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JUBILEUSZ 50 – lecia MAŁŻEŃSTWA 

Maria i Leon Lebioda Anna i Marian Gazdowicz 

SPORTOWCY NA MEDAL 

ZAWODNICY UKS SOSNÓWKA  - biathlon 

Wojciech Chmielewski 

(saneczkarstwo) 
Kewin Espenszynt 

(taniec towarzyski) 

Mariusz Dziadkowiec – Michoń 

(biegi narciarskie) 



3 

Inwestycje 
 

Tradycyjnie już przekazujemy Państwu 
aktualną informację dot. gminnych 
inwestycji, które będą realizowane w 
2013 roku: 
1. Rozstrzygnięty został przetarg 

na budowę Centrum Aktywności Spo-

łecznej „Pogórze” w Podgórzynie przy 

ul. Żołnierskiej 13. W obiekcie będącym 

dawną siedzibą Urzędu Gminy powsta-

ną nowoczesne pomieszczenia, prze-

znaczone m.in. dla Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz na koła zainteresowań. 

Znajdzie się tu również świetlica oraz 

sala spotkań. 

Oddanie obiektu do użytku zaplanowa-

ne jest na jesień b.r., a dofinansowanie 

na to zadanie otrzymaliśmy z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2. W trakcie procedury przetar-

gowej jest inwestycja dot. budowy Cen-

trum Aktywności Sportowej i Integracji 

Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce 

(okolice kompleksu boisk Orlik). W ra-

mach tej inwestycji współfinansowanej z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

powstanie m.in. plac zabaw, skatepark, 

wielofunkcyjna wiata, która będzie peł-

nić rolę małego amfiteatru. Cały obiekt 

będzie ogrodzony i oświetlony. 

Zakończenie prac zaplanowane jest na 

jesień b.r. 

3. W ramach usuwania lub prze-

ciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych 

otrzymaliśmy z Ministerstwa Administra-

cji i Cyfryzacji promesę na wykonanie w 

bieżącym roku następujących  zadań: 

- remont mostu na ul. Bukowy Gaj w 

Przesiece 

- remont dróg nr: 296/1, 298, 300, 301, 

302 w Zachełmiu 

- remont drogi nr 522/1 w Podgórzynie. 

W chwili obecnej trwa przygotowywanie 

dokumentacji niezbędnej do realizacji 

tych zadań. 

4. Przy współfinansowaniu z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

rozstrzygnięte zostały przetargi na: 

- budowę sieci wodociągowej w Miłko-

wie przy ul. Brzezie Karkonoskie, 

- przebudowę kanalizacji sanitarnej w 

ulicy Pułaskiego w Podgórzynie. 

Zakończenie tych oczekiwanych inwe-

stycji planowane jest na koniec miesią-

ca września br. 

5. W bieżącym roku wykonane 

zostaną kolejne inwestycje związane z 

oświetleniem ulicznym: 

- II etap oświetlenia ul. Liczyrzepy w 

Sosnówce Górnej (15 punktów) 

- I etap oświetlenia ul. Sadowej i cz. ul. 

Karkonoskiej w Sosnówce Dolnej 

  (8 punktów) 

O kolejnych działaniach inwestycyjnych 

będziemy Państwa informować w na-

stępnych wydaniach „Pogórza dla Cie-

bie”. Cieszymy się, że również w tym 

roku realizować będziemy ważne zada-

nia, które będą służyć naszym  Miesz-

kańcom oraz przyczynią się do wzrostu 

atrakcyjności turystycznej  gminy. 

Bezpańskie psy –             
problem narasta 

 

Jak bumerang powraca temat 

bezpańskich psów w naszej gminie. 

Zwierzęta wyrzucane są najczęściej z 

samochodów i zazwyczaj czekają na 

właścicieli w tym miejscu, w którym 

zostały porzucone. Duża część z nich 

ginie niestety pod kołami 

nadjeżdżających samochodów, a inne 

błąkają się po okolicy szukając 

pożywienia. Docierają do nas również 

takie sygnały, że psy zostają 

przywiązane np. do drzewa w lesie lub 

przy drodze, co automatycznie 

zmniejsza ich szansę na przeżycie. 

Zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, opiekę 

bezdomnym czworonogom ma 

zapewnić gmina (dotyczy to tych 

zwierząt, które zostały porzucone, 

uciekły lub zabłąkały się, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela). 

Opieka ta wiąże się oczywiście z 

kosztami odłowu, umieszczenia w 

schronisku, badań lekarskich, leczenia, 

sterylizacji itp. – które mogą osiągnąć 

nawet kilka tysięcy złotych za jednego 

czworonoga. Dlatego właśnie odbywa 

się swoiste „podrzucanie” zwierząt poza 

rejon miasta lub swojej gminy i pozbycie 

się w ten sposób problemu. Trudno jest 

komentować takie zachowania, ale 

niestety jest to zjawisko mające 

ewidentnie charakter wzrostowy. 

Na szczęście zdarzają się również takie 

sytuacje, w których wszystko kończy się 

happy endem i psiak znajduje swojego 

pana lub udaje się znaleźć dla niego 

nowy dom i kochających opiekunów. 

Składamy przy tej okazji wielkie 

podziękowania dla tych osób, którym 

zjawisko bezpańskich psów nie było 

obojętne, i które włączyły się wspólnie z 

gminą do działań, dzięki którym udało 

się w kilkunastu przypadkach znaleźć 

dom dla bezdomnego czworonoga. 

Niebagatelne jest również, że działania 

te uchroniły nasz gminny budżet od 

konieczności przeznaczenia na ten cel 

znacznych środków finansowych. 

Kolejnym i jak się okazuje bardzo 

poważnym problemem dot. psów i to 

zarówno bezpańskich jak i tych, którym 

nie zapewniono prawidłowego nadzoru, 

jest zagryzanie i ranienie zwierzyny 

leśnej. Problem ten widoczny był 

zwłaszcza w ostatnich kilku tygodniach 

zimy, kiedy odnotowano zagryzienie 

dużej ilości bezbronnych saren, łani i 

muflonów. Pies, który posmakuje krwi, 

staje się po prostu myśliwym, a swoją 

agresję, która zwiększa się w stadzie 

może z czasem okazywać również 

wobec człowieka. Z uzyskanych przez 

nas informacji wynika także , że bez 

nadzoru biegają wciąż te same psy. W 

przypadku uzyskania takiego zgłoszenia 

gmina podejmuje natychmiastowe 

działania, mające na celu zobligowanie 

właściciela do należytej opieki nad 

psem. Takie działania z reguły odnoszą 

oczekiwany skutek, ale zdarza się 

niestety tak, że konieczne jest 

poinformowanie o takim fakcie 

odpowiednich organów ścigania i 

dopiero wtedy właściciel psa zaczyna 

odpowiednio reagować. 

Zwracamy się do Państwa z apelem o 

wzięcie odpowiedzialności za swojego 

psa i reagowanie w przypadku 

zaobserwowania psów biegających bez 

opieki. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie 

zminimalizować to narastające 

zagrożenie. 

Niezależnie od powyższego 

informujemy, że również z naszego 

gminnego budżetu pokrywane są koszty 

związane z pomocą weterynaryjną lub 

utylizacją zwierząt leśnych, które na 

terenie gminy zostały np. potrącone 

przez samochód bądź zagryzione przez 

watahy psów. W 2012 roku usługi te 

pochłonęły ok. 10 tys. złotych. 

 

Partnerska wymiana 
 
 W dniach 10 – 19 lutego br.  gościliśmy 

w naszej gminie  dzieci i młodzież z 

partnerskiej gminy Smołdzino (woj. 

pomorskie).   

W zimowej wymianie uczestniczyła 24 

Aktualności 
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osobowa grupa uczniów wraz z 5 

opiekunami . Nasi goście 

zakwaterowani zostali  w Młodzieżowym  

Schronisku Turystycznym w 

Staniszowie.  

W trakcie pobytu uczyli się pod opieką 

instruktorów jazdy na nartach 

zjazdowych i biegowych. Zwiedzili  

również  Pałac Staniszów, Centrum 

Edukacji Ekologicznej KPN w 

Szklarskiej Porębie, Leśny Bank 

Genów, Zamek Chojnik, Western City , 

Uzdrowisko Cieplice oraz pozostałe  

atrakcje Karkonoszy. 

Każdy dzień pobytu był szczegółowo 

zaplanowany,  goście odwiedzili również  

Szkołę Podstawową im. Orła Białego  w 

Podgórzynie , gdzie mogli zobaczyć 

m.in. pokazy akrobatyczne, 

przygotowane jak zwykle na wysokim 

poziomie przez utalentowanych 

podgórzyńskich uczniów.  Na gościach  

ze Smołdzina pokaz zrobił wielkie 

wrażenie  - sami mogli również 

spróbować  jazdy na monocyklu . Po  

zajęciach akrobatycznych  na 

wszystkich czekała słodka  

niespodzianka, przygotowana przez  

Panie z Koła Gospodyń  Wiejskich z 

Podgórzyna. Otrzymali również  

materiały informacyjne o szkole, 

materiały promocyjne z gminy  oraz 

mogli wysłuchać ciekawostek o historii i 

działaniach szkoły, przekazanych przez 

Panią Dyrektor.  

Na zakończenie wizyty  zwiedzili 

gminną atrakcję - Wodospad Podgórnej 

w Przesiece,  gdzie  mogli zobaczyć  

pokazową kąpiel  Morsów  z Przesieki z 

udziałem  słynnego  Wima Hofa. 

Pokaz ten zrobił na gościach 

piorunujące wrażenie. Wszyscy chcieli 

mieć pamiątkowe zdjęcia z Morsami na 

tle wodospadu. Przy tej okazji 

chcielibyśmy podziękować Pani Annie 

Kurowskiej – przewodnikowi górskiemu 

za pomoc przy organizacji wycieczek 

oraz uatrakcyjnieniu pobytu dzieciom. 

Jednocześnie informujemy,  że nasi  

uczniowie  w ramach wymiany 

partnerskiej zostali zaproszeni na letni 

wypoczynek do nadmorskiej gminy 

Smołdzino w terminie od 01 do 

10.07.2013r. Grupa dzieci i młodzieży 

zostanie wybrana ze wszystkich szkół 

gminnych, a już w chwili obecnej  

przygotowywany jest szczegółowy 

program pobytu, w którym nie zabraknie 

na pewno:  zwiedzania ruchomych 

wydm, skansenu w Klukach, 

Słowińskiego  Parku Narodowego  i 

wielu, wielu innych atrakcji. O 

wrażeniach naszych wczasowiczów  z 

pobytu w  Smołdzinie  opowiemy w 

jesiennym wydaniu „Pogórza dla 

Ciebie”. 

ŚWIETLICA                                 
W MARCZYCACH 

 
Urząd Gminy w Podgórzynie złożył w  

Urzędzie Marszałkowskim we 

Wrocławiu  wniosek o dofinansowanie 

ze środków unijnych budowy świetlicy 

wiejskiej w Marczycach. Obiekt ma być 

zlokalizowany na cz. działki gminnej nr 

62 (plac zabaw). Wcześniejsze 

działania w tym zakresie realizowane 

były w ramach funduszu sołeckiego, 

jednak dzięki środkom unijnym, ta  

oczekiwana przez społeczność Marczyc 

inwestycja ma szansę być zrealizowana 

dużo szybciej.  

 

GMINNY SPORT 
 

Blisko 50 tys. złotych zostało przyznane 

w formie dotacji na działania w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w 2013r. Kwotę rozdysponowano 

wśród podmiotów, które wzięły udział w 

ogłoszonym otwartym konkursie ofert. 

Środki przeznaczone zostaną na 

organizowanie zajęć sportowych, 

treningowych, imprez sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz na organizowanie 

zawodów i imprez sportowych o zasięgu 

lokalnym i ponadlokalnym.  

 

WODA I ŚCIEKI 
 
Jak co roku  przekazujemy Państwu 
informację o aktualnych cenach za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków: 
1. Na podstawie uchwały Rady 

Gminy Podgórzyn nr XXVII/224/13 z 

dnia 8 lutego 2013r. zatwierdzono taryfy 

w następującej wysokości (netto): 

- cena za dostarczoną wodę – 7,89 

zł/m3 

- cena za odprowadzane ścieki – 15,90 

zł/m3 

W/w ceny obowiązują od 8.03.2013r. do 

7.03.2014r. 

2. Na podstawie uchwały Rady 

Gminy Podgórzyn nr XXVIII/233/13 z 

dnia 4 marca 2013r. ustalono następu-

jące dopłaty dla odbiorców usług z za-

kresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

WODA: 

- dla gospodarstw domowych, których 

członkowie posiadają centrum życiowe 

w gminie Podgórzyn, dopłata obejmuje 

3m3 wody zużytej miesięcznie na osobę 

i wynosi brutto 2,80 zł/1m3 

- dla zakładów budżetowych jednostek 

organizacyjnych samorządu terytorial-

nego 0,00zł 

- dla pozostałych odbiorców dopłata 

wynosi brutto 1,30 zł/1m3 zużytej wody. 

ŚCIEKI: 

- dla gospodarstw domowych, których 

członkowie posiadają centrum życiowe 

w gminie Podgórzyn, dopłata obejmuje 

3m3 odprowadzanych ścieków mie-

sięcznie na osobę i wynosi brutto 8,00 

zł/1m3 

- dla zakładów budżetowych jednostek 

organizacyjnych samorządu terytorial-

nego 0,00zł 

- dla pozostałych odbiorców dopłata 

wynosi brutto 3,82 zł/1m3 odprowadza-

nych ścieków. 

W/w dopłaty obowiązują od 8.03.2013r. 

do 31.07.2013r.  

 

FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Uchwałą nr XXIX/236/13 z dnia 27 

marca 2013r. Rada Gminy Podgórzyn 

wyraziła zgodę na wyodrębnienie w 

budżecie gminy na rok 2014 środków 

stanowiących tzw. FUNDUSZ SOŁECKI. 

Kontynuacja takiej formy wspierania 

sołectw  przez gminę , przyczyni się z 

pewnością do zrealizowania 

rozpoczętych i nowych zamierzeń, które 

w poszczególnych miejscowościach 

wskazali mieszkańcy. 

 

WANDALE 
 

 W ostatnim czasie po raz kolejny 

spalone zostały pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów w 

Zachełmiu. Niestety, takie bezmyślne 

akty wandalizmu powodują konieczność 

zwiększania środków finansowych na 

naprawy – co automatycznie ogranicza  

Aktualności 
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możliwość wykorzystania tych pieniędzy 

na inne ważne dla nas cele. W ciągu 

ostatnich miesięcy doszło również do 

kolejnego uszkodzenia wiat 

przystankowych oraz rozbijania lamp  i 

urządzeń gminnego oświetlenia 

ulicznego. 

Apelujemy do wszystkich Państwa o 

reagowanie na przypadki wandalizmu 

oraz informowanie o takich zdarzeniach 

Komisariat Policji w Karpaczu (Tel. 75-

7619402), Urząd Gminy w Podgórzynie 

(Tel. 75-7621093/94) lub Sołtysa danej 

miejscowości. Tylko wspólnie będziemy 

w stanie przeciwstawić się wandalom i 

przyczynić się do wykorzenienia tych 

negatywnych zachowań. 
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 „NOWE ZASADY 

GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI” 

W  związku z ustawowym obowiązkiem 

wdrożenia nowego systemu gospodarki 

odpadami  informujemy, że Rada Gminy 

Podgórzyn podjęła  w  przedmiotowej 

sprawie następujące uchwały:   

        -     określenie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi.                                                      

- odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli  nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne;                                        

- Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Podgórzyn;       

-określenie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów;                   

- wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości;                                           

- wybór  metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik;    

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012r., 

poz. 391 z późn. zm.) - z dniem 1 lipca 

2013 r. gmina Podgórzyn stanie się 

właścicielem odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych oraz niezamieszkałych. 

Przez nieruchomości niezamieszkałe 

należy rozumieć wszystkie 

nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, a na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, np. szkoły, 

przedszkola, ogródki działkowe, 

cmentarze, działalność gospodarcza, 

itp. Na tej podstawie Wójt Gminy 

Podgórzyn ogłosi przetarg na odbiór i 

zagospodarowanie lub tylko na odbiór 

odpadów komunalnych, w ramach 

którego wyłoniony zostanie jeden 

przedsiębiorca, który odbierać będzie 

odpady  z terenu gminy.                                     

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 

2013 r. właściciele nieruchomości nie 

będą już wnosić opłat za odbiór 

odpadów komunalnych 

przedsiębiorcom, którzy odbierają 

odpady. W zamian za to właściciele 

nieruchomości uiszczać będą opłatę 

tzw. „opłatę za odpady” do kasy 

Urzędu lub na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Podgórzyn.                              

Dlatego też ważnym jest, aby w 

odpowiednim czasie wypowiedzieć 

umowy przedsiębiorstwom, które 

aktualnie świadczą usługi odbioru 

odpadów, tak aby umowy te wygasły 

z dniem 30 czerwca 2013 r.                              

Pierwszą opłatę należy wpłacić do 10 

lipca 2013 r., każda  następna  płatna 

będzie również do 10 dnia każdego 

miesiąca, którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy. Wysokość 

opłaty określona zostanie przez 

właściciela / współwłaścicieli / najemcę, 

dzierżawcę / użytkownika wieczystego / 

zarządcę nieruchomości wspólnej  itp.  

poprzez złożenie odpowiedniej 

deklaracji   o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.                                               

Pierwszą deklarację należy złożyć w 

Urzędzie Gminy Podgórzyn do dnia 30 

kwietnia 2013 r. W przypadku zmiany 

danych w deklaracji każdorazowo 

należy składać nową deklarację.                                           

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (wysokość opłaty) 

powstającymi na nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

stanowić będzie iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami, która 

odpowiednio wynosi:                                                

- 13,30 zł jeżeli odpady zbierane są na 

nieruchomości w sposób selektywny           

- 15,30 zł jeżeli odpady  nie są zbierane  

na nieruchomości w sposób selektywny.        

1. W przypadku nieruchomości, na 

których powstają odpady komunalne, a 

nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami (wysokość 

opłaty) stanowić będzie iloczyn liczby 

pojemników i  stawki za pojemnik o 

określonej pojemności   tj.: 

a) ustala się stawkę za jednora-

zowe opróżnienie pojemnika na odpady:  

- pojemnik o pojemności  0,11 

m
3 

 tj. 110 l -w wysokości 16,40 zł.  

- pojemnik o pojemności  0,12 

m
3
 tj. 120 l - w wysokości 17,90 zł. 

-  pojemnik o pojemności  0,24 

m
3
 tj.240 l  - w wysokości 35,75  zł.  

- pojemnik o pojemności  1,1 m
3
 

tj. 1100 - w wysokości 163,90 zł.  

- worek  o pojemności  0,12 m
3
 

tj. 120 l - w wysokości   16,40 zł.   

b) odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny ustala się niższą 

stawkę  za jednorazowe opróżnianie 

pojemnika na odpady: 

- pojemnik o pojemności  0,11 

m
3 

tj. 110 l  - w wysokości  14,25 zł.  

- pojemnik o pojemności  0,12 

m
3
 tj. 120 l - w wysokości  15,54 zł. 

-  pojemnik o pojemności  0,24 

m
3
 tj. 240  l-  w wysokości  31,09 zł.  

- pojemnik o pojemności  1,1 m
3 

tj. 1100 l – w wysokości  142,51zł 

- worek  o pojemności  0,12 m
3
  

tj. 120 l -  w wysokości    14,25 zł.   

Przez zbieranie selektywne odpadów 

komunalnych na nieruchomości należy 

rozumieć odrębne zbieranie 

następujących frakcji odpadów:                       

szkło – w osobnym pojemniku lub 

worku, koloru zielonego;                           

odpady ulegające biodegradacji (w tym 

odpady kuchenne i zielone) - w 

pojemnikach koloru brązowego lub 

workach, koloru czarnego (z napisem 

bio);                                                                 

odpady zmieszane– w pojemnikach lub 

workach koloru czarnego.                      

wyposażenie każdej nieruchomości w 

pojemniki lub worki na odpady należeć 

będzie do obowiązków właściciela 

nieruchomości.                                              

W przypadku gdy trzyosobowa rodzina 

zdeklaruje się, że będzie segregować 

odpady komunalne na nieruchomości w 

sposób opisany powyżej, uiszczać 

będzie comiesięczną opłatę  w 

następującej wysokości: 3 osoby x 

13,30 zł = 39,90 zł                                             

W przypadku gdy trzyosobowa rodzina 

zdeklaruje się, że nie będzie 

segregować odpadów komunalnych na 

nieruchomości, uiszczać będzie 

comiesięczny podatek w następującej 

wysokości: 3 osoby x  15,30 zł = 45,90 

zł.                                                            

Niezależne od tego czy segregacja 

będzie lub nie będzie prowadzona na 

nieruchomości istnieje możliwość 

przekazywania odpadów komunalnych 

do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych tzw. „gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie gminy, w 

następujący sposób: 

a) do pojemników koloru 

niebieskiego –  papier i opakowania 

Warto wiedzieć 
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wielomateriałowe; 

b) do pojemników koloru 

zielonego –  szkło; 

c) do pojemników koloru żółtego 

oraz pojemników siatkowych – 

opakowania z tworzyw sztucznych i 

metale.  

Oprócz możliwości korzystania z gniazd 

do selektywnej zbiórki uruchomiony 

zostanie również punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (tzw. 

pszok) na terenie Zakładu Usług 

Komunalnych Związku Gmin 

Karkonoskich Ściegnach-Kostrzycy , do 

którego będzie można przekazać 

bezpłatnie odpady komunalne zbierane 

w sposób selektywny, w tym: 

a) papier i makulaturę; 

b) metal, tworzywa sztuczne, opakowa-

nia wielomateriałowe, 

c) szkło; 

d) przeterminowane leki i chemikalia, 

e) zużyte baterie i akumulatory; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabaryto-

we, 

h)  zużyte opony, 

i) tekstylia, w tym ubrania,  

j) odpady budowlane i rozbiórkowe w 

ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok.  

Jednocześnie dwa razy w roku prze-

prowadzona zostanie mobilna zbiórka 

odbioru odpadów wielkogabarytowych i 

odpadów zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego na terenie gminy.  

O terminie przeprowadzenia akcji 

mieszkańcy poinformowani zostaną w 

sposób zwyczajowo przyjęty.                    

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ 

ODPADYWłaściciele nieruchomości 

zarówno zamieszkałych jak i nieza-

mieszkałych, na których powstają odpa-

dy komunalne, którzy  zadeklarują, iż 

będą w sposób selektywny zbierać 

odpady, zobowiązani są od dnia 01 

lipca 2013 r. do segregacji odpadów na 

nieruchomości    w następujący sposób: 

a) szkło – w osobnym pojemniku 

lub worku, koloru zielonego;  

b) odpady ulegające biodegrada-

cji (w tym odpady kuchenne i zielone) - 

w pojemnikach koloru brązowego lub 

workach, koloru czarnego (z napisem 

bio); 

c) odpady zmieszane– w pojem-

nikach lub workach koloru czarnego. 

Do pojemnika lub worka na szkło należy 

wrzucać: 

- butelki i słoiki szklane po 

napojach i żywności 

- butelki po napojach 

alkoholowych 

- szklane opakowania po 

kosmetykach. 

Do pojemnika lub worka na bioodpady 

należy wrzucać: 

- odpady kuchenne (np. obierki, 

resztki żywności itp.) 

- odpady zielone takie jak: trawa, 

chwasty, liście. 

Właściciele nieruchomości zamiast 

gromadzić bioodpady w pojemnikach 

lub workach mogą poddać je procesowi 

kompostowania w przydomowych 

kompostownikach, podając taką 

informację w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Należy zatem pamiętać, iż w przypadku 

segregacji odpadów należy wydzielać 

ze strumienia odpadów komunalnych 

zmieszanych frakcję szkła i 

bioodpadów. Tylko tak prowadzona 

segregacja odpadów na nieruchomości 

opisana w powyższym zakresie 

upoważnia mieszkańców gminy 

Podgórzyn  do ponoszenia 

pomniejszonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.                                     

Niezależnie od systemu jaki zostanie 

określony w deklaracji, tj. zbieranie w 

sposób selektywny lub nieselektywny 

odpadów komunalnych, właściciele 

nieruchomości mają również możliwość 

przekazywania wysegregowanych 

odpadów komunalnych do punktów 

selektywnego zbierania odpadów tzw. 

„gniazd”, zlokalizowanych na terenie 

gminy, w następujący sposób: 

a) do pojemników koloru 

niebieskiego –  papier i opakowania 

wielomateriałowe; 

b) do pojemników koloru 

zielonego –  szkło; 

c) do pojemników koloru żółtego 

oraz pojemników siatkowych – 

opakowania z tworzyw sztucznych . 

Wszelkich informacji o nowym systemie 

można uzyskać w referacie  Gospodarki 

Przestrzennej Nieruchomości, Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gmin . 

75-75-48-101.Informacje dostępne są 

również na stronie www.podgorzyn.pl w 

zakładce „Nowy System 

Gospodarowania Odpadami”. 

INSTRUKCJA 

WYPEŁNIANIA 

DEKLARACJI                               

O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI                       

W GMINIE PODGÓRZYN 

dla nieruchomości  na których 

zamieszkują mieszkańcy  

1. Wypełnioną deklarację należy 

dostarczyć do Sekretariatu Urzędu 

Gminy Podgórzyn ul.Żołnierska 14 ,     

58-562 Podgórzyn do dnia 30 kwietnia 

2013 roku. 

2. Deklarację należy wypełniać, 

używając czytelnych, DRUKOWANYCH 

liter. Deklarację można wypełniać 

ręcznie, na maszynie lub na 

komputerze. W przypadku pisma 

ręcznego zaleca się używanie czarnego 

lub niebieskiego długopisu. 

Niedozwolone jest używanie ołówka.  

3. Przez pojęcie „właściciela 

nieruchomości” należy rozumieć także: 

współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych  oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością. 

4. W przypadku nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość 

zamieszkałą a w części nieruchomość  

nie zamieszkałą a powstają odpady 

komunalne, właściciel składa  dwie  

odrębne deklaracje.  

 

1. Część A. 

 

Organem właściwym, do którego należy 

złożyć deklarację jest Wójt Gminy 

Podgórzyn. Formularz można złożyć w 

Urzędzie Gminy Podgórzyn  ul. 

Żołnierskiej 14 

 

2. Część B. 

 

 Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2012 , 

poz. 391 z póź.zm.) właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć 

Warto wiedzieć 

 

http://www.podgorzyn.pl/


8 

do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

 W przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.  

 Zgodnie z art. 6o cytowanej 

ustawy w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji właściwy 

organ określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki. 

 

3.Część C  

 

Wyjaśnienie pojęć: 

Właściciel nieruchomości - w myśl 

Kodeksu cywilnego o księgach 

wieczystych i hipotece, czyli właściciel 

nieruchomości wyodrębnionej prawnie i 

fizycznie, zwłaszcza poprzez 

urządzenie księgi wieczystej. 

Współwłaściciel nieruchomości, w tym 

współużytkownik wieczysty 

nieruchomości, zgodnie z definicją 

Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece, a nieruchomość 

przysługuje niepodzielnie dwóm lub 

więcej osobom prawnym lub fizycznym. 

Zarządca – oznacza osobę prawną lub 

fizyczną powołana do zarządzania 

nieruchomością, w tym zarządcy 

wspólnot mieszkaniowych. Zarządcą 

nieruchomości nie są spółdzielnie 

mieszkaniowe - chyba, że 

wyodrębniono wszystkie lokale 

mieszkaniowe, a spółdzielnia została 

wybrana na zarządcę (w przeciwnym 

razie każdy właściciel mieszkania, 

najemca składa odrębne deklarację) 

Posiadacz – należy przez to rozumieć 

użytkownika, zastawnika, najemcę, 

dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu 

cywilny (Dz. U. z dnia 1964r. nr 16, poz. 

93 z późń. zm. 

 

 

4. Część D 

 

W przypadku składania deklaracji przez 

pełnomocnika – należy dołączyć 

pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z 

deklaracją w oryginale lub formie 

uwierzytelnionego odpisu wraz z 

uiszczoną opłatą skarbową  (17zł). 

Należy podać czy pełnomocnicy mogą 

działać samodzielnie czy też posiadają 

pełnomocnictwo łączne. 

Dla każdej nieruchomości należy złożyć 

odrębną deklarację. 

Przez zbieranie selektywne odpadów 

komunalnych na nieruchomości należy 

rozumieć odrębne zbieranie 

następujących frakcji odpadów: 

a) szkło – w osobnym pojemniku 

lub worku, koloru zielonego;  

b) odpady ulegające 

biodegradacji (w tym odpady kuchenne i 

zielone) - w pojemnikach koloru 

brązowego lub workach, koloru 

czarnego (z napisem bio); 

c) odpady zmieszane– w 

pojemnikach lub workach koloru 

czarnego oraz  nie mieszanie   ich z  

odpadami wymienionymi w  art. 4 ust. 2 

pkt. 1 ppkt. a ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach tj. 

przeterminowanych leków i 

chemikaliów, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu  

elektrycznego i elektronicznego, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych  i rozbiórkowych, 

zużytych opon. 

Takie zbieranie spełnia wymóg 

selektywnej zbiórki odpadów do której 

ma zastosowanie niższa opłata tj. 13,30  

zł od mieszkańca miesięcznie 

Dodatkowo bioodpady zamiast 

gromadzić w pojemniku lub w worku 

można poddać procesowi 

kompostowania w przydomowych 

kompostownikach 

Przez kompostownik  należy rozumieć 

specjalną skrzynkę, pojemnik  służące 

do kompostowania bioodpadów; nie jest 

kompostownikiem miejsce - pryzma na 

gruncie, na którym składowane są 

bioodpady. 

W przypadku zakreślenia wyboru 

selektywnej zbiórki odpadów lub 

gromadzenia bioodpadów w 

kompostowniku – będzie ona podlegała 

bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązania się z selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub 

braku kompostownika organ w drodze 

decyzji nalicza opłatę za odpady 

zmieszane. 

Niezależne od tego istnieje możliwość 

przekazywania odpadów komunalnych 

do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych tzw. „gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie gminy, w 

następujący sposób: 

d) do pojemników koloru 

niebieskiego –  papier i opakowania 

wielomateriałowe; 

e) do pojemników koloru 

zielonego –  szkło; 

f) do pojemników koloru żółtego 

oraz pojemników siatkowych – 

opakowania z tworzyw sztucznych i 

metale.  

 

5. część E  

 

poz. 38   należy wpisać: 

 13, 30 zł - w przypadku 

prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów (zakreślone    „selektywny” ) 

 15, 30  zł -  w przypadku braku 

segregacji odpadów ( zakreślone „ 

zmieszany” )    

poz. 39 -podać faktyczną ilość osób 

zamieszkującą daną nieruchomość, a 

nie ilość zameldowanych osób. W przy-

padku  gdy liczba osób zamieszkałych 

na danej nieruchomości jest mniejsza 

od liczby osób zameldowanych, właści-

ciel nieruchomości zobowiązany jest 

dostarczyć dokument potwierdzający 

fakt zamieszkania tych osób poza tere-

nem gminy.  

poz. 40 - iloczyn liczby mieszkańców i 

stawki opłaty (wysokość miesięcznej 

kwoty  opłaty) np. 13,30zł x 3 osoby = 

39,90 zł  

Wyliczoną opłatę należy wpłacać do 

kasy Urzędu Gminy lub na rachunek 

Urzędu Gminy Podgórzyn BGŻ 

Oddział Jelenia Góra nr 23 2030 0045 

1110 0000 0102 0810  do 10 każdego 

miesiąca  z góry za każdy miesiąc w 

tytule podając „opłata za odpady” 

oraz adres nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne; przy 

czym pierwsza wpłata za miesiąc 

lipiec 2013 musi nastąpić do 10-tego 

lipca 2013 r. 

 Właściciel nieruchomości zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości w 

gminach  ma obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki na odpady 

Warto wiedzieć 
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komunalne lub worki zgodnie z 

Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Podgórzyn. 

Wszystkie uchwały dot. nowej ustawy 

śmieciowej dostępne są na stronie 

internetowej gminy (BIP) - 

http://podgorzyn.signform.pl/podgorzyn/ 

Objaśnienie zawiera informacje 

podstawowe.  

Więcej informacji można uzyskać w 

Referacie Gospodarki Przestrzennej, 

Nieruchomości, Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa  Urzędu Gminy  

Podgórzyn ul. Żołnierska 14  tel .75 

75 48 114, lub 75-75-48-130,  pokój nr 

12 lub 15 ,   II piętro. 

 

 

INSTRUKCJA 

WYPEŁNIANIA 

DEKLARACJI                                

O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI                       

W GMINIE PODGÓRZYN  

dla nieruchomości  na których nie 

zamieszkują mieszkańcy  

1. Wypełnioną deklarację należy 
dostarczyć do Sekretariatu Urzędu 
Gminy Podgórzyn ul.Żołnierskiea 14 ,     
58-562 Podgórzyn do dnia 30 kwietnia 
2013 roku. 

2. Deklarację należy wypełniać, 
używając czytelnych, DRUKOWANYCH 
liter. Deklarację można wypełniać 
ręcznie, na maszynie lub na 
komputerze. W przypadku pisma 
ręcznego zaleca się używanie czarnego 
lub niebieskiego długopisu. 
Niedozwolone jest używanie ołówka.  
3. Przez pojęcie „właściciela 
nieruchomości” należy rozumieć także: 
współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych  oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 

4 W przypadku nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość 

zamieszkałą a w części nieruchomość  

nie zamieszkałą a powstają odpady 

komunalne, właściciel składa  dwie  

odrębne deklaracje. 

1. Część A. 

 

Organem właściwym, do którego należy 

złożyć deklarację jest Wójt Gminy 

Podgórzyn. Formularz można złożyć w 

Urzędzie Gminy Podgórzyn  ul. 

Żołnierskiej 14 

 

2. Część B. 

 

 Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2012 , 

poz. 391 z póź.zm.) właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć 

do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

 W przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.  

 Zgodnie z art. 6o cytowanej 

ustawy w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji właściwy 

organ określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki. 

 

3.Część C  

 

Wyjaśnienie pojęć: 

Właściciel nieruchomości - w myśl 

Kodeksu cywilnego o księgach 

wieczystych i hipotece, czyli właściciel 

nieruchomości wyodrębnionej prawnie i 

fizycznie, zwłaszcza poprzez 

urządzenie księgi wieczystej. 

Współwłaściciel nieruchomości, w tym 

współużytkownik wieczysty 

nieruchomości, zgodnie z definicją 

Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece, a nieruchomość 

przysługuje niepodzielnie dwóm lub 

więcej osobom prawnym lub fizycznym. 

Zarządca – oznacza osobę prawną lub 

fizyczną powołana do zarządzania 

nieruchomością, w tym zarządcy 

wspólnot mieszkaniowych. Zarządcą 

nieruchomości nie są spółdzielnie 

mieszkaniowe - chyba, że 

wyodrębniono wszystkie lokale 

mieszkaniowe, a spółdzielnia została 

wybrana na zarządcę (w przeciwnym 

razie każdy właściciel mieszkania, 

najemca składa odrębne deklarację) 

Posiadacz – należy przez to rozumieć 

użytkownika, zastawnika, najemcę, 

dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu 

cywilny (Dz. U. z dnia 1964r. nr 16, poz. 

93 z późń. zm.) 

 

4. Część D 

 

W przypadku składania deklaracji przez 

pełnomocnika – należy dołączyć 

pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z 

deklaracją w oryginale lub formie 

uwierzytelnionego odpisu wraz z 

uiszczoną opłatą skarbową  (17zł). 

Należy podać czy pełnomocnicy mogą 

działać samodzielnie czy też posiadają 

pełnomocnictwo łączne. 

 

6. Część E 

Dla każdej nieruchomości należy złożyć 

odrębną deklarację. 

 

Przez zbieranie selektywne odpadów 

komunalnych na nieruchomości należy 

rozumieć odrębne zbieranie 

następujących frakcji odpadów: 

d) szkło – w osobnym pojemniku lub 

worku, koloru zielonego (odbiór 1 raz na 

miesiąc z godnie z ustalonym  

harmonogramem ); 

e) odpady ulegające biodegradacji {w tym 

odpady kuchenne i zielone) - w 

pojemnikach koloru brązowego lub 

workach, koloru czarnego (z napisem 

bio)}   - (odbiór  nie rzadziej niż raz na 

tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 

października, a w pozostałym okresie 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie); 

f) odpady zmieszane– w pojemnikach lub 

workach koloru czarnego (odbiór nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie  

zgodnie z ustalonym harmonogramem z 

podmiotem uprawnionym); 

oraz  nie mieszanie   ich z  odpadami 

wymienionymi w  art. 4 ust. 2 pkt. 1 

ppkt. a ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach tj. 

przeterminowanych leków i 

chemikaliów, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu  

Warto wiedzieć 
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elektrycznego i elektronicznego, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych  i rozbiórkowych, 

zużytych opon. 

Takie zbieranie spełnia wymóg 

selektywnej zbiórki odpadów do której 

ma zastosowanie niższa opłata  od 

pojemnika. Dodatkowo bioodpady 

zamiast gromadzić w pojemniku lub w 

worku można poddać procesowi 

kompostowania w przydomowych 

kompostownikach. 

Przez kompostownik  należy rozumieć 

specjalną skrzynkę, pojemnik  służącą 

do kompostowania bioodpadów; nie jest 

kompostownikiem miejsce - pryzma na 

gruncie, na którym składowane są 

bioodpady. 

W przypadku zakreślenia wyboru 

selektywnej zbiórki odpadów lub 

gromadzenia bioodpaów w 

kompostowniku – będzie ona podlegała 

bieżącej kontroli. W przypadku nie 

wywiązania się z selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub 

braku kompostownika organ w drodze 

decyzji nalicza opłatę za odpady 

zmieszane. 

Niezależne od tego istnieje możliwość 

przekazywania odpadów komunalnych 

do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych tzw. „gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie gminy, w 

następujący sposób: 

g) do pojemników koloru 

niebieskiego –  papier i opakowania 

wielomateriałowe; 

h) do pojemników koloru 

zielonego –  szkło; 

i) do pojemników koloru żółtego 

oraz pojemników siatkowych – 

opakowania z tworzyw sztucznych i 

metale.  

 

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Regulaminu utrzy-

mania czystości i  porządku na terenie 

Gminy Podgórzyn  łączna pojemność 

minimalna pojemników służących do 

zbierania odpadów komunalnych zmie-

szanych na terenie nieruchomości, 

powinna wynikać z następujących tygo-

dniowych uśrednionych  norm wytwa-

rzania zmieszanych odpadów komunal-

nych: 

1) dla budynków mieszkalnych 30 

l na każdego mieszkańca, co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 110 l na 

każdą nieruchomość;  

2) dla szkół wszelkiego typu, 

żłobków, przedszkoli i innych placówek 

oświatowych,   – co najmniej 3 l na 

każdego ucznia, dziecko, pracownika, 

3) dla zakładów rzemieślniczych, 

usługowych i produkcyjnych – co 

najmniej jeden pojemnik 110 litrów na 

każdych 10 pracowników, 

4) dla lokali i punktów handlowych 

– 20 l na każdego pracownika, jednak 

co najmniej jeden pojemnik 110 l na 

lokal, punkt 

5) dla punktów gastronomicznych 

– co najmniej 20 l na każde miejsce 

konsumpcyjne, 

6) dla punktów szybkiej 

konsumpcji – co najmniej 15 l na 

każdego pracownika,  

7) dla szpitali, internatów, hoteli, 

pensjonatów, agroturystyki  itp. – co 

najmniej 20  l na jedno łóżko, 

8) dla ogrodów działkowych – co 

najmniej 10 l na każdą działkę w okresie 

od 01 marca do 31 października, a poza 

tym okresem – 1 l na każdą działkę; 

9) dla targowisk – 15  l na 1 

stanowisko handlowe; 

10) dla obiektów sportowych i 

obiektów użyteczności publicznej, 

organów administracji samorządowej – 

co najmniej 10 l na każdego 

pracownika, 

11) dla cmentarzy – co najmniej 2 l 

na jedno miejsce pochówku. 

 

Przy informacji dot. rodzaju działalności 

należy podać profil działalności lub 

rodzaj nieruchomości niezamieszkałej   

np. szkoła, przedszkole, biblioteka, 

urząd administracji państwowej i 

samorządowej, ośrodki kultury, bazy 

służb komunalnych, ogrody działkowe, 

przychodnie lekarskie i weterynaryjne, 

restauracje, gospodarstwa 

agroturystyczne,  schroniska, 

pensjonaty, biura, sklepy, wszelkiego 

rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe 

itp – informacja niezbędna do określenia 

danych w poz. 30-34. 

 

7. Część E.1. 

 

poz. 30 -  34    - podać przewidywaną 

ilość  pojemników  o poszczególnych  

pojemnościach 

poz. 35 – 39   -  podać wysokość stawki 

opłaty  za pojemnik zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy w zależności od    

                          zakreślonego    

sposobu  zbierania odpadów   

selektywny – zmieszany 

1. W przypadku nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne  ustala 

się stawkę za jednorazowe opróżnie-

nie pojemnika na odpady:  

c) pojemnik o pojemności  0,11 

m3  tj. 110 l -w wysokości 16,40 zł.  

d) pojemnik o pojemności  0,12 

m3 tj. 120 l - w wysokości 17,90 zł.  

e) pojemnik o pojemności  0,24 

m3 tj.240 l  - w wysokości 35,75  zł.  

f) pojemnik o pojemności  1,1 m3 

tj. 1100 - w wysokości 163,90 zł.  

g) worek  o pojemności  0,12 m3 

tj. 120 l - w wysokości   16,40 zł.   

2. Od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, na któ-

rych odpady są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny ustala się niższą 

stawkę  za jednorazowe opróżnianie 

pojemnika na odpady: 

1) pojemnik o pojemności  0,11 

m3 tj. 110 l  - w wysokości  14,25 zł.  

2) pojemnik o pojemności  0,12 

m3 tj. 120 l - w wysokości  15,54 zł.  

3) pojemnik o pojemności  0,24 

m3 tj. 240  l-  w wysokości  31,09 zł.  

4) pojemnik o pojemności  1,1 m3 

tj. 1100 l – w wysokości  142,51zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć 
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Kevin Espenszyt 

Wicemistrzem Świata 

 

Kasina Wielka ma Justynę Ko-

walczyk, Wisła Adama Małysza, a w  

Ściegnach mieszka  Kevina Espenszyt. 

Jeśli ktoś jeszcze nie wie kim jest Kevin 

i dlaczego stawiamy go pośród najwięk-

szych gwiazd sportu, to z nieskrywaną 

satysfakcją informujemy, że Kevin zdo-

był tytuł wicemistrza świata w tańcach 

towarzyskich w klasie standard. Ten 

niezwykle utalentowany młodzieniec 

wraz ze swoją partnerką Aleksandrą 

Siwiec wywalczyli ten tytuł podczas 

Mistrzostw Świata, które obyły się w 

grudniu 2012 roku w Paryżu.  

 Na koncie pary, na co dzień 

uczącej się i ćwiczącej w „Studiu Tańca 

PM Lubin” , znajduje się już bardzo 

wiele osiągnięć. Pomimo młodego wie-

ku (Kevin ma 15 lat), wywalczył już 

pięciokrotnie tytuł Mistrza Polski. Zajął 

trzecie miejsce na w najbardziej presti-

żowym turnieju na  świecie „Blackpool 

Dance Festival” w  Anglii.  (w turnieju 

tym startuje 200 par z całego świata)   

 Z tego miejsca chcielibyśmy 

serdecznie pogratulować Kevinowi 

dotychczasowych osiągnięć, jednocze-

śnie życząc mu kolejnych sukcesów 

zarówno na parkietach krajowych jak i 

na największych światowych zawodach.    

 

MAŁE I DUŻE SUKCESY 

SPORTOWE… 

 

Za oknem już wiosennie, więc 

czas powrócić do aktywności fizycznych 

na świeżym powietrzu. Jednakże, jeśli 

ktoś myślał, że w okresie zimowym 

sport w naszej gminie zapadł w sen 

zimowy, to mamy dla niego kilka 

ciekawych informacji. Na początek w 

związku z zakończeniem sezonu 

sportów zimowych kilka niezwykle 

miłych osiągnięć z tym związanych: 

Czwarte miejsce w zawodach pucharu 

świata juniorów w saneczkarstwie, które 

odbyły się na olimpijskim torze w 

Lillehammer,  zdobył mieszkaniec 

Zachełmia - Wojciech Chmielewski. 

Uczeń Zespołu Szkół Licealnych i 

Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 

osiągnął ten sukces w konkurencji 

saneczkarskich dwójek, wspólnie z 

Mateuszem Żakowiczem.                                 

Kolejnym reprezentantem naszej gminy, 

, który odnosił sukcesy w sportach 

zimowych jest Mariusz Dziadkowiec 

Michoń. Mieszkaniec Miłkowa - student 

pierwszego roku Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej, został 

dwukrotnym złotym medalistą na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i 

Mistrzostwach Polski Juniorów 

Podkarpackie 2013. Mariusz wywalczył 

medale w wskiathlonie (10 km bieg 

stylem klasycznym i 10 km stylem 

dowolnym) oraz w team sprincie (bieg 

sztafetowy 3 x 1200 m). Był również 

uczestnikiem Mistrzostw Świata 

Juniorów Liberec 2013. Wielkie 

sportowe sukcesy odnieśli także młodzi 

sportowcy z UKS Sosnówka.  

Na Dolnośląskich Igrzyskach Szkół 

Podstawowych w biathlonie, które 

odbyły się 26 lutego 2013 r.      w 

Jakuszycach podopieczne i podopieczni 

trenerów Andrzeja Musielskiego i 

Magdaleny Nykiel osiągnęli największy 

sukces szkoły i UKS „Olimpijczyk” w 

historii sportów zimowych. Po zaciętej 

walce na trasie biegowej i strzelnicy 

nasza zawodniczka Patrycja Kołodziej 

została Mistrzynią Dolnego Śląska, a 

razem z koleżankami Barbarą Bagińską 

i Weroniką Paluch zdobyły 

wicemistrzostwo Dolnego Śląska. 

Drużynę uzupełniały Roksana i Sandra 

Jarmakowicz. Nasi chłopcy niewiele 

ustąpili dziewczętom, zajmując na 

podium zwycięzców III miejsce – byli to 

Przemysław Marszałek , Wojciech 

Jasiński, Michał Witulski oraz Jakub 

Ziemniak. Sukcesy zawodników 

ilustrujemy zdjęciami. W pobitym polu 

pozostały duże renomowane szkoły 

sportowe, specjalizujące się w 

biathlonie. Zwycięstwo naszej 

zawodniczki było dużym zaskoczeniem 

dla rywali. 

Ten niewątpliwy sukces sportowy, to 

również wielka zasługa Dyrektora szkoły 

- działacza                       i wiceprezesa 

Klubu Pani Barbary Lipińskiej, 

nauczyciela wychowania fizycznego 

Pana Marcina Żuławskiego, atmosfery 

sprzyjającej rozwojowi sportowemu 

wśród grona nauczycielskiego oraz 

bezinteresownej pracy organizacyjnej 

Pani Beaty Jońskiej. Korzystając z tej 

okazji trenerzy UKS składają 

podziękowania na ręce pani Anny Latto 

Wójta Gminy Podgórzyn za udzieloną 

pomoc finansową    i tworzenie życzliwej 

atmosfery wokół  działalności UKS. 

Jednak zima to nie tylko sporty 

na śniegu. Mały, jednakże wielki sukces 

osiągnęli młodzi piłkarze GKS Endico 

Mitex Podgórzyn, którzy na turnieju 

Ludowych Zespołów Sportowych zajęli 

trzecie miejsce. Każdy sukces cieszy. 

Gratulujemy tych wielkich i małych 

sukcesów i życzymy kolejnych.       

 

Zapowiedź rozgrywek       

piłkarskich 

 
Kibice piłkarscy z pewnością nie mogą 

doczekać się już rozpoczęcia sezonu 

wiosennego przez kluby z naszej Gmi-

ny. Przedłużający się sezon zimowy 

spowodował, że mecze zaplanowane na 

marzec oraz te z początku kwietnia 

przeniesione zostały na inny termin. 

Jednakże zima to czas, w którym nasze 

zespoły nie próżnują i solidnie przygo-

towują się do zbliżających się rozgry-

wek. Rozgrywający swoje mecze w 

klasie okręgowej Endico – Mitex Podgó-

rzyn rozpoczął swoje treningi już na 

początku 2013 roku. Zespół trenuje trzy 

razy w tygodniu. Treningi odbywają się 

w dwóch grupach seniorskiej i młodzie-

żowej.  Warto wspomnieć, że klub w 

przerwie zimowej pozyskał z Karkono-

szy Jelenia Góra Dawida Celencewicza 

oraz z klubu z Rybnicy przyszedł Szy-

mon Zin. Klub prowadzi jeszcze rozmo-

wy z zawodnikami Karkonoszy zaintere-

sowanymi wsparciem naszego zespołu.  

Innym przedstawicielem naszej Gminy 

przygotowującym się do rundy wiosen-

nej jest grający w B-klasie Halniak Mił-

ków. Zawodnicy z Miłkowa zapowiadają 

włączenie się do walki o awans do A-

klasy. Skład w zasadzie nie uległ zmia-

nie, powróciło kilku zawodników  którzy 

już kiedyś reprezentowali barwy mił-

kowskiego klubu.  Klub rozegrał już kilka 

sparingów, które pozytywnie prognozują 

postawę w zbliżającym się sezonie.  

Kolejnym naszym piłkarskim reprezen-

tantem jest Hottur Borowice. Jego forma 

może być pozytywną niespodzianką. 

Trenerem w klubie został Krzysztof 

Cyrek, który dwa sezony wcześniej 

wprowadził klub z Podgórzyna do klasy 

okręgowej. Życzymy powodzenia 

wszystkim naszym zespołom.  

Sport 
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JUBILEUSZ 50-lecia 

MAŁŻEŃSTWA 
Wielkie wzruszenie i radość 

towarzyszyły uroczystościom 

związanym z Jubileuszem 50-lecia 

małżeństw z terenu gminy Podgórzyn. 

W ostatnim okresie ten wielki zaszczyt 

spotkał następujące pary małżeńskie: 

Państwo Maria i Leon Lebiodowie             

z Podgórzyna 

Państwo Anna i Marian Gazdowicz z 

Sosnówki 

Państwo Anna i Józef Ostrowscy z 

Sosnówki 

Uroczystości były bardzo wzruszające - 

były wspomnienia, podziękowania, 

kwiaty, wiele ciepłych i pięknych słów 

oraz okolicznościowe medale przyznane 

przez Prezydenta RP.  

Naszym dostojnym Jubilatom życzymy 

kolejnych długich, szczęśliwych lat 

przeżytych w zdrowiu, pomyślności                  

i otoczeniu najbliższych. 

                                            

PODZIĘKOWANIE 

OD TPD 
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Podgórzynie, Zarząd Główny i Zarządy 

Kół w Miłkowie, Sosnówce i 

Podgórzynie, składają serdeczne 

podziękowania wszystkim sponsorom 

17tej Zabawy Choinkowej z paczkami 

mikołajkowymi i słodkim poczęstunkiem 

dla setki dzieci objętych opieką TPD z 

Gminy Podgórzyn, która odbyła się 

10.01.2013r. w restauracji „Nad 

Stawami” w Podgórzynie. 

Darczyńcami byli: 

- Pani Anna Latto – Wójt Gminy 

Podgórzyn, 

-  Państwo Janina i Jerzy Podgórni – 

właściciele restauracji „Nad Stawami” w 

Podgórzynie, 

- Pan Jerzy Wróbel – Prezes PKS 

TOUR w Jeleniej Górze, 

- Pan Stanisław Tomkiewicz – Prezes 

Firmy Pre-Fabrykaty w Miłkowie, 

 - Rotary Klub z Karpacza, 

- Lekarze medycyny: Agnieszka Dojs, 

Marcelina Pichlak, Ewa Szatanik, 

- Pani Małgorzata Dubaniewicz – 

właścicielka „Apteki Podgórzyńskiej”, 

- Pani Izabella Janulewicz                               

z Podgórzyna. 

Pyszne ciasta i pączki ufundowali 

właściciele piekarni – cukierni: 

- Państwo Aleksandra i Barbara Kisły z 

Podgórzyna, 

- Pan Jerzy Stankiewicz z Cieplic. 

Słodycze otrzymaliśmy od:  

- Pana Krzysztofa Przyborowskiego – 

właściciela hurtowni „Kris” w Jeleniej 

Górze,  

- Pana Ryszarda Wacha – Prezesa 

Zarządu Oddz. Okręgu TPD w Jeleniej 

Górze, 

- Pani Alicji Sowy – Dyrektor Biura 

Zarządu Okręgowego TPD w Jeleniej 

Górze, 

- Fundatorem upominków na nagrody 

konkursowe był: Pan Marian Kudlak – 

właściciel kiosku w Cieplicach. Paczki  

mikołajkowe wręczał na zabawie uczeń 

L.O. w Zespole Szkół Technicznych 

„Mechanik” w Jeleniej Górze – Mateusz 

Śliwiński. 

Zabawę z licznymi konkursami 

prowadziła – Bożena Lebioda, do tańca 

przygrywał Pan Jerzy Polanin, 

fotografował Maurycjusz Żukowski.  

Podziękowania składają organizatorzy 

zabawy: Ewa Palczewska, Czesława 

Jezierska, Maurycjusz Żukowski, Adela 

Walawska i inni działacze oraz 

zadowolone dzieci.  

 

RATOWALI DZIKIE 
ZWIERZĘTA 

 

Wielkie uznanie i gorące podziękowania 

dla naszych strażaków z OSP 

Podgórzyn, którzy wspólnie z PSP 

Jelenia Góra brali udział w dniu 15 

marca 2013r. na Stawach 

Podgórzyńskich w wyjątkowo trudnej 

akcji ratowania stada łani i byków, pod 

którymi załamał się lód.  Z relacji 

świadków wynika, że w oczach 

przemoczonych i przestraszonych 

zwierząt można było dostrzec 

wdzięczność, a nasi strażacy po raz 

kolejny potwierdzili, że można na nich 

liczyć w każdej sytuacji. 

 

Bal dla dzieci z Sosnówki 
 
26.01 br w Domu Strażaka w Sosnówce 

odbył się Bal Karnawałowy dla 

najmłodszych mieszkańców naszej 

miejscowości. Na parkiecie wraz z 

rodzicami bawiły się dzieci w wieku od 1 

do 6 lat. Dzieci były pięknie przebrane. 

Rada Sołecka oraz Pani Sołtys 

przygotowali dla nich napoje i słodkie  

upominki. W tym dniu cała sala remizy 

strażackiej rozbrzmiewała muzyką i 

śmiechem naszych milusińskich.  

             Sołtys i Rada Sołecka Sosnówki 

 

Animatorzy na start 
Już wkrótce swoją pracę na boiskach 

sportowych Orlik w Ściegnach, Miłkowie 

i Sosnówce rozpoczną animatorzy or-

ganizujący czas dla wszystkich chcą-

cych aktywnie spędzać wolne chwile.  

Przedłużająca się zima znacznie utrud-

niła korzystanie z obiektów. Początek 

kwietnia pozwolił prognozować, że zaję-

cia będą odbywały się bez przeszkód. 

Poniżej przedstawiamy listę kontaktową 

do animatorów, z którymi należy ustalać 

terminy korzystania z kompleksów bo-

isk: 

- Tomasz Lasosta – nauczyciel wf – 

animator na Orliku w Ściegnach – tel. nr 

604439780 

- Daniel Kotarba – trener piłki nożnej z 

licencją UEFA – animator na Orliku w 

Miłkowie – tel. 661053521 

- Krzysztof Kędroń- nauczyciel wf.  – 

animator na Orliku w Miłkowie –  tel. 

661801335 

- Jakub Topoła - trener piłki nożnej z 

licencją UEFA – animator na Orliku w 

Sosnówce – tel. 509787234 

Zachęcamy do korzystania z obiektów.  

 

FESTYN W PRZESIECE 
 

Serdecznie zapraszamy na coroczny 
festyn parafialny pt: „ Majówka w 
Przesiece”, który odbędzie się 3 maja 
2013r ,  na terenie OW Kaliniec, ul. 
Droga Liczyrzepy 1 w Przesiece. 
W programie przygotowano bardzo 
ciekawe atrakcje, bo na scenie pokażą 
się między innymi:  
-Zespół Szyszak, 
- Zespół „ W tym Sęk”  
- Grupa Cyrkowa Orły z SP Podgórzyn,   
- Dyskoteka dorosłego człowieka  
A oprócz tego:  
- lokalne ciasta i potrawy 
- atrakcje dla dzieci 
- konkursy z nagrodami 
- zamki dmuchane itp.                                                                                                                                                         
Festyn rozpocznie się Mszą św. o  godz. 
14:00, a poprowadzi go Wojtek 
Ziemniak.                                                                                                                      
Zebrane pieniądze podczas 
tegorocznego festynu zostaną 
przeznaczone na dokończenie prac 
budowlanych w przesieckim kościółku.  

 

Z życia Gminy 
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GIMNAZJUM GMINNE         
IM. JANUSZA KORCZAKA 

W SOSNÓWCE 

MOJE TWOJE NASZE 
GIMNAZJUM ZAPRASZA 
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH DO KLASY 
PIERWSZEJ W ROKU 

SZKOLNYM 2013/2014 
 

Dlaczego warto wybrać Gimnazjum 

Gminne w Sosnówce im. Janusza 

Korczaka ??? 

W naszej szkoła stwarzamy 

warunki do rozwoju oraz zapewniamy 

dobrą i przyjazną atmosferę. 

Troszczymy się o każdego ucznia, 

kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie 

produkuje geniuszy tylko zdrowe 

społeczeństwo”.  

W trosce o efekty kształcenia 

oferujemy bogaty repertuar kółek 

przedmiotowych przygotowujących do 

egzaminu gimnazjalnego oraz zajęć 

wspierających uczniów                            

z trudnościami. O znakomitych efektach  

pracy szkoły świadczy najwyższy wśród 

okolicznych gimnazjów wskaźnik EWD. 

Na terenie gimnazjum realizowane są 

projekty edukacyjne i projekty 

współfinansowane przez Unię 

Europejską.  

Baza Szkoły to 7 sal lekcyjnych 

dobrze wyposażonych w pomoce 

naukowe, pracownia komputerowa, 

centrum multimedialne, biblioteka z 

bogatym księgozbiorem i  stanowiskami 

komputerowym, gabinet pedagog 

szkolny, sala gimnastyczna z 

zróżnicowanym sprzętem sportowym. 

Największą zaletą Gimnazjum są jednak 

przede wszystkim ludzie, którzy tworzą 

naszą małą społeczność szkolną. 

Na szczególną uwagę 

zasługuje wolontariat. Gimnazjum 

współpracujący ze Schroniskiem dla 

Bezdomnych Mężczyzn  im. Brata 

Alberta w Jeleniej Górze, zbieramy 

plastikowe nakrętki oraz uczestniczymy 

w akcji „Góra Grosza”. Młodzież 

rokrocznie uczestniczy w kwestach na 

rzecz najuboższych. W działalności 

wychowawczej kształtujemy 

pracowitość, rzetelność, szczerość i 

wzajemną życzliwość. Prowadzimy 

także różnorodną działalność 

profilaktyczną. Obecnie Szkoła 

uczestniczy w akcji „Uczę się 

bezpiecznie żyć”. 

Kształcenie w naszej szkole 

może być fascynującą przygodą a 

efekty są widoczne podczas rekrutacji 

do szkół ponadgimnazjalnych. 

Pragniemy poinformować, że 

spośród  37 absolwentów Gimnazjum 

23 osoby (62,2 %) kontynuują obecnie  

z sukcesem naukę                   w liceum 

lub technikum. Bez wątpienia daje to 

wiarygodną informację o jakości  pracy - 

kształceniu i wychowaniu młodzieży z 

Gminy Podgórzyn przez grono 

pedagogiczne naszego Gimnazjum. 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W 

GIMNAZJUM 

02 stycznia 2013 r. rozpoczęła się 

realizacja Projektu „My jesteśmy 

przedsiębiorczy wartościowi, 

komunikatywni” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

W ramach którego odbywają się: 

1) zajęcia z komunikacji interper-

sonalnej, których program obejmuje 

kreowanie liderów społecznych do 

spraw mediacji,  perspektywy, możli-

wości i ograniczenia oraz sposoby 

wykorzystania nabytych umiejętności 

w biznesie, 

2)  trening umiejętności spo-

łecznych, program obejmuje naukę 

zawierania znajomości, słuchania, za-

dawania pytań, odmawiania, inicjowania 

rozmowy, reagowania na krytykę, wyra-

żania gniewu   i rozczarowania, mówie-

nia i przyjmowania komplementów,  

3)  zajęcia z przedsiębiorczości, 

program obejmuje następujący zakres:  

- moduł teoretyczny, (zajęcia 

stacjonarne) obejmuje m.in.: definicje 

przedsiębiorczości, cechy osoby 

przedsiębiorczej, czynniki 

przedsiębiorczości, etyka w 

prowadzeniu interesów, e- biznes, 

elementarne pojęcia ekonomiczne z 

zakresu gospodarki rynkowej, małe 

firmy, zasady prawne, źródła informacji, 

spółdzielnie socjalne.  

- moduł praktyczny - 2 wyjazdy 

studyjne, połączone z zajęciami 

warsztatowymi: program obejmuje m.in.: 

pomysł na biznes, sporządzenie biznes-

planu, mini-konkurs na najlepszy 

pomysł, funkcjonowanie na rynku (np. 

reklamą marketing), korzyści              z 

posiadania wyuczonego zawodu - 

prezentacja dobrych praktyk na 

przykładach wybranych przedsiębiorców 

(dobrze funkcjonującej agroturystyki – 

wyjazd dwudniowy, oraz spółdzielni 

socjalnej - wyjazd jednodniowy).       

W projekcie uczestniczy 30 uczniów 

Gimnazjum: 18 dziewcząt i 12 

chłopców, którzy zostali podzieleni na II 

grupy projektowe. Całkowita wartość 

projektu wynosi 37674,00 zł. w tym 

wkład Unii Europejskiej 32022,99 zł. 

Realizacja poszczególnych działań 

przebiega zgodnie              z umową 

zawartą z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego 

Konkurs „ENGLISCH IST 

EINFACH, GERMAN IS EASY” 
Uczennica naszego 

Gimnazjum – Ananda Koper zajęła III 

miejsce w konkursie językowym 

„Englisch ist einfach, German is easy”, 

w kategorii języka niemieckiego, 

organizowanym przez  III Liceum 

Ogólnokształcące im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w ZSOiT               w 

Jeleniej Górze. 

Ananda najlepiej napisała I szkolny etap 

konkursu w naszym gimnazjum, co dało                          

jej możliwość reprezentowania szkoły 

na szczeblu powiatowym. W dniu 

28.02.2013 r.  zorganizowano II etapu w 

III L.O. w Jeleniej Górze nasza 

uczennica bardzo dobrze napisała 

część pisemną i jako jedna z pięciu 

uczestników dostała się do finału 

konkursu, w którym prezentowała w 

języku niemieckim jeden z  wybranych 

tematów. Suma punktów z części 

pisemnej i ustnej dało jej III miejsce. Do 

zmagań konkursowych przystąpiło                                   

84 gimnazjalistów z całego powiatu 

jeleniogórskiego. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!!! 

 

RYWALIZACJA SPORTOWA 

W dniu 1 marca w Karpaczu na 

stoku narciarskim „ Pod Wangiem” 

odbyła                się Powiatowa 

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w 

narciarstwie alpejskim. Gimnazjum 

Gminne w Sosnówce im. Janusza 

Korczaka reprezentowało 6 uczniów – 

czworo narciarzy oraz dwoje 

snowbordzisów. Dominika Stanowska 

wywalczyła III miejsce indywidualnie                   

w snowbordzie, a jej koleżanki Daria 

Co słychać w oświacie 
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Dymek i Aleksandra Krzykała zajęły III 

miejsce drużynowo w narciarstwie 

alpejskim. Chłopcom zabrakło niewiele 

do podium, ostatecznie zdobyli IV 

miejsce drużynowo  w narciarstwie 

alpejskim. Liczymy na dalsze sukcesy 

naszych uczniów w dyscyplinach 

zimowych. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA         

IM. ORŁA BIAŁEGO                   

W PODGÓRZYNIE 

 
PROJEKT „INWESTYCJA W 

SAMODOSKONALENIE” 
 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego            

w Podgórzynie realizuje cykl szkoleń dla 

mieszkańców Gminy Podgórzyn                 

w  ramach projektu „Inwestycja w 

samodoskonalenie” 

współfinansowanego  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest nabycie 

umiejętności pracy nad samorozwojem                       

i potrzeby uczenia się przez całe 

życie  przez 60   mieszkańców  (40 

kobiet i 20 mężczyzn), zamieszkujących 

5  miejscowości na terenie Gminy 

Podgórzyn poprzez udział                            

w trzydniowym 20 godzinnym szkoleniu. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2013 

r. do 31.03.2013 r.  i zakłada 4 edycje 

szkoleń po 3 dni każda (zajęcia w 

weekendy). 

Szkolenia odbywały się w DW „Bałtyk” w  

Przesiece. Uczestnicy szkoleń mieli 

zapewnione wyżywienie, materiały 

szkoleniowe oraz zwrot kosztów 

dojazdów.  

Warsztaty prowadziła Pani Dorota 

Rzepczyńska. Uczestnicy szkoleń 

wyrażali pozytywną opinię o 

prowadzącej szkolenia i tematyce 

prowadzonych szkoleń. Zgłaszali 

również chęć uczestniczenia w 

kolejnych szkoleniach organizowanych 

w przyszłości. 

 

Zajęcia z pedagogiki cyrku 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

im.”Orła Białego” z Podgórzyna 

uczestniczą w trzecim projekcie 

współfinansowanym ze środków UE: 

„Równy start w przyszłość”, „Ty też 

możesz się zmienić” i ”Chcemy być 

lepsi”. Zajęcia z pedagogiki cyrku 

rozpoczęto w obecnym projekcie w 

październiku 2012 r. Bierze w nich 

udział 48 dzieci w czterech grupach. 

„ORŁY” to grupa 12- osobowa 

uczestnicząca także w poprzednich 

projektach, która bierze udział w 

pokazach prezentując różne kategorie 

sztuki cyrkowej. 

          „Krakowiaka” na monocyklach 

grupa zaprezentowała w Finale 

Dolnośląskiej Ligi Talentów 12.10.1012r. 

Jury konkursu określiło występ jako 

nową ciekawą formę folkloru. Wielkimi 

brawami publiczność nagrodziła również 

występ pokazowy „Antypody” do muzyki 

„Piraci z Karaibów”. Żonglerka nogami i 

kostiumy związane z muzyką bardzo się 

podobały, co zaowocowało 

zaproszeniem na WOŚP. 

             6 grudnia 2012 odbył się pokaz 

dla rodziców i sympatyków sztuki 

cyrkowej, gdzie oprócz grupy „Orły” 

swoje umiejętności zaprezentowały 

dzieci  ćwiczące od października. 

Otrzymały gromkie brawa od 

publiczności. Młodzi adepci sztuki 

cyrkowej podziwiali występy starszych 

kolegów. Pokaz zakończono zabawą – 

puszczaniem baniek mydlanych do 

piosenki „Bańki mydlane”. 

              12 stycznia 2013r. aż 31 

uczniów reprezentowało szkołę na 

Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w akrobatyce we Wrocławiu. 

Startowało ponad 200 zawodników z 30 

szkół dolnośląskich. Uczniowie z 

Podgórzyna w punktacji ogólnej 

chłopców zajęli II miejsce, w punktacji 

dziewcząt też II miejsce. Jest to sukces 

przy takiej dużej ilości startujących. 

              13 stycznia 2013r. grupa „Orły” 

zaprezentowała swoje ciekawe układy w 

Kamiennej Górze i w Boguszowie 

Gorcach podczas WOŚP. Publiczność 

była zachwycona występami i trudno 

było im uwierzyć, że tak młodzi ludzie 

tyle już potrafią. Gromkie brawa były 

podziękowaniem za udany występ. 

 

Aneta Watemborska 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA         

IM. St. MARUSARZA                   

W MIŁKOWIE 
 

Łukasz Orawiec laureatem 

etapu wojewódzkiego 

X Dolnośląskiego Konkursu 

Interdyscyplinarnego 

zDolny Ślązaczek 
 

    W styczniu b.r Łukasz Orawiec 

uczeń klasy VI dwukrotnie wyjeżdżał do 

Wrocławiu na kolejne etapy konkursu. 

Najpierw by l to test pisemny , później 

prezentacja multimedialna swoich 

zainteresowań.  Spośród 25 

uczestników części ustnej etapu 

finałowego laureatami zostało 14 

uczniów, którzy uzyskali co najmniej 53 

punkty za obie części finału. Łukasz 

Orawiec jest w grupie 14 uczniów. 

Gratulujemy Łukaszowi!!! 

            Uroczysta Gala Laureatów 

odbędzie się 03 kwietnia 2013 r. w 

Filharmonii Wrocławskiej. 

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w mini piłce ręcznej 
 

W dniach 14 i 15 stycznia 2013 

r. w hali w Szkole Podstawowej w 

Miłkowie odbyły się Powiatowe Igrzyska  

w mini piłce ręcznej dziewcząt i 

chłopców. W zawodach uczestniczyły 

szkoły z powiatu jeleniogórskiego. W 

kategorii dziewcząt drużyna z Miłkowa  

zajęła I miejsce. W kategorii chłopców 

drużyna z Miłkowa zajęła III miejsce. 

 

Gminny Konkurs Recytatorski 
 

Dnia 14 stycznia br. w Szkole 

Podstawowej w Miłkowie odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski. Wzięło w 

nim udział 11 uczniów – laureatów 

etapów szkolnych. Ze szkoły 

Podstawowej z Miłkowa do etapu 

powiatowego zakwalifikowali się Marek 

Orawiec i  Jakub Stasiuk zajmując I 

miejsce. 

 

 

 

Co słychać w oświacie 
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SZKOŁA PODSTAWOWA         

IM. M.KONOPNICKIEJ                   

W SOSNÓWCE 
 

Deutsch-Wagen-Tour 

Już 10 kwietnia 2013 zawita do Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Sosnówce wyczekany Deutsch-Wagen-

Tour. 

W tym dniu organizujemy „Dzień z 

językiem niemieckim” Projekt               

„Deutsch-Wagen-Tour”                                           

www.deutsch-wagen-tour.pl 

 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 
Dnia 10.12.2012r odbył się  w 

SP nr 3 w Kowarach MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS WIEDZY O KRAJCH 

NIEMIECKIEGO OBSZARU 

JĘZYKOWEGO. Konkurs przeznaczony 

był dla uczniów klas piątych i szóstych. 

Każda szkoła wyłoniła trzyosobową 

drużynę. Konkurs składał się z dwóch 

części: pisemnej (test wyboru) i ustnej 

(rozpoznawanie słynnych miejsc, 

postaci, budowli prezentowanych na 

zdjęciach). Zakres wiedzy obejmował 

następujące zagadnienia: pełną nazwę 

państwa, symbole państwowe, 

położenie geograficzne, granice, podział 

administracyjny, podstawowe 

wiadomości na temat ustroju 

politycznego, głowy państwa, 

ciekawostki. Do konkursu zgłosiło się 6 

szkół podstawowych. I miejsce zdobyła 

SP w Czernicy, II miejsce- SP im. Marii 

Konopnickiej w Sosnówce, i III miejsce 

–SP nr 1 w Kowarach. Naszą szkołę 

reprezentowali: Miriam Koper, Michał 

Witulski (kl. VI) i Piotr Chmielewski (kl. 

V). Gratulujemy. Już po raz trzeci 

jesteśmy na drugim miejscu i mamy 

nadzieję na miejsce I w przyszłym roku. 

Uczniów przygotowała Pani Agnieszka 

Stępień. 

PRZEDSZKOLE 
PUBLICZNE                                  

W PODGÓRZYNIE 
 

PRZEDSZKOLAKI Z PODGÓRZYNA ! 

Nowy rok 2013 przedszkolaki 

rozpoczęły jak zwykle żwawo i ciekawie.  

10 stycznia – zawitał do nas Teatr 

Pinokio z Nowego Sącza i obejrzeliśmy 

spektakl,Jak Karolek został papieżem” 

14 stycznia – odwiedzili nas z 

wychowawcą B. Kostoń uczniowie III 

klasy SP w Podgórzynie, czyli nasi 

absolwenci z przedstawieniem 

jasełkowym. Były duże brawa! 

22 stycznia – wspaniałe i ciepłe Święto 

– gościliśmy nasze Babcie i naszych 

Dziadków.  Było mnóstwo życzeń, 

piosenek, wierszy, prezentów i 

całusków! 

28 stycznia – przystąpiliśmy do 

ogólnopolskiej akcji ,,Przedszkolak 

pełen zdrowia” , kolejnej z cyklu akcji 

Akademii Zdrowego Przedszkolaka. 

Również podczas zebrania rodziców 

30.01.13 podjęliśmy decyzję o 

organizacji działań wspierających dla 

naszych dzieci. W podjęciu decyzji  

pomógł absolwent AWF, wieloletni 

pedagog, specjalista w zakresie 

gimnastyki korekcyjnej- mgr Robert 

Rząsa. Gimnastyka korekcyjna jako 

dodatkowa forma zapobiegania wadom 

postawy, stóp będzie realizowana już w 

marcu. W celu wsparcia rodziców 

zajęcia będą się odbywać w godzinach 

dopołudniowych.  

Pragniemy przypomnieć, iż to dzięki 
ludziom dobrej woli w bieżącym roku 
przeprowadzono    u wszystkich 
obecnych dzieci w dniu 11.01.2013 
bezpłatne, przesiewowe badania 
komputerowe postawy ciała i stóp ze 
środków pozyskanych z 1%.  
Również z pozyskanych środków z 1% 

oraz wsparciu Rady Rodziców w 

przedszkolu przeprowadzono 

ozonowanie pomieszczeń, co 

niewątpliwie pozwoliło na 

przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji 

za pomocą certyfikowanego generatora 

popartego normami zgodnymi z 

wytycznymi UE przez firmę Ozonyx. 

W kolejnym roku możemy ponownie 

realizować wspólne cele dzięki Państwa 

odpisom -   1 %  do czego serdecznie 

zachęcamy. Wystarczy nr KRS 

0000052078  oraz wpis Przedszkole 

Publiczne w Podgórzynie                    

07 lutego – zajęcia przyrodnicze pod 

hasłem ,,Pomóżmy najmniejszym 

przetrwać zimę” prowadzone przez 

panią ornitolog z Karkonoskiego Parku 

Narodowego. Było niezwykle 

interesująco! W trakcie tego spotkania 

zaplanowaliśmy cykl spotkań 

„Przyroda Cię potrzebuje” w ramach 

współpracy z KPN.                                         

Tłusty Czwartek! A więc… jemy 

najpyszniejsze pączki! Dziękujemy 

właścicielowi piekarni Kisły z 

Podgórzyna za częściowy sponsoring. 

12 lutego – WIELKI BAL 

KARNAWAŁOWY W BOROWICACH. 

Dzięki prężnej Radzie Rodziców 

działającej w naszym przedszkolu 

zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci. 

Dzięki gościnności właściciela O.W. 

HOTTUR pana Klemensa Grzesik, 

bawiliśmy się przy dźwiękach 

wspaniałej muzyki i w barwnych, 

bajkowych przebraniach (w tym również 

dorośli – wielkie brawa!) Było po prostu 

WSPANIALE. Nasze podniebienia 

delektowały się smakiem czekolady  z 

niesamowitej fontanny- ukłony w stronę 

darczyńcy Pana Grzegorza Dziadury. 

14 lutego – samodzielnie piekliśmy 

walentynkowe ciasteczka. Pyszne ! 

17 lutego – obchodziliśmy Światowy 

Dzień Kota. Wśród różnorodnych 

zabaw, było sporo miauczenia i 

mruczenia… 

Wszystkie zabawne sytuacje, radosne 

przeżycia i miłe wrażenia z pobytu 

naszych podopiecznych w przedszkolu 

można obejrzeć w galerii  zdjęć na 

przedszkolnej stronie internetowej. 

Serdecznie zapraszamy!!! 

A przed nami WIOSNA. A wraz z nową 

porą roku, kolejne radosne dni, bo w 

naszym przedszkolu: ,,Zabawa jest 

nauką, nauka jest zabawą”. 

Już dziś możemy zaprosić do naszego 
przedszkola chętne dzieci na nowy rok 
szkolny gdyż od  września będziemy 
mogli przyjąć około 20 nowych 
przedszkolaków. 
REKRUTACJA trwa od marca. Prosimy 
o składanie kart do 15.04.2013.  Karty 
zgłoszeń do pobrania na stronie 
internetowej lub w biurze placówki.       
Wszystkich chętnych, nie tylko rodziców 

dzieci, ale również osoby chcące 

wspomóc naszą akcję zapraszamy do 

zbiórki zużytych baterii- w każdej 

chwili można je przekazać  dowolnemu 

pracownikowi w przedszkolu- będziemy 

wdzięczni  

Na koniec jako przedstawiciel 

przedszkola pragnę serdecznie 

podziękować wszystkim sponsorom, 

którzy przyczynili się do doposażenia 

przedszkola w nowe zabawki- dziękuję 

w imieniu swoim, nauczycieli, rodziców i 

dzieci.  

           Dyrektor Przedszkola w Podgórzynie 

-Renata August 

Co słychać w oświacie 

 

http://www.deutsch-wagen-tour.pl/
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Zachełmie 
 

Nieduża wieś położona w zachodniej 

części gminy. Początkowo była osadą 

założoną przez drwali w okresie wojny 

trzydziestoletniej. Mieszkańcy zajmowali 

się też uprawą roli i pasterstwem. 

Miejscową specjalnością była uprawa 

wiśni. 

Zachełmie położone jest w dolinie 

Choińca i na południowy wschód od niej 

na wysokości 480 – 550 m. 

Zabudowania miejscowości są też 

rozrzucone po okolicznych 

wzniesieniach Przedgórza Karkonoszy. 

Do tej miejscowości należy również 

Podzamcze (Zachełmie Dolne) na 

mapach i w przewodnikach figurujące 

jako Sosnowica. Jest to nazwa mało  

znana, niepopularna i nie używana 

przez miejscowych. Całe Zachełmie ma  

powierzchnię 667 ha i liczy obecnie 354 

mieszkańców.  

Podzamcze – tak nazywał się 

znajdujący się tam ośrodek FWP 

(obecnie jest w rękach prywatnych) i od 

tego ośrodka wzięła nazwę ta część 

Zachełmia, natomiast Sosnowica jest 

nazwą geograficzną. Część ta położona 

jest znacznie niżej na wysokości 355 – 

370 m. Podzamcze leży po lewej stronie 

drogi łączącej Podgórzyn z 

Sobieszowem, a centralna część 

miejscowości od tejże drogi w lewo ok. 

2 km. krętą szosą asfaltową pod górę 

przez las.  

W końcu XIX w. nastąpił stopniowy 

rozwój turystyki. Ludzie poszukujący 

ciszy, spokoju i świeżego powietrza 

coraz liczniej przyjeżdżali do Zachełmia. 

Jest tam specyficzny mikroklimat. 

Mieszkali tu poeci, malarze, arystokraci, 

naukowcy. Od 1918 roku mieszkał m. 

innymi dr. inż Alfred Wilm – wynalazca 

duraluminium. 

W willi „Pan Twardowski” w latach 1949-

53 żył i tworzył kompozytor Ludomir 

Różycki. Jest m.in. autorem baletów 

„Pan Twardowski”, „Apollo i dziewczyna” 

oraz oper „Casanowa”, „Beatrix Cenci”, 

„Bolesław Śmiały”, „Eros i Psyche”. 

Pisał też koncerty i poematy 

symfoniczne. Na jego cześć dolinkę, w 

której stoi jego willa nazwano „Doliną 

Różyckiego”. Willa jest dzisiaj domem 

pracy twórczej. 

Zachełmie jest dogodnym punktem 

wyjściowym w Karkonosze, na Chojnik i 

w Kotlinę Jeleniogórską. We wsi jest 

sklep spożywczy. Komunikację 

zapewniają autobusy MZK linii 4 i 18 

kursujące do Jeleniej Góry. 

                        Henryk Magoń 
 

O największym skarbie na 
świecie – legendy karkonoskie 

 

Kiedyś, kiedy to Przesieka była 

jeszcze małą osadą, zamieszkiwaną 

głównie przez pasterzy, drwali i 

kurzaków, tuż pod samym lasem na 

końcu wsi, mieszkała biedna wdowa 

wraz ze swoją pięcioletnią córeczką. W 

lecie zajmowała się zbieraniem 

przeróżnych ziół, jagód i grzybów. Zimą 

zaś przędzeniem lnianej nici. Znała 

bardzo dobrze góry i wiedziała gdzie 

szukać rzadkich roślin. 

 Któregoś dnia, wybrała się w góry na 

jagody w okolice Przełęczy 

Karkonoskiej. Kiedy wracała wieczorem, 

dobrze jej znaną ścieżką, niosąc w 

jednej ręce ciężki koszyk, a na drugiej 

pół śpiące dziecko, zauważyła jakieś 

światełko. W pierwszej chwili myślała, 

że to jakaś zjawa lub zmora leśna. 

Przeżegnała się i splunęła na siebie, 

aby odpędzić moce nieczyste. Jednak 

światełko nie dawało jej spokoju i 

postanowiła sprawdzić, co to takiego i 

podążyła w jego kierunku. 

Kiedy zbliżyła się bardzo blisko, 

zauważyła, że pochodzi ono z jakiej 

pieczary. Z bijącym sercem postanowiła 

zajrzeć do jej wnętrza. Kiedy znalazła 

się w niej, omal nie zemdlała z 

wrażenia. Oczom jej ukazały się 

nieprzebrane ilości skarbów, a pękate 

wory i skrzynie wypełnione były złotymi 

monetami, szlachetnymi kamieniami, 

perłami i wyrobami ze złota i srebra. Nie 

chciała wierzyć własnym oczom.     

Posadziła córeczkę na jednej ze skrzyń, 

dając jej do zabawy jakiś kosztowny 

naszyjnik. Sama zaś, wysypawszy 

jagody, zaczęła napełniać kosz złotymi 

monetami.  

Kiedy był na tyle ciężki, że mogła go 

unieść, w pośpiechu opuściła pieczarę. 

Gdy była na zewnątrz, usłyszała łoskot 

skały zamykającej wejście. Dopiero w 

tym momencie uświadomiła sobie, iż w 

pieczarze zostało jej dziecko. 

Próbowała odsunąć ciężki kamień, ale 

skała nie poruszyła się. Zrozpaczona 

zaczęła tłuc pięściami wołając swoją 

córeczkę. Ale nic nie było w stanie 

otworzyć wejścia. W końcu padła na 

ziemię, zmęczona płaczem i bólem, 

zdając sobie sprawę, że przyczyną tego 

nie-szczęścia była jej własna chciwość. 

Przychodziła tu codziennie, mając 

nadzieję, że kiedyś zastanie wejście 

otwarte.                                       

Wiedziała, że w pieczarze nie było nic 

do jedzenia, ani picia.                                  

Później przychodziła tu w nadziei 

odzyskania zwłok i pochowania ich                

w poświęconej ziemi. Nic nie było w 

stanie jej odstraszyć, ani jesienne ulewy, 

zimowe zamiecie mróz, ani ciemny las 

pełen przeróżnych zjaw i odgłosów.         

Równo w rok, kiedy podeszła do skał, 

ujrzała, że wejście stoi otworem. Z 

bijącym sercem wbiegła do środka i 

ujrzała swoją córkę. Zdrową i 

uśmiechniętą. Siedziała na jednej ze 

skrzyń i bawiła się złotym naszyjnikiem 

z pewnym starym człowiekiem o siwych 

włosach i długiej brodzie. Kobieta 

znieruchomiała ze strachu, zdając sobie 

sprawę, że nie może być nim nikt inny, 

jak tylko Duch Gór. Wiedziała, już z 

opowiadań od innych, że tym potężnym 

władcą gór lepiej nie zadzierać!                    

- Cóż cię sprowadza tutaj, kobieto? - 

spytał nie odwracając nawet głowy.                                                         

- Przyszłam odebrać moje dziecko - 

odrzekła przestraszona.                          

- Twoje dziecko? - zdziwił się, 

odwracając twarz w kierunku kobiety. - 

Czyż ciężar złotych monet, jakie 

wyniosłaś z stąd przed rokiem, nie jest 

większy od ciężaru twojego dziecka? 

Czyżby nie przyniosły ci szczęścia?        

Przerażona kobieta upadła na kolana i 

przełykając duże łzy, odrzekła:                      

- Wybacz mi proszę, szlachetny panie, 

moją zachłanność. W tym oto koszu 

znajdują się złote monety, które wzięłam 

przed rokiem. Wierz mi, nie brakuje ani 

jednej monety. Proszę cię, nie zabieraj 

mi mojego dziecka.                                 

- Ach, wy marni śmiertelnicy! Jak długo 

blask tego metalu przysłaniał będzie w 

sercach to, co jest w nim najcenniejsze?                                             

Po czym wstał, wziął na ręce 

dziewczynkę i podając ją kobiecie, 

powiedział:                                                                    

- Należy do ciebie. Możecie iść do 

domu. A ten złoty naszyjnik niech będzie 

moim ślubnym prezentem dla twojej 

córki, kiedy wyrośnie na śliczną 

niewiastę. Uszczęśliwiona kobieta, 

dziękując parokrotnie i pozostawiając w 

pieczarze pieniądze, odeszła tuląc do 

piersi największy skarb - własne 

dziecko. 

Poznaj swoją Gminę  

 

J.P. Mędrykiewicz 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wymiana partnerska Smołdzino Wymiana partnerska Smołdzino 

Zabawa TPD Zabawa TPD 

Bal w Sosnówce Bal w Sosnówce 
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