Mamy nowych sołtysów
i rady sołeckie
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Prezentujemy wyniki wyborów sołeckich. Nowa
kadencja zaczyna się z początkiem kwietnia.
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Fatalne zarządzanie
utrzymaniem dróg
powiatowych i wojewódzkich

PM Synergia i gospodarka
odpadami – im głębiej
w las tym ciemniej

Strona 9

MIE SIĘC ZNIK G MIN Y L E ŚN A • W W W.PA NOR A M A L E SNE J.PL • 17 K WIE T NIA 2019 • NR 4 (82) • N A KŁ A D 3000 EG Z. • MIE SIĘC ZNIK BE ZPŁ AT N Y • ISSN 2084 -3674

Most

Nadchodzą „ciekawe czasy”…
Szymon Surmacz
Obyś żył w ciekawych czasach – to
porzekadło jest znaną formą przekleństwa, rzucanego by nadchodzące dni, miesiące i lata stały się okresem pełnym trudności, wyrzeczeń
i nieustannej walki z kolejnymi niespodziankami.

jednomyślne – wszyscy jesteśmy zmęczeni
„tymczasowością”, wszechobecnym kurzem
bazaltowym, pękającymi domami. 17 maja
mieszkańcy organizują pierwszy protest

Po kilku miesiącach pracy na czele Urzędu
Miejskiego, zaczynam odnosić nieodparte
wrażenie, że taką klątwę „ciekawych czasów” rzuciła na obecne władze – zarówno
burmistrza jak i Radę Miejską władza zeszłej kadencji.
Do nadrobienia mamy nie tylko „oczywiste” zapóźnienia infrastrukturalne z kilku
dekad, czy pracę nad integracją społeczną
i przywróceniem wiary mieszkańców w to,
że może być lepiej. Najbliższe „potyczki”
czekają nas przede wszystkim na froncie
walki z bezwładem i efektami głupich decyzji (lub ich brakiem) odziedziczonymi po zeszłej kadencji. Wyliczmy te „najciekawsze”:

uliczny. Tym razem – w przeciwieństwie do
protestów z 2018 roku, ramię w ramię z mieszkańcami stanie zapewne znaczna część władz
gminy. Sprawa robi się coraz ciekawsza...

„Skonsultowany” z władzami zeszłej kadencji remont mostu na Kwisie w przyjętym
do realizacji wariancie będzie skutkował
paraliżem i chaosem na prawie półtora
roku. Wrzenie mieszkańców wywołał pomysł zrobienia „nawrotki” dla samochodów ciężarowych u zbiegu ulic Krótkiej,
Szkolnej i Kościuszki. Wahadłowy ruch
na moście zastępczym rozpiętym między
bankiem a placem za ul. Żeromskiego spowoduje że z każdej strony mostu będą stać
pełne lub puste wywrotki. Pomiędzy nimi
wciśnięte samochody osobowe. Niektórzy
mówią, że plac PKS zamieni się na parking
dla mieszkańców południowej części miasta, którzy codziennie jeżdżą do Lubania.
Żeby tylko nie stać w korku na przeprawę.
Wszyscy zadają sobie pytanie – czy na czas
remontu można wyłączyć z mostu zastępczego ruch ciężarówek z bazaltem? Kopalnia nie zrobi dodatkowej przeprawy z dnia
na dzień. Będzie nie tylko ciekawie ale też
gorąco…

c.d. na stronie 4 
Fot. Mirosław Słodziński

Kopalnia
Coraz bardziej uciążliwa koegzystencja
z kopalnią kruszywa, za chwilę wybuchnie
ulicznymi protestami – trudno się dziwić
mieszkańcom zniecierpliwionym czekaniem
na „cud” – czyli oczekiwaniami na realizację
niedotrzymanych od 12 lat obietnic. Piątego
kwietnia odbyło się spotkanie burmistrza
z mieszkańcami Leśnej – głównie z okolic
ulicy Baworowo. Cel spotkania to wyłonienie
delegacji mieszkańców, która będzie uczestniczyła w rozmowach z kopalnią, DSDiK i wykonawcami remontu mostu – tak by nikt nie
miał wątpliwości, że dojdzie do jakichś ustaleń „za zamkniętymi drzwiami”. Postulaty
mieszkańców są jednoznaczne – zakończyć
„tymczasowość” transportu bazaltu przez
centrum miasta. Na koszulkach wielu osób
widniał napis „STOP Kopalni!”. To postulat
najdalej idący, ale wyraźnie zyskujący rosnące poparcie społeczne. Na spotkaniu obecna
była spora grupa radnych, a ich wypowiedzi

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy serdecznie życzenia zdrowia, pomyślności,
wszelkich łask i pogody ducha.
Niech ten wyjątkowy czas upłynie w rodzinnej atmosferze
pełnej wzajemnej miłości, dając tym samym
energię do realizacji marzeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Leśnej

Małgorzata Borysiewicz

Szymon Surmacz
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Złote Gody
Złoty Jubileusz jest niewątpliwie
jednym z najpiękniejszych wydarzeń w życiu człowieka, które stanowi dowód na to, że można ze sobą
przeżyć długie lata, bez względu na
przeciwności losu na przestrzeni
pięciu dziesięcioleci.
22 marca 2019 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Leśnej swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Stanisława i Stanisław
Martyniak. Ten piękny jubileusz stał
się okazją do uhonorowania ich Me-

dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania
za godne i długie pożycie małżeńskie,
za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz.
Państwu Stanisławie i Stanisławowi
Martyniak życzymy dużo zdrowia,
miłości i jak najwięcej wzajemnego
szacunku.
red. M.M.

Seniorze nie daj się
oszukać! – apel Policji
Policjanci przestrzegają obywateli
przed oszustami wyłudzającymi od
starszych osób pieniądze metodą na
tzw. wnuczka, policjanta a ostatnio
na funkcjonariusza Centralnego
Biura Śledczego.
Sprawcy tego typu przestępstw często są zatrzymywani dzięki pomocy i informacji od osób,
które mają świadomość tego, że mogą zostać
oszukane. Niestety, wciąż do policjantów docierają informacje o kolejnych pokrzywdzonych.
Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta (wnuczka)” z prośbą o pomoc
w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. wnuczka, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia. Oszuści
na początku dzwoniąc na numer stacjonarny
i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, podszywają się pod któregoś z członków rodziny,
po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo
szybko telefon dzwoni ponownie. Tym razem
przestępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚP lub CBA.
Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi,
aby mu w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać
na przekazaniu gotówki. Dzięki temu będzie

można zatrzymać prawdziwych przestępców
oszukujących starsze osoby na tzw. „wnuczka”.
Niestety w rzeczywistości często okazuje się,
że dzwoniący są przestępcami, nie mającymi
nic wspólnego z Policją. Jedynym ich celem jest
wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy.
Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu
ich na wskazane przez oszusta konto kontakt
z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas
pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą
oszusta.
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się
ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.
Przestrzegajmy dwóch podstawowych zasad:
• Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją
o prowadzonej akcji.
• Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie
komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub
pozostawienie w jakimś miejscu!
Nie dajmy się oszukać! Omawiajmy nietypowe
sytuacje, które nas spotykają z innymi członkami
rodziny, a wszelkie podejrzane prośby o pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.

red. st. asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

Fot. Elżbieta Kwiatkowska

Ach, co to był za bal...
Karnawał – to czas szampańskiej zabawy, hucznych imprez, maskarad. 27
lutego 2019 r. Seniorzy z Klubu Seniora po raz kolejny spędzili karnawałowy wieczór w domu kultury, przy muzyce disco, granej przez DJ’a Marcina.

S

ami przygotowali maski karnawałowe oraz piękne kotyliony i kolejny
raz pokazali jak potrafią być kreatywni
oraz pełni energii. Humory wszystkim
dopisywały. Przekąski przygotowane
własnoręcznie przez członków Klubu

były wyśmienite, nie zabrakło śledzików, sałatek, krokietów, barszczyku.
Jak na prawdziwą zabawę przystało
było kolorowo, głośno i wesoło.
Był to udany wieczór, a karnawałowa
atmosfera nie opuszczała Seniorów.
Udowodnili, iż doskonale wiedzą co
to jest dobra zabawa i jak ją zorganizować. Wszyscy pożegnali karnawał
tańcząco i śpiewająco. Pozostaje tylko
podziwiać i życzyć wszystkim zdrowia
oraz jeszcze wielu takich bali.
red. U.T.

Twój e-PIT za 2018 r.
wyłącznie na:
podatki.gov.pl

P

rzypominamy, że jedynym sposobem składania elektronicznych
formularzy PIT za 2018 r. – udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – jest usługa Twój e-PIT lub
e-Deklaracje na Portalu Podatkowym
podatki.gov.pl

Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort
finansów i może być niebezpieczne, np.
spowodować przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom lub
zainfekowanie komputera szkodliwym
oprogramowaniem.
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Można jeszcze składać
wnioski w ramach
inicjatywy lokalnej
Do 31 marca 2019 roku trwał nabór projektów
w ramach inicjatywy lokalnej. Do Urzędu Miejskiego
w Leśnej wpłynęło 18 wniosków, w tym 14 zgłosiły
grupy mieszkańców, a 4 – stowarzyszenia. Ponieważ
nie wszystkie środki zaplanowane w tegorocznym
budżecie na ten cel zostały wykorzystane – ogłaszamy
dodatkowy nabór wniosków. Można je składać do 30
kwietnia br.

W

marcu br. w ogłoszeniach, komunikatach, informacjach zachęcaliśmy do inicjatyw obywatelskich
w ramach wiosennych porządków:
Masz pomysł na działania lub projekty,
które zmienią na lepsze Twoją okolicę?
Jesteś gotowy zaangażować się w ich
realizację?

Zbierz grupę osób i złóżcie
wniosek o inicjatywę lokalną!
Z wnioskiem o inicjatywę lokalną
można było zwróć się do Urzędu Miejskiego w Leśnej. Mógł on wesprzeć
pomysł rzeczowo, organizacyjnie lub
finansowo – kwotą do 500 zł na projekt. W tegorocznej edycji preferowane
są wnioski poprawiające estetykę naszych miejscowości, chroniące owady,
wpływające na poprawę retencji wody.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz zachęcał do działania pisząc:
Zaczynamy wiosenne sprzątanie.
Żeby nie było wątpliwości, sam również
zamierzam złapać łopatę, grabki czy co
tam będzie potrzebne. Zachęcam grupy
sąsiedzkie czy wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków o dofinansowanie akcji porządkowych. Minimum
biurokracji, prosta procedura.
W kosztach kwalifikowanych można
ująć sadzonki, nasiona, drobne narzędzia (pędzle, szczotki, miotły itp), worki,
farby, elementy konstrukcyjne do remontów, cement, deseczki na „hotele
dla owadów”, rury, itp. Polecam planowanie zakupów w leśniańskich sklepach.
Dotacji nie ma zbyt wiele, więc jak
ktoś chce wsparcia budżetu gminy
do wiosennego sprzątania podwórka
czy kawałka wsi to proszę już dziś się
organizować. Jak zainteresowanie będzie bardzo duże, to w następnym roku

zwiększymy budżet. Tegoroczne porządki proszę potraktować jako pilotaż,
będziemy sprawdzać jak ten pomysł
działa i co trzeba poprawić.
Złożono 18 wniosków, z których zespół oceniający mógł pozytywnie zaopiniować 16. Dwa wnioski, ze względów proceduralnych i prawnych – nie
mogły uzyskać dofinansowania. Najwięcej wniosków wpłynęło z Grabiszyc
(4), po trzy – z Leśnej i Miłoszowa, po
dwa – z Koscielnika i Szyszkowej oraz
po jednym – ze Świecia, Stankowic,
Wolimierza i Pobiednej.

Urząd nadal oferuje mini
granty do 500 zł z budżetu
gminy na projekt
Cieszy taka ilość wniosków oraz to,
że wpłynęły z wielu miejscowości. Ich
zestawienie zamieszczamy poniżej.

Dodatkowy nabór
Dodatkowy nabór jest na podobne cele.
Urząd nadal oferuje mini granty do 500
zł z budżetu gminy na projekt. Składać
je może grupa mieszkańców – wystarczy kilka osób chcących wspólnie coś
zrobić. Trzeba jednak wypełnić kilka
formularzy.
Dodatkowy nabór wniosków trwa
do 30 kwietnia 2019 roku. Informacji udziela: Referat Społeczny Urzędu
Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, pok. 9
(I piętro), tel. 75 721 1239, email: m.slodzinski@lesna.pl
Formularze są do pobrana na stronie internetowej Leśnej lub w ratuszu
(I piętro, pok. nr 9).
[m/s] .

Lp. Wnioskodawca

Nazwa zadania

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Koszty/w tym
Gminy

15.07. –
31.08.2019

1 725/500

1

Grupa mieszkań- Bliżej natury, bliżej Sołectwo, świetlica
ców Grabiszyc
siebie: Duży dla
Grabiszyce
małego

2

Grupa mieszkań- Poprawa estetyki
ców Leśnej
terenu

Teren zieleni przy
15.04 –
WM E. Orzeszkowej 3 30.09.2019

4 205/500

3

Grupa mieszkań- Naprawa muru
ców Leśnej
oporowego na
ulicy Lubańskiej

Mur na ul. Lubańskiej Maj, czerwiec
za nr 5
2019

985/490

4

Grupa mieszkań- Wiosenne porządki Miłoszów – granica
ców Miłoszowa
(zajezdnia), sklep
(skwer, obok krzyża

13.04 –
18.05.2019

4 515/428

5

Grupa mieszkań- Budowa „Parku
ców Miłoszowa
Zieleni” w Miłoszowie

Miłoszów działka
794/11

31.05.2019

4 000/500

6

Grupa mieszkań- Poprawa esteców Szyszkowa tyki i wizerunku
w miejscowości
Szyszkowa

Szyszkowa – mosty,
ławki, świetlica

13.04 –
31.05.2019

2 664/500

7

Grupa mieszkań- Razem możemy
Szyszkowa – plac za- 13.04 –
ców Szyszkowa więcej – integrabaw, park, świetlica
31.05.2019
cyjne porządki
wiosenne w Sołectwie Szyszkowa

3 346/500

8

Grupa mieszkań- Przyszłość zaczyna Kościelniki Górne dz. 13.04 –
ców Kościelnik
się dziś – porządki Nr 1/17, 1/18, 1/19
31.05.2019
Górnych
wiosenne w Sołectwie Kościelniki
Górne

2 446/500

9

Stowarzyszenie
Grabiszyce

1 600/500

10

Grupa mieszkań- Chodź pomaluj
ców Kościelnik
mój świat – zinteŚrednich
growane porządki
mieszkańców Sołectwa Kościelnik
Średnie

Sołectwo Kościelniki 13.04 –
Średnie, zatoczka
31.05.2019
busów

1 370,10/500

11

Stowarzyszenie „Czas na
Pobiedną”

Pobiedna – wjazdy,
skwer przystanek
główny

10.04. –
18.05.2019

2 284/500

12

Grupa mieszkań- Tablice motywująców Wolimierza ce w Wolimierzu

Wolimierz, w tym
aleje na Pobiedną
i Giebułtów

14.09. –
14.11.2019

650/500

13

Grupa mieszkań- Rewitalizacja
ców MIłoszowa placu za szkołą
w Miłoszowie

Miłoszów dz. 211

13.04 –
29.06.2019

3 630/500

14

Fundacja Dziki
Zachód Grabiszyce

4 przystanki w Grabi- 13 –
szycach
27.04.2019

1 560/500

15

Grupa mieszkań- Wiosenne porządki Leśna – ul. Osieców Leśnej
– Nasze Osiedle
dle, ul. Polna przy
basenie

20.04 –
31.10.2019

1 140/500

16

Grupa mieszkań- Wsi spokojna, wsi
ców Stankowic
wesoła

Stankowice – świetlica wiejska

20.04. –
15.05.2019

1 420/500

17

Fundacja Kultur Uprzątnięcie
Rodzimych Arka- wysypiska śmieci
dia Grabiszyce
na drodze dojazdowej do pałacu
Grabiszyce Górne,
poprawa estetyki – nasadzenie
krzewów, naprawa
drogi

Grabiszyce Górne
100

15.04. –
15.06.2019

4 600/500

18

Grupa mieszkań- Modernizacja przy- Świecie kolonia –
ców Świecia
stanku autobusoprzystanek autobuwego w Świeciu
sowy

Do końca maja
2019

1 500/500

Wiosenne porządki Grabiszyce Dolne
na Winklu
skwer przy wjeździe,
na skrzyż. z DK 358

Wiosna w Pobiednej

Kolorowe przystanki

13.04 –
03.05.2019
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Synergia
Rezultaty prowadzonej od stycznia kontroli
w Synergii pokazują niewiarygodną wręcz
skalę bylejakości i braku długofalowego myślenia. Przeprowadzenie reform w spółce
komunalnej będzie znacznie trudniejsze niż
się to wydawało. Wiemy z całą pewnością,
że dodatni wynik finansowy osiągany dzięki
„kreatywnej” gospodarce odpadami przynosił wymierne straty dla budżetu gminy.
Rentowność spółki była efektem sprytnego
„skubania” pieniędzy budżetowych i tylko
nieliczni Rady Miejskiej zeszłej kadencji
próbowali prostestować i wstrzymać ten
proces. Przez okres 2014-2018 władze
zdecydowały o dosypaniu do gospodarki
odpadami 1 156 752,68 zł. Ktoś tę dziurę
będzie musiał teraz załatać. Ciekawe kto?
Zainteresowanych szczegółami polecam
uważną lekturę artykułu na str. 9.
Już w najbliższych dniach Rada Miejska
przyjmie niezbędny w obecnej sytuacji plan
reform gospodarki odpadami. W zeszłej
kadencji, władze postanowiły dopłacać do
budżetu, żeby tylko nie irytować mieszkańców podwyżkami. Dziś wiemy że jest to na
dalszą metę nie do utrzymania. Reformy
są niezbędne i zaczynamy już od najbliższych dni.

Mieszkania komunalne
Największy ból głowy – zarówno burmistrza, jak i dziesiątek mieszkańców czekających od lat na komunalny dach nad
głową oraz setek lokatorów oczekujących
na remonty. Gospodarka mieszkaniowa
to nie tylko postępująca degradacja budynków i ciągły niedostatek mieszkań. To
przede wszystkim niezbilansowane koszty
i przychody powodujące zastój remontowy
i brak jakichkolwiek możliwości działania.
Synergia jako zarządca mieszkań, płaci
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o około 30% więcej za każdy m2 do wspólnot mieszkaniowych, niż sama uzyskuje
z przychodów czynszowych. Jako bogata
gmina jesteśmy niezwykle chojni dla naszych najemców. Jednak przy nieustającym
deficycie, nigdy nie zrobimy żadnych remontów.
Czy były burmistrz tego nie widział? Czy
też nie dotykano tej sprawy przez cztery lata
celowo, żeby utrzymać jak najniższe stawki
czynszowe? Tego się nie dowiemy. Jednak
nie można udawać, że problemu nie ma.
Nawet jeśli najbiedniejszym mieszkańcom
trzeba będzie pomóc w płatnościach, to taką
decyzję powinna podjąć Rada Miejska. Nikt
nic nie widział, nikt nic nie rozumiał, nikt
nie wie czemu się tak działo. Niezwykle „ciekawa” sprawa. Dlatego gruntowne zmiany
w mieszkaniówce przygotowujemy na maj
i czerwiec.

Szkoły
Cała Polska mówi że nasze szkoły nie strajkowały. Trudno mi się odnieść jednoznacznie do tej sprawy. O ile strajki tego typu
bardzo popieram, to nie widzę możliwości
zachęcania do tego kadry pedagogicznej.
Oficjalnie: nauczyciele nie chcieli wchodzić
w konflikt z rodzicami. Czy tak jest faktycznie – wiedzą tylko oni. Ale nie to jest
z naszymi szkołami „najciekawsze”. Z zestawień dotacji edukacyjnej, którą przygotował Rząd dla naszych placówek, wiemy że
po „reformie” gimnazjów otrzymamy o pół
miliona złotych mniej niż w roku ubiegłym.
Czy szkoły będą miały niższe koszty? Nie
sądzę. Chyba że zmniejszą zatrudnienie,
ale wtedy nawet u nas nie powinno obyć się
bez strajków. Władze gminy i ten „ciekawy”
problem będą musiały jakoś rozwiązać.
Czy do powyższej listy życie dopisze jeszcze
inne „ciekawe” niespodzianki? Obawiam
się że tak. Jedno jest pewne – nie będzie
czasu na to żeby się nudzić. Czekają nas
iście ciekawe czasy...

LISTY DO REDAKCJI

Przyjęte uchwały Rady
Miejskiej w Leśnej
Sesja – 11 marca 2019 r.
VI/40/2019 w sprawie zmiany budżetu na
2019 rok

Sesja – 26 marca 2019 r.
VII/41/2019 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
VII/42/2019 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Leśna w 2019 roku
VII/43/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Leśnej
VII/44/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
VII/45/2019 w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna – d. nieruchomość
fabryki Fatma w Pobiednej

VII/46/2019 w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki
Fatma w Pobiednej
VII/47/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr
XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia
30 października 2015r. w sprawie opłaty
targowej
VII/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa powołanego
do realizacji projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”
VII/49/2019 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Leśna
VII/50/2019 w sprawie zmiany budżetu na
2019 rok.

Leśnianka Wrocławskim
Wolontariuszem Roku
Leśnianka Kasia Pytlos została
Wrocławskim Wolontariuszem
Roku za rok 2018.
Nagroda jest m.in. za akcję, którą Kasia zorganizowała we Wrocławiu, ale
nie tylko, bo w Leśnej również. Mieszkańcy Leśnej (około 40 osób) byli zaangażowani w przygotowanie paczek,
które trafiły do wrocławskich Domów
Pomocy Społecznej, ale także do pobliskiego Mirska.
https://wroclaw.tvp.pl/41816528/wolontariusze-zostali-nagrodzeni-za-swoja-ciezka-prace-i-pomoc – tutaj
materiał TVP Wrocław o wydarzeniu.
Klaudia Wawroniak

Pies uratowany!
21 marca br. około godziny
18 dwaj młodzieńcy, będąc na
spacerze w lesie, znaleźli psa
przywiązanego do drzewa.
Przejęci tą sytuacją zadzwonili na Policję. Policja zamiast pomóc stwierdziła, że to do nich nie należy. Poradziła,
żeby chłopcy dzwonili do schroniska
dla zwierząt. Tak też zrobili i uzyskali
pomoc. W schronisku w Przylasku czekał na nich pracownik i zajął się psem.

Chłopcy, którzy zajęli się psem i na
swój koszt dowieźli go do schroniska
to Robert Pazowski i Krystian Cymbałko z Pobiednej.

„Leśniańskie Włókniarki”
wsparte przez FIO

WK.

Fundacja Dziki Zachód otrzymała
dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Leśniańskie Włókniarki”.

Od redakcji. Brawo chłopcy! Oby
więcej takich postaw wśród waszych
rówieśników!

W 2019 i 2020 roku będziemy w Leśnej
realizować z młodzieżą i seniorami
edukacyjne działania wokół historii
naszego „Dolwisu”, powstanie też

książka ze wspomnieniami pracowników tego zakładu. Projekt zajął 6
miejsce w tym największym polskim
konkursie dla organizacji pozarządowych! Ranking tutaj: https://niw.gov.
pl/…/Priorytet-2-FIO-2019-lista-rankingowa.
Olga Chojak
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Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej
20 marca 2019 roku w godz. 17-19 w Sali Rajców leśniańskiego ratusza miało miejsce
pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej,
powołanej na kadencję 2019-2022.

Fot. Mirosław Słodziński

Uczestniczyło w nim 13 osób, w tym
9 członków Rady. Spotkanie otworzył
Burmistrz Leśnej, Szymon Surmacz.
Przywitał on uczestników, w tym zaproszonego gościa – członka krajowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
VI kadencji, jednocześnie prezesa Fundacji „Merkury” i członka Dolnośląskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych,
Waldemara Weihsa. Burmistrz podkreślił ważną rolę konsultacyjno-opiniodawczą Rady i swoje oczekiwania
związane z jej pracą.
Waldemar Weihs podzielił się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania
rad. Część danych umieścił w prezentacji przedstawionej obecnym. Zaznaczył, że rady nie są reprezentacjami
organizacji pozarządowych, wbrew poglądom wielu przedstawicieli III sektora. Rady mają zajmować się kwestiami
opiniodawczo-konsultacyjnymi, edukacyjnymi, kreowaniem polityki samorządu wobec NGO, wreszcie – inicjować
pożądane działania w obszarze pożytku publicznego. Podawał przykłady
dobrych praktyk oraz ciekawych form
działalności rad w niektórych miastach
i powiatach.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
włączył się w narrację, podając przykłady działań z terenu gminy Leśna oraz
przedsięwzięcia, których zainicjowania
spodziewa się po gminnej Radzie. Prowadzenia obrad podjęła się Aneta Usyk,
kierownik Referatu Społecznego Urzędu Miejskiego w Leśnej. Przedstawiła

i poddała pod głosowanie porządek
obrad. Został on przyjęty jednogłośnie. A. Usyk poinformowała, że Burmistrz Leśnej powołał Zarządzeniem
Nr 54/2019 z dnia 8 marca 2019 roku
Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019
– 2022. W jej skład wchodzi 10 osób:
• Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Wioletta Kalińska
• Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Katarzyna Męcina

• Przedstawiciel Burmistrza Leśnej –
Aneta Usyk
• Przedstawiciel Burmistrza Leśnej –
Wioletta Szewczyk
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Maciej Rębarz
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Krzysztof Tekliński
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Szczepańska
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zbigniew Dudziński
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jolanta Chojnacka
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Chudzińska.
Przystąpiono następnie do wyboru
władz Gminnej Rady. Na przewodniczącą zgłoszono 2 kandydatury: Katarzynę
Szczepańską i Katarzynę Chudzińską.
Obie wyraziły zgodę na kandydowanie. Zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady wybory władz odbywają się
jawnie. Przeprowadzono głosowanie,
które nie przyniosło rozstrzygnięcia.
W wyniku drugiego głosowania wybrano przewodniczącą Rady. Została nią
Katarzyna Chudzińska.
Na wiceprzewodniczącego Gminnej
Rady zgłoszono 3 kandydatury: Marcina Rębarza, K. Szczepańską i Jolantę
Chojnacką. Wszyscy wyrazili zgodę na

kandydowanie. W wyniku głosowania
wiceprzewodniczącą Rady została wybrana większością głosów Katarzyna
Szczepańska. Sekretarzem wybrano
jednogłośnie (9 głosów za) Anetę Usyk.
Władze Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019-2022 to:
• Przewodnicząca Rady – Katarzyna
Chudzińska
• Wiceprzewodnicząca – Katarzyna
Szczepańska
• Sekretarz – Aneta Usyk.
Ustalono, że spotkania Rady będą się
odbywać raz na miesiąc, w uzasadnionych sytuacjach – częściej. Szczegóły
ustali przewodnicząca. Korespondencja odbywać się będzie drogą mejlową.
W trakcie dyskusji rozważano sprawy
i zagadnienia do poruszenia na najbliższych posiedzeniach. S. Surmacz
przypomniał, że wniosek o powołanie
Rady złożyła Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Gminie Leśna,
którą zainicjował. Proponował również, aby Rada zapoznała się z planem
pracy Rady Miejskiej i skorelowała swoje działania z jej harmonogramem.
W. Weihs zachęcał do korzystania
z tzw. małych grantów dolnośląskich,
dostępnych w różnych konkursach. Mówił też o doświadczeniach pracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dyskutowano także na różne
zagadnienia, w tym m.in. utrzymania
lubańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Fot. Mirosław Słodziński
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Budowa kanalizacji
oraz chodnika wzdłuż
ul. Żeromskiego

Trwa realizacja budowy
siłowni zewnętrznych na
terenie Gminy Leśna

W dniu 19 marca br. komisja przetargowa
dokonała otwarcia ofert w postępowaniu
przetargowym obejmującym realizację
łącznie trzech ważnych i oczekiwanych
zadań w ciągu drogi wojewódzkiej nr
358, tj. budowy chodnika od km 12+147
do km 12+766, budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685 oraz
remontu nawierzchni od km 12+440 do
km 12+770. Postępowanie przetargowe prowadzi Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza
Leśnej. Oferty złożyły łącznie 4 firmy.
W tej chwili trwa ich ocena.

W ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa 5 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna” dnia
09.04.2019 r. odbył się częściowy odbiór dwóch nowopowstałych siłowni
znajdujących się: przy ul. Baworowo
w Leśnej na działce nr 316 oraz w Miłoszowie na działce nr 791/11.

Zadanie związane z budową chodnika będzie realizowane w ramach
zawartego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu
zakładającego wspólne finansowanie
zadania wg podziału 50/50. Budowę
kanalizacji sanitarnej w całości sfinansuje Gmina Leśna, natomiast remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
będzie kosztem DSDiK we Wrocławiu.
Termin zakończenia zadania zgodnie
z treścią specyfikacji określono na
31.07.19 r.
red. PS

Leśna, dnia 15 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze
Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) Edycja 2018. Koszt
dwóch wybudowanych siłowni opiewa na kwotę 123 995,35 zł, natomiast
kwota 50 000 zł zostanie sfinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki.

Przedmiotem inwestycji było wybudowanie siłowni przy wariancie podstawowym, w skład którego wchodzi
siłownia plenerowa z 6 urządzeniami
w tym jedno urządzenie integracyjne
dla osób niepełnosprawnych, strefa
relaksu z 4 ławkami i koszami na śmieci oraz dwa urządzenia do gier edukacyjnych tj. stolik do gry w szachy i gra
kółko i krzyżyk.
Mamy nadzieję, że powyższe siłownie spełnią oczekiwania mieszkańców
oraz przyczynią się do zwiększenia
aktywności fizycznej i przebywania
całych rodzin na świeżym powietrzu.
Z niecierpliwością czekamy na realizację pozostałych siłowni zewnętrznych na terenie naszej Gminy tj.
w Kościelnikach Średnich oraz Świeciu,
które są w trakcie realizacji.
red. JW

Burmistrza Leśnej
o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Leśna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna − dla obszaru
d. nieruchomości fabryki „Fatma” w Pobiednej

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.
z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Leśnej uchwał:
Nr VII/45/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Leśna – d. nieruchomość fabryki „Fatma” w Pobiednej,
Nr VII/46/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna – d.
nieruchomość fabryki „Fatma” w Pobiednej.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
związanych z wyżej wymienionymi opracowaniami.
Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób
zagospodarowania obszaru objętego opracowaniami planistycznymi w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować
do Burmistrza Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna. Wniosek powinien zawierać:
imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Leśnej

Zgłoszenia dotyczące usterek
oświetlenia ulicznego
Informujemy, że zgłoszenia dotyczące usterek i awarii w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego
można zgłaszać pod numerem
telefonu:

75 721 12 39 wew. 53
oraz drogą elektroniczną na adres
e-mail: oswietlenie@lesna.pl

Mieszkańcy Gminy Leśna proszeni są
o reagowanie na wszelkie zaobserwowane usterki związane z nieprawidłowym
funkcjonowaniem lub brakiem oświetlenia ulicznego. Zgłaszając usterkę
prosimy o podanie możliwie dokładnych
danych dotyczących lokalizacji usterki
takich jak np. miejscowość, numer posesji, charakterystyczne miejsce, numer słupa (o ile taki numer na słupie się
znajduje) itp. oraz informacje dotyczące
charakteru usterki.
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Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
w Gminie Leśna, 31 marca 2019
Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że sołtysami i członkami rad
sołeckich w poszczególnych sołectwach zostali:
SOŁECTWO BARTOSZÓWKA

SOŁECTWO POBIEDNA

SOŁECTWO SZYSZKOWA

SOŁECTWO ZACISZE

Nazwisko i imię sołtysa:

Nazwisko i imię sołtysa:

Nazwisko i imię sołtysa:

Nazwisko i imię sołtysa:

1.

1.

1.

1.

ALICJA PUCZEL

MAREK DROBNIK

ANNA NIEDŹWIEDŹ

BOGUSŁAWA PULIKOWSKA

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:

Nazwisko i imię kandydata do rady sołeckiej

1.

EWELINA PUCZEL

1.

KRZYSZTOF DZIOLAK

1.

ŁUKASZ FALTYN

1.

INGA APOLONIA SOBUCKA

2.

ALICJA KATARZYNA DŹBIK

2.

AGNIESZKA KOTLIŃSKA

2.

AGNIESZKA CZARNECKA

2.

MONIKA CIESIELSKA

3.

SYLWIA WINNICKA

3.

SZYMON PALUCH

3.

EWA KRAWCZYK

3.

NATALIA ELŻBIETA MARSZAŁEK

4.

NATALIA ILONA WIKLIŃSKA

4.

SYLWIA KATARZYNA WÓJTOWICZ

5.

KATARZYNA CHROSTOWSKA

SOŁECTWO GRABISZYCE
Nazwisko i imię sołtysa:
1.

DANUTA ALEKSANDRA BĘDKOWSKA

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:
1.

IWONA KUCHARCZYK

2.

ANNA STARCZEWSKA

3.

PAULINA KATARZYNA TRZECIAK

4.
5.

AGNIESZKA WOŁOSECKA
DOROTA STANISŁAWA CYMERMAN

SOŁECTWO MILOSZÓW

SOŁECTWO SMOLNIK
Nazwisko i imię sołtysa:
1.

WALTER RYSZARD STRASZAK

JÓZEF ADAM KLIMOWICZ

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:

2.

KRZYSZTOF MICHALEWSKI

1.

3.

JERZY ANTONI TRZASKACZ

4.

MARLENA KATARZYNA NIEMCZYK

5.

ALICJA KRYSTYNA KOZAK

1.

1.

1.
2.
3.

PAWEŁ KWIATKOWSKI
KRZYSZTOF MADURA
MICHAŁ MADURA

4.

TADEUSZ PSTRAK

5.

MAŁGORZATA SYLWIA
STĘPNIAK- CZESZEK

Nazwisko i imię sołtysa:

1.

Nazwisko i imię sołtysa:

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej

SOŁECTWO ŚWIECIE
1.

Nazwisko i imię sołtysa:
PAULINA ANNA WÓJCIK

Nazwisko i imię sołtysa:

Nazwisko i imię członka rady sołeckiej:

SOŁECTWO STANKOWICE
KATARZYNA SZCZEPAŃSKA
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Pokaz mody „Retro-Rock”
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8 marca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Pobiednej, z okazji Dnia Kobiet, stowarzyszenie „Czas na Pobiedną” zorganizowało pokaz mody
„Retro-Rock”, a wraz z nim konkurs
na najlepsze przebranie.
Uczestniczki zaprezentowały ciekawe
stroje nawiązujące do znanych kobiet
i nie tylko. Zwyciężczynią z największą liczbą głosów została pani, która
wcieliła się w Charlie Chaplina. Drugie miejsce przypadło Tinie Turner,
a trzecie Danucie Rinn. Po pokazie
wszystkie uczestniczki otrzymały
kwiaty z okazji ich święta, a następnie miło spędziły czas przy kawie
i cieście.
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Fatalne zarządzanie utrzymaniem
dróg powiatowych i wojewódzkich
Podczas sesji Rady Miejskiej w Leśnej 26 marca 2019 roku głównymi i niezwykle
ważnymi punktami obrad były: plan letniego utrzymania dróg gminnych oraz
zapoznanie się z planem letniego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.
Kierownik Służby Drogowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu Grzegorz Mastyk przedstawił informację dotyczące planu letniego
utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich
na terenie Gminy Leśna. Radni uznali zapowiedziane działania za niewystarczające bądź
niewłaściwe.
Dlatego w trakcie dyskusji zostały złożone dwa
wnioski. Radna Anna Hałas domagała się, aby
w ramach letniego utrzymania dróg na terenie
całej gminy wprowadzić częstsze niż do tej pory
(2 razy w roku) wykaszanie poboczy i usuwanie
zagrożeń w postaci wiszących i suchych gałęzi. Natomiast radny Łukasz Kopka domagał się
wykonania trwałego oznakowania poziomego
przejść dla pieszych w okolicach Przedszkola
Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Smolniku,
Gimnazjum w Leśnej.
Następnie głos zabrał Jacek Falkowski – starszy
inspektor ds. utrzymania Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei, który przekazał, że dolnośląscy drogowcy nie posiadają jednolitego planu działań na
drogach leśniańskich, wykonywać będą remonty
cząstkowe, tak jak w poprzednim roku. Przekazał,
że DSDiK będzie się starało jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki poprzez Powiat Lubański.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz przedstawił w formie prezentacji obraz utrzymanie dróg
powiatowych i wojewódzkich. Z przytoczonych
przez niego danych wynika, że służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg powiatowych
i wojewódzkich na terenie Gminy Leśna działają
fatalnie.
W tej sytuacji Rada Miejska przyjęła jednogłośnie podczas omawianej sesji apel, którego
obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej.

Zarządcą drogi wojewódzkiej jest Zarząd
Województwa, poprzez DSDiK we Wrocławiu.
Za-dania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg zostały powierzone porozumieniem
nr DSDiK/23/2017 z dnia 10.05.2017 roku Powiatowi Lubańskiemu, a konkretnie PZD w Lubaniu.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
opinii, zgłoszeń i interwencji mieszkańców
uwa-żamy, że realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania jest niedostateczna, zagraża
bezpie-czeństwu osób i mienia, skutkuje nadmiernym niszczniem drogi szczególnie na odcinkach dróg wykorzystywanych do transportu
kruszywa z kopalni bazaltu w Grabiszycach. Za
najbardziej pro-blematyczne i pilne uważamy
następujące sprawy:
1

Sprawa czystości i zapylenia na drogach wojewódzkich DW 393 i DW 358, szczególnie na
odcinkach transportu kruszywa na bocznicę
kolejową.

2

Sprawa bezpieczeństwa użytkowników
w/w dróg narażonych na kontakt z nieustająco źle zabezpieczonymi i poruszającymi się
z nadmierną prędkością ciężarówkami z kruszywem (głównie DW 393, Leśna, Szyszkowa,
Kościelniki) .

3

4

Apel nr 1/2019 Rady
Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 marca 2019 do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie
drogami po-wiatowymi i wojewódzkimi, organów zarządzających ruchem oraz sprawujących
nadzór nad tym zarządem w sprawie ustalenia
oraz przestrzegania zasad i standardów utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych
i wojewódzkich na terenie gminy Leśna.
Rada Miejska w Leśnej zwraca się z apelem do
zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych,
o niezwłoczne podjęcie przedstawionych w dalszej części apelu działań, zmierzających do prawi-dłowej realizacji letniego i zimowego utrzymania dróg przebiegających przez Gminę Leśna.

Sprawa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej DW 358 na odcinku w miejscowości
Pobiedna (ul. Dworcowa i Nowomiejska) oraz
drogi powiatowej 2446 D (Wolimierz, Wola
Sokołowska, ul. Strzelecka w Pobiednej),
gdzie przyjęty standard utrzymania jest nieade-kwatny do warunków atmosferycznych
i potrzeb związanych z nieustannie rosnącym
natę-żeniem ruchu turystycznego w kierunku
Świeradowa Zdroju.

5

Sprawa źle wykonanego remontu drogi DW
358 w miejscowości Świecie, skutkującego
ob-lodzeniami stwarzającymi zagrożenie dla
pieszych i kierowców.

6

Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Świeciu
siatką, w celu przeciwdziałania osuwaniu się
ziemi, kamieni oraz zwałów śniegu.

7

Powyginane, poprzewracane tablice informacyjne i znaki drogowe, stwarzające zagrożenie
dla bezpieczeństwa na drogach.

(…)
Jak wykazano podczas VII sesji Rady Miejskiej
w oparciu o przedstawioną dokumentację, wy-powiedzi Radnych, sołtysów i mieszkańców
gminy, ustawowe zadania zarządców dróg powiato-wych i wojewódzkich nie są wykonywane
w należytym stopniu.

Sprawa postępującej niedrożności kanalizacji
na ul. Baworowo i ul. Ogrodowej w Leśnej (DW
393) zatykanej scementowanym pyłem bazaltowym na skutek spłukiwania zanie-czyszczeń z drogi wykorzystywanej przez kopalnię
do transportu kruszywa.

8

Uszkodzone bariery ochronne przy drodze powiatowej nr 2466D na trasie Leśna – Złoty Potok
oraz podjęcie działań zmierzających do wycinki
suchych drzew na tej trasie.

9

Naprawienie poboczy dróg wojewódzkich
i powiatowych, szczególnie w miejscach gdzie
nastąpiło ich uszkodzenie – np. jak obsunięcie pobocza na DW 360 (Złoty Potok), które
za-sypało przepust wodny.

10

Remont/przebudowa drogi wojewódzkiej 358
na odcinku ul. Nowomiejska w Pobiednej
umożliwiający dojazdy dostaw do planowanych
inwestycji na terenie byłego zakładu FATMA.

11 Wprowadzenie

trwałego i widocznego (biało czerwone pasy) poziomego oznakowania
na drogach wojewódzkich i powiatowych
w Leśnej w okolicach placówek oświatowych,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych
– szczególnie dzieci.

Dlatego apelujemy do zarządców dróg o wdrożenie poniższej listy ustaleń przyjętych podczas
sesji Rady Miejskiej 26 marca 2019 roku:
W terminie do 30 kwietnia 2019 r. opracować
standardy sprzątania dróg przez Kruszywa
Polskie (mierniki jakości, częstotliwość sprzątania, odcinki dróg, sankcje za nieprzestrze-ganie standardów). Sprawę mógłby koordynować PZD w Lubaniu przy współudziale
przedstawiciela Gminy Leśna.
2 W sytuacji nadmiernego zabrudzenia (zapylenia) dróg powiatowych i wojewódzkich
w ob-rębie gminy Leśna i w innych sytuacjach
związanych z nieprzestrzeganiem ustalonych w p.1 standardów interwencje mogą być
zgłaszane telefonicznie odpowiednio do PZD
w Lubaniu i DSDiK we Wrocławiu.
3 DSDiK i PZD będą prowadzić rejestry interwencji mieszkańców dotyczących letniego
i zimowego utrzymania dróg. Ewidencje zostaną założone od 1 kwietnia 2019 r. i będą
do-stępne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1

4

W terminie do 30 kwietnia 2019 r. zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli Poli-cji,
ITD, PZD, DSDiK, kopalni i Rady Miejskiej w celu
usprawnienia kontroli pojazdów i ustalenia zasad
przekazywania informacji o wykroczeniach. Koordynatorem spotkania będzie Burmistrz Leśnej.

Wyjaśnienia z pism PZD, które można sprowadzić do
podsumowania „staramy się ponad standard” zestawione
z rzeczywistością pokazują, że samymi „staraniami” nie
da się rozwiązać powracających co roku problemów
12 Utrzymanie

czystości na ulicy Sienkiewicza
w Leśnej (DW 358)

Uważamy, że przedstawiona w załączonych
pismach oraz na dokumentacji fotograficznej sytuacja nie może być tolerowana i pozostawiana
bez reakcji osób odpowiedzialnych. Wyjaśnienia
z pism PZD, które można sprowadzić do podsumowania „staramy się ponad standard” zestawione
z rzeczywistością pokazują, że samymi „staraniami” nie da się rozwiązać powracających co roku
problemów. Można to zrobić jedynie poprzez
konsekwentne egzekwowanie przynależnych
obo-wiązków i zapewnienie stałego nadzoru nad
jakością realizowanych usług, w tym sporządzanie i dostosowanie standardów do faktycznego
stanu dróg i napotykanych problemów. Podobnie,
przerzucanie odpowiedzialności na Burmistrza
Leśnej (pismo DSDiK ZG.JG.863.5.3.2019 z dnia
12.03.2019) i odwlekanie działań z zakresu utrzymania czystości do czasu uruchomienia przez
kopalnię przeprawy do transportu urobku jest
unikaniem własnych ob-owiązków. Jeżeli zgodnie z pismem DSDiK przedstawionym w piśmie
ZS.JG.863.117.1.2017 z dnia 22.12.2017 zaobserwowano że „w wyniku przewozu materiałów z kopalni na bocznicę kole-jową, ul. Baworowo ulega
degradacji” i stwierdzono „konieczne przeprowadzenie badania nośno-ści drogi” to dlaczego do
dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań (np.
umowa, ustalenie standardu z miernikami jakości,
sankcje za nie przestrzeganie umowy), które zobowiązały by podmiot niszczący i zanieczyszczający
drogi do naprawiania skutków swoich działań?
To na zarządcy dróg ciąży obowiązek „przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowni-ków” i to zarządca dróg powinien wypracować zasady i egzekwować ich przestrzeganie.

5

Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie badań nośności drogi na ul. Baworowo, którego
konieczność została stwierdzona w piśmie
DSDiK ZS.JG.863.117.1.2017 z dnia 22.12.2017.
Przedstawienie wniosków z tego badania Burmistrzowi Leśnej i Radzie Miej-skiej w Leśnej

6

Uznając fakt, że zabrudzenie dróg w obrębie miasta jest większe niż w innym terenie, za-rządcy
dróg spowodują, aby sprzątanie tych dróg było
częstsze, nie tylko 1-2 razy w roku.

7

W ramach letniego utrzymania dróg, na terenie całej gminy należy wprowadzić częstsze
niż raz-dwa razy w roku wykaszanie poboczy
i usuwanie zagrożeń w postaci wiszących i suchych gałęzi. Wnosimy o wykonywanie tych
czynności nie rzadziej niż raz na kwartał.

8

Ponowne wykonanie analizy remontu i przebudowy drogi DW 358 na odcinku ul. Nowomiejska w Pobiednej w związku z planowanymi inwestycjami przemysłowymi na terenie
byłych zakładów FATMA. Doprowadzenie do
pilnego wykonania remontu tego od-cinka
drogi, który wielokrotnie określany jest przez
użytkowników (turystów z całej Pol-ski) jako
najgorszy odcinek drogi wojewódzkiej w kraju.

Apel przyjęto w wyniku głosowania jednogłośnie:
Leszek Leon Borysiewicz, Małgorzata Anna Borysiewicz, Beata Mariola Cichocka-Kurdziko, Ro-bert
Czeczot, Piotr Dudziński, Piotr Paweł Duś, Anna
Irena Hałas, Wioletta Wanda Kalińska, Łu-kasz
Kopka, Katarzyna Męcina, Czesław Józef Oskierko,
Krzysztof Solski, Walter Ryszard Stra-szak, Piotr
Kazimierz Suśniak, Wioletta Danuta Sztuba
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PM Synergia i gospodarka odpadami
– im głębiej w las tym ciemniej
Od połowy stycznia, po zmianie rady
nadzorczej i zarządu PM Synergia burmistrz wraz z pracownikami Urzędu
Miejskiego, pełniąc nadzór właścicielski
– przyglądają się mechanizmom działania leśniańskiej spółki komunalnej.
W Panoramie Leśnej z lutego br. poinformowaliśmy mieszkańców, że powstaje
raport, który pozwoli nam zrozumieć co
się działo ze śmieciami. Pierwsza kontrola, której celem było „sprawdzenie prawidłowości odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałych” została zakończona,
jednak opracowany raport przyniósł zaledwie część odpowiedzi i postawił wiele
nowych pytań.

Gdzie są śmieci?
Takie pytanie, sugerujące nieprawidłowości w gospodarce odpadami, zadawano
w kampanii wyborczej. Wiadomo, że odbiorcą odpadów jest Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu. Koszty transportu i przekazania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do RIPOK powinno pokrywać
Przedsiębiorstwo Miejskie „Synergia”
w ramach opłat pobieranych na podstawie
zawartych umów. Wiemy już, że tak się
nie działo. Tylko niewielka część odpadów
była fakturowana jako „niezamieszkałe”.
Pozostałe odpady są zbierane razem z odpadami od mieszkańców i przekazywane
na wysypisko jako odpady komunalne, za
które płaci gmina. Według dokumentacji
księgowej, ilość śmieci „niezamieszkałych”
wywiezionych do Lubania i opłaconych na
RIPOK np. w 2016 r. po przeliczeniu wyniosła zaledwie 8,17 ton (1 733,550 m3), w 2017
roku 7,71 ton (1 864,460 m3), a w 2018 roku
25,97 ton (1 672,690 m3).
Raport pokontrolny pokazuje zupełny
brak nadzoru i monitoringu odbioru śmieci.
Ustalony harmonogram nie był przestrzegany. Śmieciarki odbierały odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
razem. Karty drogowe, które służą do zapisu
tras śmieciarek są chaotyczne, prowadzone
w sposób nieprawidłowy i niedbały. Dokumenty te nie były sprawdzane, ani kontrolowane, brakuje podpisów i prawidłowych
rozliczeń miesięcznych. W kartach drogowych są nawet błędy rachunkowe i nieuprawnione poprawki. Zrezygnowano też
z nadzoru systemem GPS. W trakcie kontroli
nie uzyskano informacji dlaczego PM Synergia zrezygnowała z nadzoru przewozu
odpadów. Co gorsze, musiało się to dziać za

wiedzą i aprobatą osób odpowiedzialnych.
Nie ma więc żadnych wiarygodnych danych.
Trudno w prosty sposób poprawić system
odbioru i transportu śmieci.

Kto zyskuje, kto traci?
Kwota, jaką Synergia mogła uzyskać wg umów
za odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych za cały badany okres (od lipca
2013 do grudnia 2018) wynosi 729.943,62 zł.
Do ZGIUK w Lubaniu zapłacono za ten okres
22.233,62 zł. Różnica między przychodem
a kosztem odbioru wyniosła łącznie 707.710
zł. Ta nadwyżka pomniejszona o koszty
transportu i inne koszty pośrednie staje się
zyskiem firmy lub można ja zaksięgować na
poczet strat z innej działalności.
Jest to bardzo zła wiadomość – zarówno
dla Synergii jak i dla mieszkańców gminy.
Oznacza bowiem, że ważnym źródłem dochodów dla miejskiej spółki jest nielegalne
„podrzucanie” śmieci niezamieszkałych na
koszt gminy. Dziwi fakt, że mechanizm ten
jest wpisany właściwie „na stałe” w logikę
działania firmy. Likwidacja tego procederu
musi nastąpić, chociaż może oznaczać nieprzewidziane skutki finansowe dla spółki.
Warto dodać, że nie są to jedyne pieniądze
jakie spółka dostaje za odbiór i transport
śmieci. Za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych płaci Urząd Miejski
z budżetu gminy oraz z przychodów z opłat
od mieszkańców. Te pieniądze trafiają do
firm tworzących konsorcjum (ZGiUK i Synergia), które wygrało przetarg na odbiór
śmieci komunalnych. Umowa obowiązuje do
końca czerwca 2019 r. Gospodarka odpadami
kosztuje nas już ponad 1,8 mln zł rocznie.
To w roku 2018 o ponad pół miliona złotych
więcej niż wpływy uzyskiwane z opłat. Jakaś część ponoszonych kosztów, to cena za
„podrzucone odpady”. Problem z roku na rok
narasta a wykazane w omawianym raporcie
nieprawidłowości są zaledwie niewielkim
elementem dużego problemu ze źle zbilansowaną gospodarką odpadami.
O komentarz do raportu, który był gotowy
na koniec marca poprosiłem nowego prezesa Synergii Feliksa Kuliga. W pierwszej
kolejności musimy zrozumieć co dzieje się
w finansach spółki i gdzie bilansuje się zysk
wypracowany na opłatach za odbiór odpadów „niezamieszkałych”. Prezes Synergii
nie ma wątpliwości, że ta „nadwyżka” pozwalała spółce „łatać” dziurę w gospodarce mieszkaniowej. To tam generowane są
największe straty, kompensowane między
innymi nadwyżką z odbioru śmieci.
„Po analizie finansów spółki, widać
wyraźnie, że nadwyżka z odbioru śmieci

„niezamieszkałych” pozwalała Synergii
utrzymywać czynsz w mieszkaniach komunalnych na niezmienionych od lat stawkach.
Na opłaty płacone do wspólnot mieszkaniowych składają się: wynagrodzenie zarządcy,
koszty eksploatacji i fundusz remontowy.
Stawki są różne w zależności od budynku,
ale przykładowo – jeśli łącznie płacimy do
wspólnoty 2,1 zł za m2 powierzchni mieszkania to w takim budynku od „swoich” lokatorów Synergia pobiera opłaty w kwocie
1,5 zł. Szacuję, że dokładamy do każdego
metra kwadratowego zajmowanego przez
mieszkańców komunalnych co najmniej 30%
z kasy spółki. Zrobimy wkrótce dokładną
analizę gospodarki mieszkaniowej i wtedy
będziemy wiedzieć zarówno w których budynkach straty są największe jak i ile łącznie
kosztuje nas niedoszacowana mieszkaniówka” – mówi prezes Feliks Kulig.

Poprawianie wyniku
finansowego spółki nie
powinno odbywać się
w ukryty i nielegalny
sposób – kosztem budżetu
gminy, czyli wszystkich
mieszkańców.
Uważam, że podjęcie decyzji, w której
„śmieci finansują” mieszkaniówkę było
błędne i zaciemnia obraz realnych potrzeb
i problemów mieszkańców gminy. W uproszczeniu można powiedzieć, że wszyscy
mieszkańcy gminy płacący opłaty za śmieci
„dorzucają się” do czynszów mieszkańców
komunalnych. Uporządkowanie tego bałaganu i doprowadzenie do wyprostowania całej
gospodarki komunalnej w gminie robi się coraz bardziej poważnym wyzwaniem – raczej
na lata niż na miesiące intensywnej pracy.

Co dalej?
Jest oczywiste, że wykazane nieprawidłowości w PM „Synergia” muszą być wyeliminowane. Wiele złych praktyk, niekompetencji i działań niezgodnych z prawem
jest w samej spółce.
Nie ma złudzeń, że czekają nas zarówno
długie i być może dotkliwe reformy nie tylko
gospodarki odpadami, ale również sposobu
działania miejskiej spółki. Zła gospodarka
odpadami, w której kluczową rolę pełni zbyt
duża ilość śmieci zmieszanych powoduje rosnącą od 2015 roku dziurę w budżecie. Władza
zeszłej kadencji, nie chciała podnosić opłat
za odpady i decydowała o dopłacaniu do złej
gospodarki z budżetu gminy. Kwota ta ro-

sła z roku na rok: w 2015 roku dopłaciliśmy
113 142,03 zł, w 2016 r. 217 921,07 zł, w 2017
już 292 452,95 zł, a w 2018 roku 533 236,63 zł.
Informacja na ten temat pt „Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami od początku
wdrożenia systemu” została przedstawiona
w lutym b.r. komisji budżetowej Rady Miejskiej, a w marcu problem złej gospodarki odpadami był omawiany ze wszystkimi komisjami
rady. 16 kwietnia odbędzie się nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej, na której zostanie przyjęty plan reform systemu gospodarki odpadami.
Niezależnie od niezbędnych reform całego systemu, trzeba równolegle przebudować sposób działania PM Synergia. Bez
gruntownych reform, spółka miejska nie
będzie sprawnie funkcjonować i nie wzrośnie jakość świadczonych przez nią usług.
Do zrobienia jest bardzo wiele i zmiany nie
będą widoczne „od zaraz”.
Z protokołu pokontrolnego wypływa
wniosek, że należy jak najszybciej utworzyć
system odbioru odpadów uniemożliwiający
„podrzucanie” odpadów z terenów niezamieszkałych na koszt gminy. Poprawianie
wyniku finansowego spółki nie powinno
odbywać się w ukryty i nielegalny sposób
– kosztem budżetu gminy, czyli wszystkich
mieszkańców.
Przed nowym prezesem PM Synergia stoi
poważny problem. Będzie musiał nie tylko
wprowadzić właściwy nadzór nad przewozami odpadów, ale również ustalić odpowiedzialnych za wykazane nieprawidłowości.
Musimy mieć pewność, że działalność Synergii w tym zakresie jest rzetelna i prawidłowa.
Osobnym problemem jest ustalenie strategii
działania spółki, po wyeliminowaniu opisanego w raporcie procederu, który ma przecież wpływ na jej wynik finansowy.
Z powodu braku rzetelnych danych dotyczących tras i czasów przejazdów śmieciarek – a za tym faktycznych kosztów
systemu w ostatnich kilku latach, nie sposób dzisiaj przewidzieć, jakie będą skutki
finansowe koniecznych zmian, eliminujących nieprawidłowości. Proces reform
w Synergii musi iść równolegle ze zmianami systemu gospodarki odpadami. Trzeba cały proces zacząć od nowa i zbudować
go na nowych fundamentach. O kolejnych
działaniach będziemy informować Radę
Miejską i opinię publiczną za pośrednictwem Panoramy Leśnej.
Szymon Surmacz
Raport wraz z załącznikami zostanie przedstawiony podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 16 kwietnia 2019 i umieszczony w materiałach na stronie rada.lesna.pl
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IX Dolnośląska Gala Talentów 2019
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
była organizatorem
etapu rejonowego
IX Dolnośląskiej Gali
Talentów. 21 marca
2019 r., we współpracy
z OKiS w Leśnej, stała
się gospodarzem
wspaniałej uroczystości,
organizowanej przez
Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.
Tego dnia wśród gości byli przedstawiciele: władz powiatu lubańskiego
– wicestarosta Powiatu Lubańskiego
Konrad Rowiński i rzecznik prasowy
Starostwa Lubańskiego Karol Kusibab
oraz władz leśniańskich: burmistrz Leśnej Szymon Surmacz, sekretarz Gminy
Krystyna Jarzyna, kierowniczka Referatu Społecznego Urzędu Miejskiego
w Leśnej Aneta Usyk.

Fot. Mirosław Słodziński

jątkową oryginalnością a tym samym
otrzymały najwyższą ilość punktów.
Laureatami tegorocznej Gali Talentówktórzy wezmą udział 30 maja br. w Gali
Finałowej w Oleśnicy zostali:

W cudownej i radosnej atmosferze, na
scenie Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej od godziny 10.00 prezentowali 1. Grupa teatralna „Łapacze słów”, resię uczniowie aż z 18 placówek edu- prezentująca Szkołę Podstawową im.
kacyjnych regionu jeleniogórskiego. Jana Pawła II w Smolniku, którą – pod
Uroczystość zainaugurował występ opieką Doroty Kusibab i Małgorzaty
taneczny dziewcząt z grupy aerobiku Michalik – tworzą uczniowie: Julia
rekreacyjnego. Prezentowały one swoje Gapska – kl. VIII, Amelia Gazda – kl.
umiejętności poza konkursem.
VII, Zuzanna Labiszak – kl. V, Naomi
Występy uczniów z Lubania, Bole- Pstrak – kl. V, Aleksander Maliszewski
sławca, Jeleniej Góry, Leśnej, Misz- – kl. V, Emilia Korzun – kl. I oraz Jan
kowic, Łomnicy, Bolkowa, Sokołowca, Wickiel – kl. I. Maja Wojtowicz – kl.
Gromadki, Ocic, Mysłakowic, Kruszyny VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Boleoceniało jury w składzie: przewodni- sławcu, 		
cząca Wioletta Majka-Stangret – wi- 2. Zofia Kołodziej – kl. III Oddz. Gim.
zytator Dolnośląskiego Kuratorium ze Szkoły Podstawowej nr 2 w BoleOświaty we Wrocławiu oraz człon- sławcu,
kowie: Beata Czeczot, Karol Kusibab, 3. Paula Kurzeja – kl. IV ze Szkoły
Urszula Tylka, Krzysztof Kucharczyk. Podstawowej w Miszkowicach.
Poziom wszystkich konkursowych prezentacji był bardzo różnorodny i jednoW przerwie zorganizowanej na czas
cześnie bardzo wysoki.
pracy komisji oceniającej uczestnicy,
Na scenie mogliśmy podziwiać popi- opiekunowie oraz zaproszeni goście
sy wokalne, instrumentalne (akorde- mogli skosztować dań kuchni molekuon, flet poprzeczny, skrzypce, gitara, larnej, przygotowanej przez uczniów
saksofon), taniec, teatr oraz prezen- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
tacje multimedialne przedstawiające w Biedrzychowicach oraz wypieków
sylwetki uczestników i ich osiągnięcia. wykonanych przez rodziców naszych
Jury miało trudne zadanie, by wyłonić uczniów. Nad przebiegiem wydarzenia
laureatów tegorocznej edycji konkursu. czuwali nauczyciele ze Szkoły PodstaSpośród osiemnastu doceniono cztery wowej w Smolniku.
występy, które urzekły komisję oceniającą poziomem prezentacji i jego wyred. Org.

Fot. Mirosław Słodziński

Fot. Mirosław Słodziński

Fot. Mirosław Słodziński
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Eliminacje powiatowe
turnieju pożarniczego
w Leśnej
28 marca 2019 r. w Dworze Hagenberg przy ul. Lechów 2 w Leśnej
odbyły się eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Do eliminacji przystąpiło 12 uczniów
ze szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego. Gminę Leśna reprezentowali:
Hubert Fischer i Jakub Cymbałko –
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej
oraz Wiktor Ciesiulewicz i Mateusz
Skrzypek ze Szkoły Podstawowej im
Jana Pawła II w Smolniku.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. W szczególności
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem eliminacji OTWP
były Zarządy Oddziału Gminnego i Powiatowego ZOSP RP.
Nad prawidłowym ich przebiegiem
czuwali: komendant powiatowy PSP
w Lubaniu mł. bryg. Zbigniew Szyszło,
prezesi Związku OSP RP w Lubaniu
i Leśnej dh. Tadeusz Baka i Waldemar
Kleszcz. Turniej obejmował test pisemny oraz odpowiedzi ustne na losowo
wybrane pytania. Laureaci poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu (eliminacje
szczebla wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
który odbędzie się we Wrocławiu.
Uczniowie z naszych szkół zajęli następujące miejsca:
• w I grupie wiekowej: Hubert Fischer
– II miejsce, Mateusz Skrzypek – III
miejsce,
• w II grupie wiekowej: Wiktor Ciesiulewicz – III miejsce, Jakub Cymbałko
– IV miejsce.
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczyła Aneta Usyk, kierownik Referatu Społecznego Urzędu Miejskiego
w Leśnej, reprezentująca Burmistrza
Leśnej oraz komendant powiatowy PSP
w Lubaniu.
red. ZS

Fot. Krzysztof Wałaszek
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Święto matematyki
12 marca obchodzono w Miejsko-Gminnym Przedszkolu im Kubusia
Puchatka w Leśnej coroczne święto
matematyki. Z tej okazji w przedszkolu odbyły się wyjątkowe matematyczne zajęcia i zabawy.

N

ajmłodsi bawili się figurami geometrycznymi, nazywali je i dzielili według kształtu. Co więcej, ukła-

dali z nich ciekawe prace plastyczne
płaskie i przestrzenne. Z kolei starsze
dzieci m. in. liczyły obiekty, układały
cyfry od 1 do 10, wyznaczały wynik
dodawania, pomagając sobie liczeniem
na palcach lub na innych zbiorach zastępczych, grały w gry i rozwiązywały zadania matematyczne na tablicy
multimedialnej.

Danuta Sadownik
w Dyskusyjnym
Klubie Książki
w Leśnej

red. UT i IR

21.03.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Leśnej odbyło się wyjątkowe, otwarte spotkanie, na którym
gościliśmy pisarkę z Jeleniej Góry
Danutę Sadownik. Spotkanie było
poświęcone jej twórczości.

D

Warsztaty rozwoju
osobistego w Szyszkowej
Od 28 lutego do 14 marca 2019 roku
w Przedszkolu Szyszkowa Polana
w Szyszkowej organizowane były
przez Fundację Na Dobrą Sprawę bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego.

S

kierowane były one do wszystkich
chętnych osób, którym bliski jest
temat sztuki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowania
dających satysfakcję relacji w rodzinie
i nie tylko oraz umiejętnego dbania
o własne dobre samopoczucie.
Hasłem przewodnim warsztatów
było „Szczęśliwy rodzic = szczęśliwe
dziecko”.

Podczas spotkań uczestnicy mieli
możliwość nie tylko zapoznania się
z aktualną wiedzą z zakresu psychologii z ww. dziedzin, ale też wziąć
udział w ćwiczeniach praktycznych,
czy wymienić się doświadczeniami.
Warsztaty prowadziła psycholog Agata Markiewicz. Wzięło w nich udział
łącznie około 20 osób.
To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa organizowana w Przedszkolu
w Szyszkowej. Pod koniec 2018r. w ramach projektu FIO organizowane były
dla rodziców warsztaty w duchu podejścia duńskiego pedagoga Jespera Juula.
Przemysław Markiewicz

anuta Sadownik jest pedagogiem
kultury, nauczycielką psychologii
i psychoterapii, ma na swoim koncie
liczne artykuły naukowe z pedagogiki i antropologii kulturowej. Przez
kilka lat była dziennikarką promującą
wydarzenia kulturalne. Jest autorką
powieści pt.: „Szkolne tango”, „Muszki owocówki”, „A ty dokąd?” (I część),
„Gdzie jesteś ?”(II część), trzecia część
z tej serii ukaże się w tym roku. Rozmawialiśmy o terapeutycznych książkach autorki, w których ukazuje wszelkie kolory ludzkiej osobowości. Oto
fragment najnowszej powieści autorki
pt. „Muszki owocówki”: Dzień dzisiejszy tak mocno zależy od poprzednich,
które były w naszym życiu.
Prawie wszystko, co przeżyliśmy
pozostaje w pamięci poukładane
w różnych szufladach. Spotkani ludzie odciskają niezatarty ślad, który z czasem lekko zblednie, ale nie
zniknie. Wspomnienia są jak muszki
owocówki, które pojawiają się znikąd
i wypełniają twój pokój, rozmnażając
się nie wiadomo gdzie. Nie pamiętasz
już, że pisząc wypracowanie, wrzuciłeś kiedyś ogryzek zjedzonego jabłka

Terminy i tematy zajęć warsztatowych w świetlicach wiejskich
KWIECIEŃ:
temat: „wiosenne wianuszki z kwiatów
i piór” technika: papieroplastyka
01.04 – Zacisze
04.04 – Złotniki Lubańskie
08.04 – Szyszkowa
11.04 – Pobiedna
15.04 – Grabiszyce
temat : „Wiosenne motyle” technika:
marmurkowanie, pastel, elementy
florystyki ozdobnej
18.04 – Zacisze
25.04 – Złotniki Lubańskie
29.04 – Szyszkowa

MAJ:
06.05 – Pobiedna
09.05 – Grabiszyce
temat : „obraz – kwiat” technika: iris folding
13.05 – Zacisze
16.05 – Złotniki Lubańskie
20.05 – Szyszkowa
23.05 – Pobiedna
27.05 – Grabiszyce
temat : „skrzynie na skarby” technika: origami, elementy scrapbookingu
30.05 – Zacisze

CZERWIEC :
03.06 – Złotniki Lubańskie
06.06 – Szyszkowa
10.06 – Pobiedna
13.06 – Grabiszyce

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się
o godzinie 16:30.

do kubła stojącego obok biurka. Różne niepotrzebne papiery go przykryły,
więc zapomniałeś, że tam jest, aż do
chwili, kiedy twój pokój wypełniły
zrodzone na nim muszki owocówki. Próbujesz z nimi walczyć, ale to
ogryzka powinieneś się pozbyć, wtedy
muszki znikną”. Danuta Sadownik na
portalu społecznościowym biblioteki,
pod zdjęciem ze spotkania, zamieściła
wpis „Bardzo dziękuję za fantastycznie spędzony czas w gronie otwartych,
intuicyjnie wrażliwych i ciekawych
świata ludzi”.

XII powiatowy konkurs
języka niemieckiego
12 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Biedrzychowicach odbył się XII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego.
Konkurs realizowany jest w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół
powiatu lubańskiego. Konkurs jest także powiatową formą wspierania uzdolnień uczniów
w powiecie. Po przeprowadzeniu eliminacji
szkolnych SP im. Jana Pawła II w Smolniku reprezentowało dwoje uczniów: Amelia Gazda
i Błażej Juranek. Spośród wielu uczestników
z całego powiatu lubańskiego wyłoniono troje
zwycięzców, wśród których znalazł się także
Błażej Juranek, który zajął III miejsce.
Iwona Durlak i Karina Mocek

XI Powiatowy Konkurs
Biologiczny
5.03.2019 r. w Olszynie odbył się finał
konkursu biologicznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
W konkursowych w zmaganiach wzięli udział
najlepsi uczniowie oddziałów gimnazjalnych
i 8 klas szkół podstawowych w powiecie, wyłonieni podczas szkolnych konkursów. Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Smolniku reprezentowała Oliwia Nowosielska z klasy VIII
b. Uczniowie rozwiązywali 40 zadań w czasie 60
minut. Oliwia wykazała się dużą, ponadprogramową wiedzą i zajęła wysokie II miejsce.
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Spotkanie z Marcinem
Wawrzyńczakiem

Kreatywne warsztaty
wiosenne

14.03.2019 roku w Ośrodku Kultury
i Sportu w Leśnej odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Wawrzyńczakiem, poświęcone książce
„Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej gospody”.

Bibułkarstwo obecnie wzbudza
ogromne zainteresowanie na wszelkiego rodzaju kiermaszach, jarmarkach. Powstają już nie tylko pojedyncze bibułkowe kwiaty, ale całe
kompozycje.

A

utor książki jest z zawodu tłumaczem
języka angielskiego, od 2009 roku
mieszka w Górach Izerskich. Marcin Wawrzyńczak swoją przygodę z odkrywaniem
dawnej leśniczówki, przekształconej następne w gospodę, rozpoczął od natknięcia
się na metalową tabliczkę z wygrawerowanym napisem „Michelsbaude”. Jak pisze we
wstępie, książka jest próbą zarysowania
historii i fenomenu nieistniejącej „budy”
górskiej zwanej Michelsbaude, która przez
około sto lat działała niedaleko Rozdroża
pod Cichą Równią w Wysokim Grzbiecie
Gór Izerskich. Jest to portret wszechstronny, obejmujący geografię, architekturę,
otoczenie, ludzi, życie codzienne, tropy
literackie, kulturę duchową i materialną.
W książce zamieszczono ciekawe opisy
o dolinie Izery J. Janeczki, K. Kozłowskiego
i J. Żaby z opracowania Zbieramy minerały
i skały (1991): Hala Izerska i jej okolice były
penetrowane przez poszukiwaczy kamieni
szlachetnych przynajmniej od XVI w. Szukano przede wszystkim szafirów, co zostało

uwiecznione w nazwie Szafirowego Potoku. Uwagę przyciągały również szlachetne
odmiany cyrkonu (hiacynt, złoto, a także
ilmenit, później opisany pod nazwą izerynu. Do najcenniejszych minerałów, jakie
można znaleźć w tej okolicy, należą: korund, spinel, cyrkon, beryl, chryzoberyl,
ilmenit, topaz, granaty i turmaliny
Ignacy Krasicki pisał: „Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania”. Sądzę, że
książka „Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej gospody” powinna znaleźć
się na naszych półkach, ponieważ kochamy Góry Izerskie, które są bogate w piękne
miejsca i atrakcje opisane w tej książce.

T

worzyliśmy własnoręcznie zrobione farby na bazie tak niecodziennych składników jak: sól, płyn do
naczyń, mydło, klej biurowy, brokat,
mąka ziemniaczana, parafina. Uczyliśmy się wytwarzać masy plastyczne i tworzyć z nich własne realizacje.
Dzieci zaznajomiły się z pracą przy
użyciu profesjonalnych stempli, poznały ich rodzaje i zastosowania oraz
przeznaczenie do tworzenia własnych
przykładów i prac. Na bieżąco oprócz
zajęć typowo służących zabawie, poznajemy elementy profesjonalnego
warsztatu artystycznego. Uczymy się

wiaty z bibuły to tani i łatwy w wykonaniu pomysł na wiosenną dekorację domu. 26 marca br. zabawę
tworzenia kolorowych kwiatów zaproponowały chętnym dzieciom oraz ich
rodzicom instruktorki z domu kultury.

red. UT i IR

red. W.

Zajęcia plastyczne
dla dzieci w OKiS
W miesiącach luty – marzec dzieci
uczęszczające na zajęcia w pracowni plastycznej, miały okazję zaznajomić się z wieloma nowymi technikami i materiałami służącymi do
malowania i modelowania.

K

Uczestnicy warsztatów poznali techniki takie jak: wycinanie, skręcanie, zwijanie oraz rolowanie, a następnie z każdej
wymienionej techniki wykonali kolorowe kwiaty do złudzenia przypominające
prawdziwe. W domu kultury zrobiło się
wiosennie, a wszyscy z radością chwalili
się między sobą swoimi dziełami.
Dzięki warsztatom uczestnicy mieli
możliwość poznać dawne rękodzieło
ludowe oraz wykazać się swoimi zdolnościami i pomysłowością.

podstawy rysunku, poznajemy zasady perspektywy, poznajemy rodzaje
ołówków, węgla i pasteli. Uczymy się
rozróżniać rodzaje pędzli i ich zastosowania w technikach malarskich.
Oprócz tego uczestnicy zajęć przy
wykorzystaniu papieroplastyki wykonywali drobne upominki dla dziadków
czy walentynkowe kartki, w technikach takich jak: wyplatanie papierowe,
scrabooking czy papiero-wiklina.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przygody w świecie
sztuki.
Zajęcia są prowadzone przez Ilonę
Rokosz – instruktora zajęć plastycznych – i odbywają się w sali numer 3
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej
w każdy wtorek od godziny 15:00 do
godziny 16:00. Serdecznie zapraszamy!

Rewiry sztuki dla dorosłych
Zajęcia w Ośrodku Kultury i Sportu mają na celu stworzenie miejsca, które jest płaszczyzną, na
której każdy, kto czuje potrzebę
artystycznego rozwoju, może obcować ze sztuką tak tą dawną jak
i współczesną.

innymi poznać tajemnice wyrobu i składu farb
do różnych technik malarskich i prób wykorzystania ich w praktyce. Własnoręcznie robili
tempery, uczyli się jak tworzyć własne podobraziai napinać płótno na krosna malarskie, w jaki
sposób je zabezpiec i przygotowywać do pracy
malarskiej. Poznali kilka technik malarstwa
sztalugowego które można właśnie pogłębiać
i rozwijać na zajęciach.

Na zajęciach można się zapoznać z elementami historii sztuki, poznać techniki pracy
warsztatowej. Zdobyć wiedzę na temat dawnych technik malarskich i artystycznych oraz
poznać świat najnowszych rozwiązań na tych
polach, służących do tworzenia dzieł sztuki.
Zajęcia nie są tylko i wyłącznie przeznaczone
dla osób posiadających tak zwany talent, ale
dla każdego, kto jest choć trochę zainteresowany szeroko pojętą sztuką czy rękodziełem
artystycznym.Na zajęciach, oprócz działań
praktycznych, uczestnicy mogą zapoznać się
z literaturą i czasopismami tematycznymi.

Ponadto doskonali wiedzę z dziedziny rysunku artystycznego oraz wymieniali się własnymi
przemyśleniami związanymi ze sztuką. Poznają
historie słynnych twórców i ich dzieła oraz wiele ciekawostek z obszaru świata sztuki.

Podczas zajęć jakie odbyły się do tej pory,
uczestnicy rewirów sztuki mieli okazje między

Zajęcia są prowadzone przez instruktora zajęć plastycznych Ilonę Rokosz w OKiS. Grupa
spotyka się w co drugi wtorek w godzinach od
17:00 do 19:00.
Aktualny terminarz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie
Ośrodka Kultury i Sportu. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby na spotkanie
z wielką przygodą jaką jest sztuka!
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Środki PFRON w powiecie dla
osób niepełnosprawnych
Na sesji w marcu br. Rada Powiatu
Lubańskiego dokonała podziału środków finansowych przyznanych przez
PFRON w wysokości 1 272 506 zł na
następujące zadania:
50 tys. na podjęcie działalności rolniczej,
gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 105 tys. na
zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej
pracyi niepozostającej w zatrudnieniu,
11 tys. na zwrot wydatków na usługi (np.
szkolenia) lub instrumenty rynku pracy
(np. koszty przejazdu, zakwaterowania
związane z pracą, stażem, refundacja
składek) dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, 533 tys. 880
zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lubaniu, 200 tys. na dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 257 tys. 626 zł na zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
15 tys. na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych
i 100 tys. na dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje o zasadach
i procedurze ubiegania się o środki
można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, tel.
75 646 11 70.

Ośrodek Wsparcia – Dom dla
matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży w Pobiednej
Już minął rok funkcjonowania w Pobiednej, na nowych zasadach, w miejscu dawnego Domu Samotnej Matki,
placówki o nazwie Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży. Z 30 miejsc
mogą korzystać także ojcowie z ma-

łoletnimi dziećmi. Ośrodek zapewnia
potrzebującym całodobową opiekę,
pomoc prawną, medyczną oraz inne,
niezbędne formy wsparcia.
Prowadzony jest na zlecenie Powiatu
Lubańskiego przez Stowarzyszenie
MONAR w ramach zadania publicznego. Wysokość przyznanych na ten cel
środków publicznych na 2019 r. wynosi
1 093 644 zł.
Z Ośrodka w Pobiednej korzystają też
inne powiaty. Podczas ostatniej sesji
Rady Powiatu Lubańskiego radni wyrazili zgodę na dołączenie się kolejnego,
ósmego powiatu. Tak więc z z usług
Ośrodka Wsparcia w Pobiednej mogą
korzystać potrzebujący nie tylko z powiatu lubańskiego, ale również z powiatów: oławskiego, wrocławskiego,
zgorzeleckiego, lwóweckiego, górowskiego, jeleniogórskiego, średzkiego
i miasta Jelenia Góra.
W okresie od 1 marca 2018 r. do 31
grudnia 2018 r. w Ośrodku przebywało
łącznie 67 osób (24 dorosłe i 43 dzieci),
z tego: 11 z powiatu lubańskiego, 40
z powiatu zgorzeleckiego, 4 z powiatu
lwóweckiego, 3 z powiatu jeleniogórskiego, 9 z miasta Jelenia Góra.
Za pobyt w tej placówce płacą praktycznie gminy, na terenie których zamieszkują osoby przebywające w Ośrodku.
W 2018 r. gminy wpłaciły prawie 200 tys.
zł, a klientki Ośrodka zostały obciążone
kwotą 412 zł. Koszt miesięczny 1 miejsca
w ubiegłym roku wyniósł 1000 zł. Tylko 4
osoby z Ośrodka miały naliczoną odpłatność. Zasadą jest, że gmina płaci różnicę
między opłatą naliczoną dla danej osoby, a miesięcznym kosztem utrzymania.
Stąd też praktycznie cała odpłatność leży
po stronie macierzystej gminy. W budżecie Powiatu na to zadanie zaplanowana
jest na br. kwota 382 500 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna
w powiecie
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców została prawnie wprowadzona
od 2016 r.
W powiecie lubańskim z bezpłatnych
porad można skorzystać w Starostwie,
ul. Mickiewicza 2, pok. 33, I piętro, po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem
telefonu: 75 64 64 338.
Drugi punkt funkcjonuje w Urzędzie
Miasta Świeradów–Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, pok. 15, I piętro, tel. 75 78
16 489.
Dlaczego taki punkt nie został utworzony w Leśnej – nie wiem. Sprawa
została rozstrzygnięta w poprzedniej
kadencji Rady.
Uważam jednak, że taki punkt w Leśnej powinien funkcjonować.Zgodnie

K ĄCIK R A DNEGO P OWIATOW EGO • 14

z ustawą w naszym powiecie mogą być
tylko 2 punkty, ale jest ustawowa możliwość, aby prawnicy byli też w Leśnej.
Odpowiedni przepis mówi, że „Punkt
może być usytuowany w jednym albo
większej liczbie lokali, do którego tytuł prawny posiada powiat lub gmina, w ramach posiadanych zasobów”.
A więc jest możliwość, aby nadal były
2 punkty, ale w trzech lokalizacjach.
Termin na zgłoszenie przez burmistrza
stosownego wniosku na kolejny rok kalendarzowy jest do 30 września i jestem
przekonany, że gmina skorzysta z tej
możliwości.
W 2019 r. z darmowej porady adwokata lub radcy prawnego może skorzystać znacznie więcej osób niż dotychczas. Według aktualnych przepisów
prawo do NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ oraz do NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO przysługuje każdej osobie, której
nie stać na uzyskanie porady odpłatnej.W jaki sposób jest to sprawdzane?
Wystarczy złożyć oświadczenie na specjalnym formularzu.
W ramach BEZPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ prawnik poinformuje nas
o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących uprawnieniach lub
spoczywających na nas obowiązkach,
także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Zgodnie z ustawą
prawnik powinien też wskazać sposób
rozwiązania problemu prawnego oraz
może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem
administracyjnym. Możemy również
uzyskać projekt pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje w szczególności
porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub doświadczają
trudności w komunikowaniu się mogą
uzyskać nieodpłatne porady również
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon,
internet), przez zorganizowanie wizyty
w ich miejscu zamieszkania.

Powiatowa Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tworzona jest przez Starostę
i funkcjonuje w każdym powiecie. Do
jej zadań należy m.in. ocena zagrożeń
porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przygotowywanie projektu powiatowego
programu zapobiegania przestępczości.
W styczniu każdego roku Starosta,
jako przewodniczący tej Komisji, składa sprawozdanie z jej działalności.
Oczekiwałem, że znajdę tam chociaż
wzmiankę m.in. o niepokojącym wzroście kradzieży na terenie Pobiednej,
czy wzroście liczby pożarów w Leśnej
oczywiście pod kątem analizy zdarzeń
i działań zapobiegawczych, o problemach sprzętowych i kadrowych Policji,
obsadzie komisariatów. Nie znalazłem.
Ze sprawozdania dowiadujemy się, że
Komisja w 2018 r. (podobnie w 2017)
spotkała się… aż 2 razy. Pierwszy raz
w czerwcu 2018 r., aby zaopiniować pracę Policji i służb oraz w celu dokonania
„oceny zagrożeń porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli”. Chciałem
poznać treść tej oceny. Nie była dostępna. Drugi raz Komisja spotkała się
w grudniu, aby ustalić plan pracy na
2019 r. i zaopiniować budżet.
W powiecie lubańskim do końca 2018 r.
obowiązywał „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2018”. Co
pół roku miał być omawiany na posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
W sprawozdaniu nic nie ma na ten temat. Z odpowiedzi Starosty udzielonej
na moje pytanie wynika, że to zadanie
nie było realizowane.
Ocena efektów całego Programu powinna być oceniona w grudniu 2018 roku.
Tak też się nie stało. Na pytanie dlaczego – nie uzyskałem odpowiedzi, a jedynie obietnicę, że nastąpi to wkrótce.

BĄDŹ NA BIEŻ ĄCO!
• Oglądaj nagrania i transmisje
z posiedzeń Rady Miejskiej
• Czytaj uchwały, interpelacje,
wnioski
• Sprawdzaj jak głosuje Twój
radny!

W W W.R ADA.LESNA.PL
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Mistrzowie powiatu w piłce
ręcznej 2018/2019
5 marca 2019 r. reprezentacja Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku wzięła udział w Mistrzostwach
Powiatu Lubańskiego w piłce ręcznej chłopców.

Kajakarze nagrodzeni na gali
Leśna ma powód do dumy – LUKS Kwisa był jednym
z 79 najlepszych klubów sportowych nagrodzonych
podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego 11
marca w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Z

bigniew Dudziński – wiceprezes
zarządu klubu – odebrał nagrodę
finansową w wysokości 4450 zł z rąk
marszałka województwa dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, jako
wyraz uznania za osiągnięcia sportowe w roku 2018 oraz promocję sportu
w regionie i kraju.
- Nagrody dla zawodników są wyrazem naszego uznania za osiągnięte
wyniki sportowe w 2018 roku oraz za
promocję sportu nie tylko w naszym
regionie, ale również w całym kraju. Dziękuję sportowcom, trenerom
i osobom zaangażowanym w rozwój sportu w dolnośląskich klubach.
Mocno kibicuję i trzymam za Was

Z

awody zostały zorganizowane
w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Na turniej przybyło 5 drużyn. Grano systemem każdy z każdym. Drużyna
SP w Smolniku grała kolejno ze szkołami: z Kościelnika, Pisarzowic, SP nr
1 Lubań i SP nr 2 Lubań. Drużyna ze
Smolnika wygrała wszystkie spotkania i turniej zakończyła jako drużyna
zwycięska, za co otrzymała dyplom,
puchar Mistrzów Powiatu oraz prawo
reprezentowania powiatu lubańskiego
na szczeblu strefowym.
Na wyróżnienie zasługują wszyscy zawodnicy, gdyż każdy wykazał się dużą

Liczymy na to, że mieszkańcy gminy zachowają porządek i będą przestrzegać zasad organizacyjnych,

Pieniądze klub zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu dla zawodników i ich szkolenia. Dolnośląska
Gala Sportu Młodzieżowego to podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z Dolnego
Śląska w Systemie Sportu Młodzieżowego. Leśniańscy kajakarze mogą
poszczycić się znakomitymi wynikami, klub odnosi wiele spektakularnych zwycięstw. Na sukces zawodnicy zapracowali m. in. zdobyciem

ambicją i zaangażowaniem w grze.
Szczególnie skuteczna okazała się gra
naszych bramkarzy. Na tej trudnej
i odpowiedzialnej pozycji wystąpili:
Sławomir Teske i Miłosz Heller, Wiktor Kowalczyk, Mateusz Bogusiewicz,
Miłosz Heller, Adrian Kuźniar, Gabriel
Kukiełka, Sławek Teske, Antek Majewski, Przemek Fedorowicz, Damian
Mańkowski, Szymon Kwiatkowski,
Kuba Jakubczyk /K/, Kacper Grzesiowski. Trenerem zwycięskiej drużyny jest
nauczyciel w-f Marek Michalik.
re.d. B. M. M.

Od 1 kwietnia 2019 roku obiekty sportowe na
terenie Gminy Leśna (za wyjątkiem miejscowości
Pobiedna) będą otwarte całą dobę
Jest to nowa inicjatywa Burmistrza
Leśnej mająca na celu zwiększenie
dostępności istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

niezmiernie kciuki – powiedział podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego we Wrocławiu marszałek
Cezary Przybylski.

a obiekty sportowe będą używane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
W sytuacji gdy będzie dochodzić
do aktów wandalizmu, zanieczyszczania, pozostawiania śmieci czy
uszkadzania urządzeń na placach
i boiskach, decyzja o otwarciu obiektów może zostać cofnięta.

Życzymy udanych sportowych wieczorów!

Wierzymy, że wszyscy użytkownicy będą dbali o te obiekty jak
o swoje własne i każdy, komu zależy na ich bezpiecznym i spokojnym użytkowaniu będzie potrafił
zwrócić uwagę na każdy zaobserwowany przejaw niewłaściwego
zachowania.

Mistrzostwa Polski Juniorów (Alicja
Bulera), Mistrzostwa Polski Młodzików (Wojciech Fabijański), Mistrzostwa Polski Juniorów C2 w Zjeździe
(Patryk Wszoła, ś.p. Kornel Malik).
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kajak Polo
w Małomicach chłopcy z LUKS Kwisa zajęli wszystkie trzy miejsca na
podium, a dziewczęta drugie miejsce.
Te i wiele innych osiągnięć sprawiają, że kajakarski klub z Leśnej jest
z pewnością prawdziwą sportową
perełką w naszym regionie.
Zawodnikom i trenerom klubu życzymy dalszych sukcesów.
red. Konrad Wickiel
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HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

Leśniańska zagadka nr 3

BARAN
W tym miesiącu żadna sprawa urzędowa nie będzie dla Ciebie problemem.
Pokonasz lęk i w końcu poprawnie
wypełnisz wniosek o wymianę dowodu
osobistego.

Co to za obiekt i gdzie się znajduje?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
redakcja@panoramalesnej.pl.
Nagrodzone zostaną dwie pierwsze osoby, które udzielą
prawidłowej odpowiedzi.

BYK
Nie wychodź z domu bez parasola. To
nie jest Twój czas na wypełnianie wniosków i korespondencję z urzędnikami.
Zadbaj o dietę.

…
Odpowiedź do zagadki z marcowego numeru Panoramy
Leśnej:
Obiekt na zdjęciu to obecny budynek Apteki Salus w leśniańskim rynku, na rogu ul. Lubańskiej.

BLIŹNIĘTA
Kwiecień to Twój miesiąc. Wszystko załatwisz bez problemu a urzędnik będzie
Twoim przyjacielem.

Poprawnej odpowiedzi udzielili jako pierwsi:
kalina1@vp.pl oraz Natalia Smentek.
Gratulujemy! Nagroda – zestaw promocyjnych gadżetów
Gminy Leśna – jest do odebrania w Urzędzie Miejskim
w Leśnej, Rynek 19 w godzinach pracy urzędu (I piętro,
pok. nr 9).

RAK
Uważaj na smog i zanieczyszczone
powietrze. Jeśli chcesz przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy, rozpocznij ją przed
15 kwietnia.

LEW

Znaczenie jajka i kurczaka

Od czego zależy
data Wielkanocy?

D

laczego jednym z najczęściej pojawiającym się motywów wielkanocnych jest kurczaczek? Istotą
Wielkiej Nocy jest zmartwychwstanie
Chrystusa, Jego triumf nad śmiercią.
Jajko wielkanocne symbolizuje nowe
życie, a przebijanie skorupki to znak
przezwyciężenia śmierci. Z tego powodu wykluwający się kurczaczek jest
znakiem zmartwychwstania. Kurczak
na stałe „przebił się” do tradycji świątecznej.

W

ielkanoc to najstarsze święto
w chrześcijańskiej kulturze, obchodzone już od II w. n.e. Według tradycji, zaczyna się już w Wielką Sobotę,
tuż po zachodzie słońca. Data Wielkanocy wyznaczana jest na podstawie faz
księżyca. Wypada zawsze w pierwszą
niedzielę po wiosennej pełni księżyca.

Podatki w tym miesiącu będą dla Ciebie
tematem numer jeden. Miłe panie z Referatu Finansowego wypełnią za Ciebie
każdy wniosek.

WAGA
Koniecznie sprawdź czy zapłaciłeś
podatek od nieruchomości. Spotkania z interesantami są w każdą środę,
pamiętaj!
Kwiecień będzie dla Ciebie uciążliwy.
Będzie Ci przeszkadzać wszystko. Od
hałasu ciężarówek po niewłaściwe godziny otwarcia urzędu. Zadbaj o relaks.

Jajko w kulturze
ajko jest ważnym symbolem w wielu religiach i wierzeniach. Było na
przykład umieszczane w grobowcach
egipskich i rzymskich jako znak i nadzieja na powrót do życia. W kulturze

PANNA

SKORPION
Fot. www.freepik.com

J

Nawet nie próbuj wchodzić do urzędu.
Nic nie załatwisz, chyba że masz do
wycięcia drzewo. Skontaktuj się z Referatem Nieruchomości.

STRZELEC
Spacer szlakiem perłowym będzie dla
Ciebie niczym nowa przygoda. Odkryjesz okopy Pandurów
i w końcu pokonasz 200 schodów.
Masz świetną kondycję.

chrześcijańskiej, zwłaszcza w prawosławiu, w Niedzielę Wielkanocną składano przy grobach pisanki, dzieląc się
w ten sposób z przodkami radością ze
zmartwychwstania Chrystusa.

KOZIOROŻEC
Fot. www.freepik.com

Banshee w Leśnej

N

aszą okolicę — na zaproszenie Oliwii Michalewskiej ze Smolnika,
odwiedziła 18.03.2019 r. polska youtuberko-vlogerka, Zuzanna Borucka.
Zasłynęła ona dzięki serii filmów
umieszczanych na youtube. Dziewczyny spotkały się, aby zrobić kilka ciekawych zdjęć. Zuzannie bardzo spodobała się nasza okolica. Na zdjęciu od lewej:
Oliwia, Benita, Zuzanna.

Nieuprzątnięte drogi po zimie stanowią
nie lada problem, zgłoś to w wydziale drogownictwa. Uważaj na drodze,
zwłaszcza jeśli mieszkasz w Świeciu.

Po raz pierwszy
w Panoramie Leśnej
pojawił się horoskop.
Prosimy państwa
o opinie.

WODNIK

Kontakt pod
adresem mejlowym:
redakcja@
panoramalesnej.pl

RYBY

W kwietniu Wodniki niechętnie będą
się kontaktowały ze światem. Chyba że
mieszkają w Grabiszycach. Brak zasięgu
zmusi je do wyjścia z domu.

Ryby dopiero w maju będą kontaktować
się z USC. Nie wiadomo tylko, czy to
ślub będzie czy nadanie numeru PESEL
dziecku.

