica. Jako jednostka 
działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego podejmujemy wiele działań na terenie 
województwa dolnośląskiego. Nasz zastęp SCCs Mercedes 
Actros został zadysponowany do pożaru zakładu 
przetwórstwa odpadów w miejscowości Osła pow. 
Bolesławiecki, gdzie nasze działania trwały kilkadziesiąt 
godzin. 

W ramach edukacji chętnie bierzemy udział w akcjach 
#promujemyżycie oraz „Pokuta” czyli nauka pierwszej pomocy zamiast mandatu, organizowanych na terenie 
Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Łomnicy, czy Podgórzyna. Również na terenie naszej jednostki 
przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczą także dzieci. 
Edukację z zakresu pierwszej pomocy mieliśmy okazję prowadzić również w ramach finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej pomocy w Galerii Sudeckiej. Nasi druhowie 
odwiedzili Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie, 
podczas której każdy z mieszkańców domu mógł zostać 
choć na chwilę strażakiem  . Nie sposób wymienić 
wszystkich inicjatyw, w których bierzemy udział ale umownie 
niech listę te zamknie wspaniała inicjatywa „Paczka dla 
Seniora”. 

W naszej jednostce w tym roku przybyło czterech nowych 
druhów. Jeśli i Ty chcesz do nas dołączyć to serdecznie 
zapraszamy. 

Wszystkim, którzy nas wspierają serdecznie dziękujemy, 
a korzystając z okazji życzymy spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, Druhowie 
oraz Druhny Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie. 

#pożary # poszukiwania osób zaginionych # pierwsza pomoc # edukacja # OSP KSRG Miłków # pomoc

OSP Miłków



OSP Ścięgny

W dniu 05 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Ścięgnach odbyła się roczna Odprawa Komendanta 
Miejskiego PSP w Jeleniej Górze z Prezesami i Naczelnikami OSP z Powiatu Karkonoskiego. Jednostka OSP 
w Ściegnach była współorganizatorem tej uroczystości. 

Odprawa Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze

W dniu 16 października 2022 r. dwie osoby z jednostki OSP Ściegny ukończyły kurs podstawowy, a tym samym 
zasilili szeregi JOT-u.  
 Gratulujemy!!!

Nowi Strażacy po kursie

Dzięki zrealizowanym zakupom z  funduszu sołeckiego naszej miejscowości na rok 2022, jednostka OSP 
Ścięgny wzbogaciła się o wentylator oddymiający, hooligan dielektryczny, deskę ortopedyczną, szyny Kramera, 
oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku.
Jednostka dziękuje za szybką i sprawną realizację.

Zakupy z Funduszu Sołeckiego
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W życiu każdego człowieka są chwile i ludzie, których się nie zapomina
Do takich ludzi niewątpliwie należy Andrzej Musielski

9 sierpnia 2022r. z wielkim smutkiem pożegnaliśmy długoletniego mieszkańca Sosnówki Andrzeja 
Musielskiego. Mieszkał tu 77 lat i od zawsze był aktywnym działaczem sportowym. Włożył olbrzymią pracę w 
usportawianie dzieci i młodzieży. Na początku była to lekkoatletyka i piłka ręczna dziewcząt, potem wielką pasją 
było narciarstwo biegowe i biathlon. Wniósł ogromny wkład w rozwój Biegu Piastów od samego początku w 1976 
roku. Trudno zliczyć zawodników, których zachęcił do uprawiania narciarstwa klasycznego i biathlonu.  

Trener Andrzej Musielski wychował dwa pokolenia zawodników. Zawsze pełen zaangażowania, starał się 
prowadzić szkolenie na najwyższym poziomie, tak by jego podopieczni mogli rywalizować z najlepszymi. 
Każdemu zawodnikowi poświęcał dużo uwagi, każdy był dla Trenera ważny, wzbudzał wśród zawodników 
niesamowitego ducha walki. Wychował zawodników, którzy późniejszym czasie zostawali mistrzami Polski 
juniorów i seniorów w biathlonie i biegach narciarskich, medalistami Mistrzostw Europy juniorów i seniorów 
w biathlonie, uczestnikami Mistrzostw Świata juniorów i seniorów w biathlonie oraz uczestnikami Igrzysk 
Olimpijskich.

Przez swoich byłych podopiecznych jest uznawany za trenera wyjątkowego, najważniejszego w ich ścieżce 
sportowej.

Życie Pana Andrzeja Musielskiego, to nie tylko pasje sportowe.   
Pan A. Musielski pracę zawodową rozpoczął w tutejszej szkole. Dał się poznać, jako dobry nauczyciel nie tylko 
wychowania fizycznego, ale i biologii. Był wspaniałym wychowawcą. W swojej pracy pedagogicznej bardzo duży 
nacisk kładł na wychowanie uczniów, nie zaniedbując oczywiście kształcenia i usportawiania.

W latach 1973-1978 pan Andrzej został Naczelnikiem Gminy Podgórzyn. Duży nacisk kładł na rozwój Oświaty. 
W tym czasie został powołany w skład Rady do Spraw Wychowania przez Ministra Oświaty i Wychowania 

Wspomnienie o Andrzeju Musielskim (1931 – 2022)



Jerzego Kuberskiego. Wszystkie szkoły w Gminie doposaża w pomoce naukowe. W połowie lat 
siedemdziesiątych rozpoczął rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Zostały dobudowane klasy 
lekcyjne, sala gimnastyczna i pion kuchenny.

Pan Andrzej bardzo dbał o rozpoznawalność Gminy. Jest 
pomysłodawcą i  autorem herbu ( logo) GMINY 
PODGÓRZYN (Muflon w otoku). Symbol ten funkcjonuje 
do tej pory już formie medialnej i artystycznej.

W czasie jego kadencji powstało wiele mieszkań 
komunalnych. Pan Andrzej, jako Naczelnik dbał też o stan 
dróg. Jego największym wyzwaniem była rekonstrukcja 
drogi Sudeckiej, ekshumacje ciał jeńców budujących 
drogę, połączona z przebudową Cmentarza Jeńców 
Wojennych w Borowicach. Z wykonania tego zadania był 
bardzo dumny.

Równolegle z pracą zawodową Pan Musielski prowadził 
indywidualne gospodarstwo rolne. Zdobywał główne 
nagrody na wystawach ogólnopolskich w hodowli bydła 
holenderskiego rasy czerwono-białej. Jego celem było 
godzenie interesów roln ictwa indywidualnego, 
spółdz ie lczego i  Kółek Roln iczych.  Zdolnośc i 
organizacyjne i umiejętność kompromisu została 
dostrzeżona i Pan Andrzej Musielski zostaje powołany na 
stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni 
Produkcyjnych. W tym czasie lobbuje na rzecz Klubu 
Sportowego „Halniak”. Dzięki temu sportowcy posiadali 
coraz lepszy sprzęt i osiągali znaczące sukcesy w skali 
kraju.

Pan Andrzej olbrzymią cześć życia poświecił na pracę na 
rzecz innych. Nie był nastawiony na czerpanie korzyści 
materialnych. Wręcz przeciwnie, nawet część swojego 
domu bezpłatnie udostępnił na siedzibę Klubu i magazynek sportowy.

W uznaniu zasług za podejmowanie różnych działań oświatowo sportowych na rzecz dzieci i młodzieży oraz 
sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych otrzymywał wiele wyróżnień i odznaczeń począwszy od 
szczebla lokalnego aż do szczebla ministerialnego.
Uchwałą Rady Gminy otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Podgórzyn”
Złota odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Ministerstwo Rolnictwa przyznało odznakę „ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA” 1982r.
 Uchwałą Rady Państwa odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 13.07.1983r.
Odznaka ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO 1983r. 
Honorowa Odznaka Polskiego Związku Narciarskiego 11.06.1988r.
Złota odznaka ”Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej' 07.06.1989r. (srebrna 1978r.)
Złoty Medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a podpisany przez 
Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego pełniącego obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej 12.05.2010

Było jeszcze wiele innych, nie jest to lista wyczerpana.

Jeden z byłych uczniów w swoim Internetowym pożegnaniu nazwał Andrzeja Musielskiego IKONĄ SOSNÓWKI. 
Trudno się z tym nie zgodzić. Zawsze był obecny, kiedy Go potrzebowaliśmy. Dzielił się swoimi talentami, wiedzą 
i mądrością życiową.

Pan Andrzej Musielski w pamięci wielu osób, nie tylko mieszkańców Sosnówki, zapisał się, jako wspaniały 
człowiek, który zrobił wiele dobrego dla naszej Małej Ojczyzny. Mieliśmy szczęście, że był mieszkańcem Gminy 
Podgórzyn.

Społeczność Sosnówki
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Przedstawiciele z Rady Seniorów Gminy Podgórzyn w dniach 8-9.12.2022 roku 
uczestniczyli w kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, w który 
odbył się w Krakowie i w którym  brało udział 60 Rad Seniorów z całej Polski.
Rada Seniorów Gminy Podgórzyn w Konkursie "Liderzy aktywności społecznej  60+" 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 
Seniorów została laureatem tego konkursu i oprócz dyplomu została wyróżniona 
voucherem na kwotę 1500,00 złotych, za który została zakupiona drukarka oraz 
odbędzie się  spotkanie świąteczno-noworoczne  Rady Seniorów Gminy Podgórzyn 
pod nazwą "Integracja międzypokoleniowa gwarancją utrzymywania tradycji 
w regionie Karkonoskim". Zamierzenie to odbędzie się w dniu 7 stycznia 2023 roku 
w świetlicy w Marczycach .

Zdzisław Ratajski

Gminna Rada Seniorów w Podgórzynie nagrodzona

W dniu 4 listopada w Centrum Aktywności Społecznej 
i Kulturalnej w Ścięgnach (Świetlica Sołecka) odbył się 
coroczny Bal Seniora, na który przybyło ok. 120 seniorów 
z Gminy Podgórzyn.
Na początek wydarzenia odbyło się uroczyste wręczenie 
wójtowi Gminy Podgórzyn, przez Ambasadora Głosu 
Seniora, Pana Marka Pilcha, Certyfikatu Gmina 
Przyjazna Seniorom.  Następnie Wójt Gminy, Pan 
Mirosław Kalata, wręczył 10-u seniorom pierwsze 
Ogólnopolskie Karty Seniora, które upoważniają ich 
właścicieli do różnych zniżek i benefitów w wielu firmach. 
Warto zaznaczyć, że Gmina Podgórzyn jest pierwszą 
gminą w Powiecie Karkonoskim, która otrzymała 
certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom.
Pan Marek Pilch wygłosił krótką pogadankę na temat 
aktywizacji oraz cyberbezpieczeństwa seniorów. Dodatkowo przywiózł materiały promocyjne oraz różnego 
rodzaju gadżety, które szybko rozeszły się wśród obecnych.
Na wydarzenie przybył również Starosta Powiatu Karkonoskiego, Pan Krzysztof Wiśniewski, który wraz 
z Wójtem Gminy Podgórzyn ufundowali biesiadnikom staropolską potrawę - dzika w kapuście i przyprawach.
Nasi seniorzy bawili się wspaniale i nie przeszkadzała im lekka ciasnota, spowodowana dużym 
zainteresowaniem tą lubianą imprezą. Tańczyli przy muzyce, którą serwował DJ oraz wspólnie śpiewali wraz 
z naszymi lokalnymi zespołami "Kosówki" i "Szafiry".
Na zakończenie imprezy, jak co roku, wybrano Króla i Królową Balu Seniorów 2022r. Życzymy im długiego 
i dobrego panowania. ;)
Organizatorem Balu była Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn.

Bal Seniora 2022



W sobotę, 5 listopada 2022 r., na terenie przy boisku w Podgórzynie odbywała się akcja, podczas której osoby 
popełniające wykroczenia w ruchu drogowym mogą skorzystać z nauki 
niesienia pierwszej pomocy zamiast otrzymać mandat karny.
Kierowcy, którym zdarzy się dziś popełnić wykroczenie w ruchu drogowym 
mogą zamienić mandat karny na naukę pierwszej pomocy po wypadku i nie 
tylko. Akcja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez działacza 
społecznego Mariusza Synówkę, we współpracy z jeleniogórską policją. Do 
pomocy w organizacji akcji włączają się również uczniowe klasy policyjnej ze 
szkoły w Wałbrzychu.
Na placu akcji przygotowane są stacje, na których zatrzymani kierowcy 
popełniający wykroczenia muszą przejść przez odpowiednie procedury. Są to 

między innymi - symulator zderzenia, resuscytacja, posługiwanie się defibrylatorem, spacer w alkogoglach oraz 
zorganizowana przez studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych stacja, na której szkoli się 
uczestników ruchu drogowego z zakresu zabezpieczania ran otwartych, które mogą prowadzić do śmierci 
poszkodowanych. Jak twierdzą sami studenci to bardzo ważna wiedza, którą powinien posiadać każdy 
uczestnik ruchu drogowego. Umiejętność prawidłowego opatrzenia rany może uratować życie. Dzięki 
posiadaniu tej wiedzy ogranicza się ewentualną panikę przy niesieniu pierwszej pomocy.

Akcja "Pokuta" w Podgórzynie 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Przesiece 
28 października 2022 r. w Przesiece, na budynku lokalnej OSP, która niegdyś była siedzibą Sudeckiego 

Ochotniczego Ratownictwa Górskiego odsłonięto tablicę 
pamiątkową.
Miejsce to nie jest przypadkowe, ponieważ w tym budynku w 1952 
roku znajdowała się siedziba - jeszcze wtedy - Sudeckiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przesieka została 
wybrana jako miejsce, gdzie znajdowała się baza ratowników 
z uwagi na jej położenie. Jest to wysoko położona miejscowość 
z Karkonoszach, która stanowi bazę wielu szlaków turystycznych. 
Ratownicy odbywający służbę w Sudeckim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym mogli interweniować niosąc pomoc 
turystom i mieszkańcom niemal natychmiastowo. To położenie 
miało szczególne znaczenie biorąc pod uwagę ówczesne 
wyposażenie ratowników. Dziś mają do dyspozycji wszelkiego 

rodzaju samochody terenowe, pojazdy specjalistyczne i pomoce ratownicze. W czasach, gdy funkcjonowało 
jeszcze Sudeckie Pogotowie takich udogodnień zwyczajnie nie było i ratownicy na akcje ratunkowe wyruszali 
pieszo lub zdobytym z trudem sprzętem.
Tablica została zamontowana w tym szczególnym miejscu 
w nieobojętnym czasie. Otóż mija 70 lat od przekształcenia 
formacji Sudeckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ponadto rok 2022 po 
decyzji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego został określony 
rokiem Ratownictwa Górskiego.
Podobna tablica upamiętniająca została zamontowana w 
okolicach Kruczych Skał w Karpaczu, tam z kolei inicjatorem 
pomysłu był naczelnik Sławomir Czubak.
Na uroczystości, które miały dziś miejsce w Przesiece przybyły 
również mieszkanki miejscowości, które dopiero dziś dowiedziały 
się, że w małej miejscowości w Karkonoszach znajdowała się 
siedziba ratowników górskich. 23



Projekt "Pod biało-czerwoną" 
15 września 2022 r. na skwerze przed Urzędem Gminy zostało dokonane 
pierwsze wciągnięcie flagi na nowy maszt flagowy, zakupiony i zamontowany 
w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
Z tej okazji zaproszeni goście, Wójt oraz Sekretarz Gminy Podgórzyn, 
przedstawiciele Szkół, Straży Pożarnej, Kola Gospodyń Wiejskich, Urzędnicy 
i mieszkańcy Gminy spotkali się na uroczystym, pierwszym wciągnięciu flagi 
państwowej na maszt. Całość inwestycji została sfinansowana przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”. Koszt 
projektu to 7 285,29zł.

Aby wziąć udział w projekcie, należało zebrać 
odpowiednią liczbę głosów poparcia online wśród mieszkańców gminy. Gmina 
Podgórzyn uzbierała 107% potrzebnych głosów poparcia. Dziękujemy!
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego 
mieszkańców. Dodatkowo ma nie tylko uhonorować Poległych za wolność i 
niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcić do patriotycznych postaw i 
dumy z bycia Polakami.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 

Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu 
Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Jubileusze 50lecia pożycia małżeńskiego 
W dniu 21 października 2022 r. w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”, trzy pary małżeńskie odebrało 
medale przyznane przez Prezydenta RP za co najmniej 50-letni staż małżeński. Gratulacje z tego tytułu składał 

jubilatom wójt Mirosław Kalata wraz z zastępcą Tomaszem Szewczykiem 
i kierownikiem USC Danutą Śliwińską, podczas specjalnej uroczystości. Było 
dużo życzeń, tort i wiele wspomnień.
Medale, kwiaty i drobne upominki za długoletnie pożycie, otrzymali w tym 
roku: Teresa i Edward Kolczyccy, Alicja i Jan Kruk, Jadwiga i Wiesław 
Suwalscy. W uroczystości brali udział również sołtysi: Ilona Szmel z Przesieki, 
Alina Sobieraj ze Staniszowa, Beata Dymek z Miłkowa jak również radni Pan 
Mariusz Micka oraz Piotr Dymek.
Jubilatom życzymy kolejnych wielu lat wspólnego życia. Niech zawsze 
dopisuje zdrowie i dobry humor, a w słabszych momentach na ramieniu niech 

spoczywa dłoń tej drugiej połówki…ta sama, która jest od pięćdziesięciu lat.

W ramach współpracy Gminy Podgórzyn z Fundacją Przejście Kotliny, wspieramy organizację dwóch wydarzeń: 
"Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego 
i Mateusza Hryncewicza", które w tym roku odbyło się w dniach 
16-18.09.2022 r.  oraz bieg "UltraKotlina", który w tym roku odbył się w dniach 
8-9.10.2022 r.
W ramach tej współpracy organizatorzy promują naszą gminę podczas tych 

wydarzeń, natomiast Gmina Podgórzyn 
m.in. organizuje i obsługuje punkt kontrolny 
podczas Przejścia dookoła Kotliny oraz 
punkt kontrolno żywieniowy podczas 
Ultrakotliny. Ponieważ uczestnikami 
zawodów są osoby z całej Polski oraz z zagranicy, jest to dokonała okazja do 
promowania turystyki oraz sportu na 
naszym terenie.  Dodatkowo osoby 
obsługujące punkty rozdawały materiały 
promocyjne i chętnie udzielały informacji 
znajdującym się na szlaku turystom.
Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Podgórzyna za udostępnienie namiotu, Stowarzyszeniu Koła 
Gospodyń „Miłkowianie” za udostępnienie przenośnych stołów oraz Klubowi 
Sportowemu "Mitex Podgórzyn" za udostępnienie tyczek.

Dookola Kotliny przez Gminę Podgórzyn 



Rozbudowa budynku Młodzieżowego Schroniska Turystycznego 
z przeznaczeniem na pomieszczenia świetlicy wiejskiej 

oraz budowa centrum 
turystyczno-sportowo-rekreacyjnego 

we wsi Staniszów
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Budowa budynku hali sportowej wraz z częścią łącznikową i 
pomocniczą oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

towarzyszącą.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Podgórzynie

DOFINANSOWANIE 3 000 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 988 820 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GMINA  PODGÓRZYN

Budowa budynku hali sportowej wraz z częścią 
łącznikową i pomocniczą oraz zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

DOFINANSOWANIE: 4.300.000 zł

W czwartek 25 lutego 2022 r. w Centrum 
Aktywności Społecznej w Podgórzynie 
odbyło się podpisanie umowy na 
wybudowanie hali sportowej przy szkole 
podstawowej w Podgórzynie. Inwestycja 
powinna zakończyć się w maju 2023 r. 
W a r t o ś ć  i n w e s t y c j i  t o  o k o ł o 
11 mln zł, z czego 4,3 mln zł pochodzi ze 

środków rządowych, 3 mln zł pochodzą z Ministerstwa Sportu, a reszta to środki własne gminy. Hala będzie 
ogólnodostępna.
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