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Most na Kwisie – czy można
uniknąć paraliżu komunikacyjnego?
Szymon Surmacz

W ostatnich miesiącach jedną z najbardziej gorących
spraw w naszej gminie jest remont mostu w Leśnej
na drodze wojewódzkiej 393. Od wielu lat mieszkańcy
czekają na rozpoczęcie niezbędnych napraw.
Kiedy jednak budowa ma ruszyć, pojawiło
się wiele wątpliwości i niepokoi, szczególnie
mieszkańców Baworowa i centrum Leśnej.
Remont
Temat remontu ciągnie się co najmniej
od 2010 r. Zły stan korony mostu, nawierzchni jezdnej, barierek, chodników
był wielokrotnie zgłaszany do zarządcy
dróg wojewódzkich. Usterki i zły stan
techniczny zgłaszał Urząd Miejski
w Leśnej jak i wielu mieszkańców gminy. Od 2014 roku temat zaczął nabierać
konkretów. Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu ogłosiła 11 marca
2014 roku przetarg na remont mostu.
W tym czasie rozważano wykonanie
mostu tymczasowego, który miałby być
współfinansowany przez firmę Kruszywa Polskie S.A. a po skończeniu budowy mostu głównego, stałby się stałym
mostem dedykowanym dla przewozu
bazaltu. Most zastępczy miał być zlokalizowany na wysokości nieruchomości należących do byłej firmy Justas.
Wyłoniony w przetargu wykonawca
– firma Mostar sp. z o.o. ze Stargardu – wykonał mapę do celów projektowych z mostem i drogą zastępczą
prowadzącymi od ul. Żeromskiego na
teren firmy Justas i dalej do bocznicy
kolejowej, będącej własnością kopalni.

10.02.2016 roku informacja o takich zamiarach wpłynęła oficjalnie do Urzędu Miejskiego w Leśnej, wraz z decyzją
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który
wyrażał zgodę na wykonywanie „robót
oraz czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią”.
Pomysł na przejęcie terenów byłej
firmy Justas spotkał się z aprobatą jej
właścicieli, którzy zadeklarowali zgodę na przeprowadzenie drogi przez ich
działki pod warunkiem, że zostaną one
wykupione na cel publiczny. Z dzisiejszej
perspektywy nie ma wątpliwości, że takie rozwiązanie byłoby dla mieszkańców
naszej gminy najlepsze. Most zostałby
wyremontowany, kopalnia miała by swój,
dedykowany transport prosto na bocznicę kolejową, omijający most na drodze
393 oraz ulicę Baworowo. Niestety tego
scenariusza nie udało się zrealizować.
Nie mamy pewnych informacji z jakich powodów zrezygnowano z tego
pomysłu. Nieoficjalnie mówi się o niedoszacowaniu kosztów oraz czasu potrzebnego na realizację. Budując most
zastępczy należało uwzględnić m.in.

Cudów
nie ma
W lutym pisałem, że moją pracę można porównać do lekarza, który zanim wystawi
konkretne diagnozy, musi porządnie rozpoznać przyczyny choroby i stan pacjenta, bo
zła terapia zamiast pomóc mogłaby jeszcze
pogorszyć obecny stan. Dziś proces „diagnostyczny” dobiega końca. W maju, podczas
sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony
raport o stanie gminy na koniec 2018 roku.
Wiele informacji z tego dokumentu mieszkańcy Leśnej już znają, były przedstawiane
podczas sesji RM i w Panoramie Leśnej.
Niestety obraz, który wyłania się ze zgromadzonych informacji jest przygnębiający.
Znacznie bardziej niż się tego spodziewałem. Zapóźnienie infrastrukturalne naszej
gminy widoczne jest gołym okiem, jednak
dopiero jak przyjrzymy się liczbom i porównamy je z wieloma gminami w okolicy,
to widać skalę tych problemów.

przeniesienie instalacji przechodzących przez rzekę (wszystkie „rury”
widoczne obok i pod mostem), a projektując korytarz drogi tymczasowej przez
teren PKP nie wzięto pod uwagę uzgodnień z wieloma instytucjami i konieczności wykonania przejazdu kolejowego.
Mostar zwrócił się do gminy Leśna i DSDiK z wnioskami o dodatkowe środki na
kładkę dla pieszych i przejazd kolejowy.
Uzyskał też zapewnienie burmistrza
Markiewicza o gotowości sfinansowania kładki dla pieszych w kwocie 88.400
zł netto (108.732 z VAT), jednak później przestał odpowiadać na pytania
ze strony drogowców. Po dwóch latach
DSDiK zerwało kontrakt ze względu na
brak podjęcia prac przez wykonawcę.
Wszystko wskazuje na to, że Mostar nie
poradził sobie ze złożonością tematu
i nie doszacował kosztów całej budowy.
c.d. na stronie 8 

Brak inwestycji w wodociągi, rozpadające
się mieszkania komunalne, brak kanalizacji
i sprawnego systemu odbioru nieczystości,
niezbędne remonty budynków użyteczności
publicznej, brak dróg, oświetlenia to tylko te
najbardziej oczywiste i widoczne problemy.
Nie sprzyjają też „czynniki zewnętrzne” –
nie tylko wisząca nad głowami susza, ale też
problemy z kopalnią, nieuchronnym remontem mostu, czy końcem tzw „perspektywy
finansowej” środków UE, których nowe rozdanie zacznie się w 2021 roku.
Raport o stanie gminy Leśna na koniec
2018 r. pokazuje, że siedzimy w głębokim
bagnie, a gwałtowne ruchy mogą nas pogrążyć jeszcze bardziej. Żeby wyrwać się
z matni musimy złapać stabilne oparcie
jakie daje wiedza. Wiemy co trzeba zrobić.
W kolejnych miesiącach pojawią się pakiety reform – zarówno uchwał, jak i zmian
organizacyjnych dotyczących całej sfery
gospodarki komunalnej.
Nie oczekujmy fajerwerków. Czeka nas
wiele zmian, a efekty będą pojawiały się
powoli. Ciężko chory pacjent musi przejść
długotrwałą rehabilitację, zanim powróci
do pełni zdrowia. Cudów nie ma. Żeby stanąć na nogi potrzebna jest ciężka praca,
wytrwałość i cierpliwość.
Szymon Surmacz, Burmistrz Leśnej
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Jubileusze 202 lat
w Grabiszycach!
Dwa niecodzienne jubileusze miały
ostatnio miejsce w Gminie Leśna:
Michał Wojewoda obchodził jubileusz 100-lecia, a Helena Nowak –
jubileusz 102-lecia!

Egzaminy, egzaminy...

wy list gratulacyjny, upominek oraz bukiet
kwiatów.
Niecodzienną uroczystość obchodziła
także Helena Nowak z Grabiszyc Średnich.
Seniorka rodu świętowała uroczyście swoje

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. po
raz pierwszy uczniowie klas ósmych
pisali egzamin kończący naukę
w szkole podstawowej.

Fot. Piotr Pawłowski

6 maja 2019 roku burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofia Witek, kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnej
Piotr Pawłowski oraz delegacja ZUS Lubań
odwiedzili dostojnego jubilata Michała
Wojewodę w Grabiszycach Średnich, kombatanta II wojny światowej, który 5 maja
2019 roku ukończył 100 lat.
W czasie wizyty burmistrz Leśnej przekazał jubilatowi okolicznościowe listy gratulacyjne otrzymane od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wojewody
dolnośląskiego Pawła Hreniaka. W imieniu
samorządu Gminy Leśna burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz wręczył okolicznościo-

kolejne urodziny. Okazja ku temu była wyjątkowa, ponieważ jubilatka 3 maja 2019
roku ukończyła 102 lata!
Z okazji swoich sto drugich urodzin pani
Helena przyjęła wielu gości z życzeniami
kolejnych lat życia w zdrowiu. Z życzeniami
przybyli również burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofia Witek oraz kierownik Referatu
Organizacyjnego Piotr Pawłowski.
Serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak
dostojnego wieku, życząc jubilatom na kolejne lata dużo zdrowia oraz odpoczynku
w cieple rodzinnego klimatu.
red. M.M.

Egzamin składał sięz trzech części: języka polskiego, matematyki i języka obcego.
W naszej szkole do egzaminu przystąpiło
60 uczniów z klas ósmych.
Egzamin z języka polskiego rozpoczął się
15 kwietnia o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W tym dniu wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu. W drugim i trzecim

dniu egzaminu również dopisała 100 % frekwencja wśród uczniów zdających egzamin.
Przed egzaminami jak i po egzaminach
nad porządkiem i dobrym samopoczuciem
uczniów czuwała dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Smolniku.
Po egzaminach wśród uczniów widoczne
było zadowolenie z napisanego testu. Wyniki egzaminów będą dla uczniów dostępne 14 czerwca. Trzymamy mocno kciuki za
naszych uczniów oraz życzymy powodzenia
w dalszej karierze szkolnej.

Ostatni egzamin gimnazjalny
w historii napisany
W kwietniu 2019 r. osiemdziesięciu
pięciu uczniów klas trzecich Gimnazjum w Leśnej uczestniczyło w egzaminie gimnazjalnym.
10 kwietnia uczniowie zmierzyli się najpierw z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na wypełnienie testu mieli godzinę – od 9:00 do 10:00. O godzinie 11:00
przystąpili do egzaminu z języka polskiego,
który trwał 90 minut – ze względu na obowiązek sporządzenia wypowiedzi pisemnej.
Egzamin z przedmiotów przyrodniczych
odbył się 11 kwietnia w godzinach od 9:00

do 10:00. Natomiast egzamin z matematyki
rozpoczął się o 11:00 i przebiegał przez 90
minut, ponieważ oprócz zadań zamkniętych obejmował zadania otwarte.
12 kwietnia przeprowadzono część trzecią egzaminu gimnazjalnego, która sprawdzała wiadomości i umiejętności z zakresu
języka obcego. Część na poziomie podstawowym i rozszerzonym – trwała 60 minut.
To był ostatni oficjalny sprawdzian
kompetencji gimnazjalistów. Po nim zakończy się wygaszanie oddziałów gimnazjalnych.

Fot. Piotr Pawłowski
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Uroczystości majowe w Leśnej
Dnia 3 maja 2019 roku
w Kościele pw. Chrystusa
Króla oraz w Ośrodku Kultury
i Sportu w Leśnej odbyły
się uroczystości z okazji
228. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Organizatorami uroczystości byli: Szymon Surmacz, Burmistrz Leśnej, Małgorzata Borysiewicz, Przewodnicząca
Rady Miejskiej, Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminne Przedszkole
im. Kubusia Puchatka w Leśnej i Szkoła
Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Jana Pawła II w Smolniku.
Część oficjalna obchodów rozpoczęła
się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej, której
przewodniczył ksiądz Grzegorz Niwczyk,
Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela
w Leśnej. W uroczystej Mszy uczestniczyły władze Gminy Leśna, Radni Rady
Miejskiej w Leśnej oraz poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku
Sybiraków w Leśnej, Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Smolniku, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej,
Polskiego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świeciu, Stronnictwa Ludowego, Klubu Honorowych Dawców Krwi w Leśnej,
Koła Łowieckiego GWIZD, a także mieszkańcy naszej gminy. Po zakończeniu
Mszy Świętej odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, władz
samorządowych oraz mieszkańców ulicami miasta na dalszą część obchodów
do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.
Na sali widowiskowej uroczystość
rozpoczęła się od powitania zebranych gości, pocztów sztandarowych

i wszystkich zebranych. Następnie głos
zabrał Szymon Surmacz, Burmistrz Leśnej. Na wszystkich zgromadzonych
uczestników obchodów czekał program słowno-muzyczny w wykonaniu
przedszkolaków z Miejsko-Gminnego
Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Leśnej wraz z uczennicami Kasią
Karpińską i Klarą Kukiełką reprezentujące Szkołę Podstawową im. Jana Pawła
II w Smolniku. Program przygotowany
został pod kierownictwem nauczycieli:
Agnieszki Kukiełki, Katarzyny Szatkowskiej i Alicji Bejster na czele z Panią
dyrektor Przedszkola Marią Załęczną.
Dzieci i młodzież zaprezentowały program, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Dziękujemy serdecznie
gronu pedagogicznemu za przygotowanie części artystycznej.
Od godz. 15:00 na Stadionie Miejskim
w Leśnej rozpoczął się Rodzinny Piknik Majowy. Przedsięwzięcie zostało
objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Leśnej. Na wszystkich mieszkańców czekało wiele atrakcji, nie tylko dla najmłodszych. Na przybyłych
czekała darmowa kiełbaska z grilla

i strażacka grochówka przyrządzona
i serwowana z kuchni polowej przez
OSP Pobiedna. W godzinach 15:0018:00 każde dziecko mogło skorzystać
za darmo z dmuchanych trzech urządzeń rekreacyjnych. Ośrodek Kultury
prowadził darmowe animacje w postaci
olbrzymich baniek mydlanych, kreacji
balonowych i warsztatów kreatywnych.

W nagrodę zwycięska drużyna otrzymała z rąk Burmistrza Leśnej Puchar,
a wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Do współtworzenia pikniku chętnie włączyły się poprzez stworzenie
strefy wystawienniczej z rękodziełem
oraz gastronomią: Sołtys wraz z Radą
Sołecką z Grabiszyc, Stowarzyszenie

Panie Agata Aniśkiewicz i Irena Rozenbajger ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku zapewniły
dzieciom atrakcje w formie malowania
buziek i paznokci.
O godz. 15:30 rozpoczął się pasjonujący Sołecki Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Leśnej. Nad
prawidłowym jego przebiegiem czuwał Sędzia Główny Janusz Harapin.
Po zaciętych meczach każdy z każdym i rzutach karnych w dogrywce
I miejsce zajęło Sołectwo Miłoszów,
II Sołectwo Grabiszyce, a III miejsce
Stowarzyszenie „Trzy sołectwa jedno
serce” (sołectwo Szyszkowa, Kościelniki Górne i Średnie).

Grabiszyce, Fundacja Dziki Zachód
z Grabiszyc, Fundacja Kultury Rodzimej, Stowarzyszenie „Trzy sołectwa
jedno serce” (sołectwo Szyszkowa, Kościelniki Górne i Średnie), Sołectwo Miłoszów, Sołectwo Złotniki Lubańskie,
Koło Gospodyń Wiejskich „Zaciszanki”
z Zacisza, kolekcjoner pasjonat historii Krzysztof Urban, Wiesław Śliwiński.
Mimo kiepskiej pogody atmosfera na
Stadionie Miejskim była gorąca. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i pomoc w organizacji tego
wydarzenia.
red. AZ-P
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Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Leśna za rok 2018
Dochody budżetowe
Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie
40.679.996,19 zł, a zrealizowano w kwocie
40.561.262,79 zł, co stanowi 99,71% planu.
Głównymi źródłami dochodów Gminy Leśna są: subwencja ogólna, wpływy z tytułu
podatków i opłat oraz dotacje na zadania
w zakresie pomocy społecznej. Strukturę
dochodów przedstawiono na wykresie nr 1.

(nadwyżka uzyskanych dochodów nad poniesionymi wydatkami).

Dług Gminy Leśna
Na koniec roku 2018 dług Gminy Leśna wynosił 3.737.000,00 zł, w tym z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Jeleniej Górze 840.000 zł oraz z tytuDOCHODY

w Pobiednej, w tym m.in. budowa toalet
w budynku szkoły,
• Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw,
• Budowa zbiornika bezodpływowego dla
świetlicy w Grabiszycach,
• Przebudowa części pomieszczeń w świetlicy w Stankowicach na toalety,
• Modernizacja selektywnej łączności alarmowej dla OSP Leśna oraz ostrzegania
i alarmowania mieszka ńców o zagro-

żeniach,

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe zaplanowano na rok 2018
w kwocie 42.382.926,71 zł, a zrealizowano
w wysokości 38.600.780,55 zł, co stanowi
91,07% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35.932.838,82 zł, co stanowi 95,22% planu oraz wydatki inwestycyjne
zrealizowano w wysokości 2.667.941,73 zł, tj.
57,41% planu. Największe wydatki poniesiono
na realizację zadań oświatowych oraz wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Wynik budżetu
Budżet Gminy Leśna za 2018 roku zamknął
się nadwyżką w wysokości 1.960.482,24 zł

łu emisji obligacji komunalnych w banku
DNB 2.897.000 zł. Planowane w 2018 roku
zwiększenie długu z tytułu emisji obligacji
komunalnych w wysokości 5.200.000 zł nie
zostało zrealizowane

Część zadań inwestycyjnych rozpoczęto
w 2018 roku, lecz z przyczyn niezależnych
od Gminy nie ukończono do końca roku,
a ich realizacja jest kontynuowana w 2019
roku. Są to m.in.
• Budowa Studni dla budynku nr 78
w Smolniku,
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358
– usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego
z chodnikiem,
• Odbudowa schodów zewnętrznych
w przedszkolu w Pobiednej,
• Wymiana pokrycia dachowego na pałacu
w Szyszkowej nr 66,
• Budowa 5 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna.

Wydatki inwestycyjne

Fundusz sołecki

Największe inwestycje zrealizowane w roku
2018 to:
• Budowa chodnika do placu zabaw oraz do
budynku przy ul. Reja 1 w Leśnej,
• Odbudowa dróg gminnych w Stankowicach,
• Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

W Gminie Leśna corocznie w ramach budżetu tworzony jest Fundusz Sołecki. Wysokość Funduszu jest zależna od dochodów
bieżących gminy oraz liczby mieszkańców
poszczególnych sołectw. Z Budżetu Państwa
Gmina otrzymuje w formie dotacji częściową
refundację Funduszu. W 2018 roku sołectwa
Gminy Leśna wydatkowały z Funduszu Sołeckiego kwotę 259.170,56 zł. Również w 2018
roku Gmina Leśna otrzymała z Budżetu Państwa zwrot części wydatków poniesionych
w roku 2017 w wysokości 78.182,17 zł. Wy-

W Y DAT KI

datki poszczególnych sołectw kształtowały
się następująco:
• Bartoszówka 8.586,51 zł
• Grabiszyce 32.005,92 zł
• Kościelniki 22.129,96 zł
• Smolnik 21.240,67 zł
• Miłoszów 29.120,02 zł
• Pobiedna 28.726,82 zł
• Stankowice 18.638,91 zł
• Szyszkowa 22.539,51 zł
• Świecie 26.762,31 zł
• Wolimierz 6.088,64 zł
• Zacisze 10.967,18 zł
• Złotniki 12.938,49 zł
• Złoty Potok 9.425,62 zł

System gospodarowania
odpadami komunalnymi
W 2018 roku uzyskano wpływy z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 1.289.394,70 zł. Wydatki na utrzymanie systemu wyniosły
1.822.631,63 zł. Wynik uzyskany w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi był ujemny i wyniósł
-533.236,93 zł.

Oświata
Dochody z tytułu oświaty wyniosły
8.227.035,24 zł, w tym z tytułu subwencji
oświatowej 7.061.641,00 zł oraz z pozostałych źródeł w wysokości 1.165.394,24 zł
(w tym z tytułu dofinansowania do projektów UE 448.400,33 zł. Natomiast wydatki na oświatę poniesiono w wysokości
11.840.312,79 zł, w tym na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 315.198,41 zł. W 2018
roku Gmina przeznaczyła na oświatę z własnych dochodów kwotę 3.613.277,55 zł

Realizacja projektów z krajowych środków zewnętrznych
Nazwa projektu

Termin realizacji

Źródło dofinansowania

Otwarte Strefy Aktywności

2018-2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) Program rozwoju
małej infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja
2018

Przebudowa części
pomieszczeń w świetlicy
w Stankowicach na toalety

2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –
Odnowa Dolnośląskiej Wsi

82 492,00 zł

Program Maluch+

2018

Budżet Państwa – Resortowy
program rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3
Maluch+

54.000,00 zł

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych
Nazwa projektu

Termin realizacji

Źródło dofinansowania

Całkowita wartość projektu

Akademia Równych Szans

2017-2018

RPO WD 2014-2020 – EFS

231 185,00 zł

Przyjaciele Kubusia Puchatka

2018-2019

RPO EFS

240 841,17 zł

Akademia Seniora

2018

Interreg Polska – Czechy

Nowoczesna Edukacj@

2018-2020

RPO EFS

10 182,83 zł
465 376,45 zł

Całkowita wartość projektu
312 877,00 zł
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Alkohol – II rata opłaty rocznej
Referat Społeczny Urzędu Miejskiego w Leśnej przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż
napojów alkoholowych, że 31
maja 2019 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej
za korzystanie z zezwoleń w roku
bieżącym.
Należność można uiścić na konto Urzędu
w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu oddział w Leśnej, przy ul. Baworowo 87:
14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje
wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca,
któremu zezwolenie wygaśnie z powodu
niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego
wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia
wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Wszelkich informacji na
temat opłat udziela pracownik Referatu
Społecznego pod numerem telefonu 75 72
11 239, wew. 31.

Remont na drodze
wojewódzkiej nr 358
Informujemy, że od dnia 7 maja 2019 r.
występują utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 358 przy ul. Żeromskiego w Leśnej (w późniejszym terminie
także w Smolniku) związane z budo-

wą kanalizacji sanitarnej, remontem
nawierzchni oraz budową chodnika.
Roboty budowlane mają potrwać do
29 lipca br. Ruch będzie prowadzony
wahadłowo.

UWAGA!
Inwentaryzacja umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych
W związku z przeprowadzaną reformą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Leśna oraz w związku z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)i Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej
w sprawie„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Leśna”informuję, iż Burmistrz Leśnej przystępuje do weryfikacji umów
na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
Prosimy właścicieli przedsiębiorstw, firm, jednostek o przygotowanie stosownych dokumentów i niezwłoczne dostarczenie ich do
Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11b pok. nr 8 tel. 75
724 20 56 wew. 52.
Uwaga! Jeżeli posiadają Państwo umowę na wywóz odpadów komunalnych zawartą z Przedsiębiorstwem Miejskim SYNERGIA sp. z o.o.
wówczas nie ma potrzeby dostarczania jej do nas. Wystarczy wysłać
e-mail na adres m.pomykala@lesna.pl z informacją „Firma posiada
umowę na odbiór odpadów z PM Synergia”.
Prosimy wszystkie podmioty władające nieruchomościami, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne (np.:
sklepy, ośrodki zdrowia,obiekty produkcji, usług, handlu, agroturystyki,
pensjonaty,apteki, domki letniskowe, warsztaty, ogródki działkowe itd.)
o przygotowanie stosownych dokumentów i dostarczenie ich w terminie
do 24 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej
11b pok. nr 8 tel. 75 724 20 56 wew. 52
Osoby/podmioty, które nie zawarły umowy na odbiór odpadów komunalnych powinny niezwłocznie zawrzeć stosowną umowę i dostarczyć
kopię do tut. Urzędu.
Burmistrz Leśnej

Przyjęte uchwały Rady
Miejskiej w Leśnej
Sesja – 16 kwietnia 2019 r.
VIII/51/2019 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

chronionych mieszkańców Gminy
Leśna
IX/55/2019 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej

VIII/52/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych
na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz
ustalenia stawki tej opłaty

IX/56/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Leśna oraz
ustalenia stawki tej opłaty

Sesja – 30 kwietnia 2019 r.
IX/53/2019 w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej
IX/54/2019 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach

IX/57/2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
IX/58/2019 w sprawie sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki
w Gminie Leśna
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Skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept
i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę
leku lekarz przepisał twojemu dziecku?
Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta
(IKP) i uzyskaj dostęp do tych i wielu innych
danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne
także do realizacji e-recept. Sprawdź, jak
korzystać z IKP.
Informacja o usłudze
Czym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP)?
IKP to aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Z aplikacji skorzystasz na komputerze,
tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.

otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody
do ich realizacji — mailem lub esemesem,
sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy
Fundusz Zdrowia (NFZ),
dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.

Czego dowiesz się z IKP?
Dzięki IKP będziesz mieć w jednym miejscu:
• swoją dokumentację medyczną — na przykład e-recepty
i e-skierowania, a wkrótce także swoje wyniki badań czy wypis ze szpitala,

Kto może korzystać z IKP?
Każdy, kto ma profil zaufany. Profil zaufany pozwala potwierdzić
twoją tożsamość. Więcej informacji na stronie www: https://
obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany,.

Ile będziesz czekać
Twoje konto zostanie założone od razu — przy pierwszym logowaniu. Nie musisz się rejestrować.
Masz już konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP)?
IKP automatycznie pobierze twoje dane z ZIP do IKP — pojawią
się one w ciągu 24 godzin po pierwszym logowaniu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

o od lekarza — nawet bez konieczności wizyty, jeśli potrzebujesz
dalszego leczenia,

• informacje o:
• wysokości refundacji:
• kupionych leków i innych produktów medycznych,
• świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub badania,
• zaleconej dawce leków,
• zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ,
takich jak wizyta u twojego lekarza specjalisty czy planowany
termin rehabilitacji.

o od pielęgniarki lub położnej — zarówno po wizycie, jak i po
konsultacji telemedycznej (na odległość),

Wkrótce w IKP sprawdzisz także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej publicznej służby zdrowia (POZ).

•Zadzwoń pod numer infolinii IKP — 19 457 (opłata zgodnie
z taryfą operatora).

Dlaczego warto korzystać z IKP?
Za pomocą IKP:
odbierzesz i zrealizujesz e-recepty:

Informacje dodatkowe
Masz pytania lub wątpliwości?
Odwiedź stronę pacjent.gov.pl — dowiesz się między innymi, jak
i gdzie zrealizujesz e-receptę.
•Skorzystaj z zakładki Pomoc dostępnej po zalogowaniu do IKP
— znajdziesz tam krótką instrukcję użytkownika.

sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recepty i e-skierowania,

Dzień Włókniarza w Leśnej
14 kwietnia 2019 r. odbyło się
w Ośrodku Kultury i Sportu
w Leśnej spotkanie z autorką
książki „Aleja Włókniarek”,
Panią Martą Madejską.

książki, pani Marta rozpoczęła rozmowę z przybyłymi na spotkanie leśniańskimi włókniarkami i włókniarzami na
temat specyfiki pracy, transformacji
gospodarczej i społecznej oraz sposobie pamiętania przemysłowej fabryki
„Dolwis” mającej swoje miejsce w hi-

Jest to reporterska opowieść o kobietach, bez których nie byłoby możliwe
odbudowanie łódzkiego przemysłu
włókienniczego po II wojnie światowej. Marta Madejska próbuje zrozumieć
swoje bohaterki, o których nikt do tej
pory nie próbował się dowiedzieć, kim
były, skąd przybyły i dlaczego zostawały w Łodzi. Zmieniali się właściciele
fabryk, zmieniał się klimat polityczny,
zmieniały się dekoracje, ale jedno pozostawało bez zmian - nadludzki wysiłek
tysięcy kobiet. Po krótkim streszczeniu

storii Leśnej. Było wiele wspomnień,
a przybyła liczne młodzież gimnazjalna uczestniczyła w bardzo dobrej lekcji
historii, z której to w niedługim czasie zrodzi się opowieść o leśniańskich
włókniarzach, bez których nie byłoby
w naszym mieście okazałych instytucji ani włókienniczego przemysłu. Na
zakończenie spotkania wśród uczestników rozlosowano 20 książek „ Aleja
Włókniarek” z dedykacją i autografem.
red. U.T.
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Łużyckie Tradycje
w Szyszkowej

Rozpoczynamy zbiórkę
zdjęć o Dolwisie!

Już w maju Fundacja Na Dobrą Sprawę rozpocznie
w Szyszkowej realizację projektu „Łużyckie Tradycje
w Szyszkowej”.

Radykalna zmiana to znak
naszych czasów. Zmiany
nie omijają naszej gminy.
Zamk nięcie
Zakładów
Przemysłu Jedwabniczego
Dolwis to duży skok w nowe.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 i skierowany
jest do dzieci z Przedszkola Szyszkowa
Polana w Szyszkowej, ich rodzin, ale
też innych mieszkańców Łużyc zainteresowanych tematyką tradycji.
Szyszkowa to graniczna wieś łużycka,
z tradycjami tkactwa chałupniczego,
które rozwinęły się, gdy w XVII w. we
wsi osiedlili się czescy uchodźcy. W ra-

mach projektu zaplanowano wycieczki
i warsztaty mające na celu przybliżenie
mieszkańcom wsi, również tym najmłodszym, zapomnianych tradycji.
Udział w projekcie jest dla uczestników
bezpłatny.

Przemysław Markiewicz
Prezes Fundacji Na Dobrą Sprawę

Zakłady działały przez dziesięciolecia, zatrudniały tysiące ludzi, a dziś
już ich nie ma. Warto pamiętać jak się
żyło w czasach gdy działał Dolwis, bo
z tym miejscem związane są losy dużej części mieszkańców Leśnej i gminy. Warto ocalić to od zapomnienia.
Dlatego z inicjatywy Krysytny Jarzyny, sekretarza Gmina Leśna, rozpoczynamy zbiórkę zdjęć o Dolwisie.
Zależy nam zarówno na zdjęciach
sprzed kilkudziesięciu lat, tych wykonanych zaraz po wojnie, jak i na tych
nowszych, pokazujących zakład tuż
przed jego zamknięciem w 2011 roku.
Interesują nas fotografie przedstawiające pracę wykonywaną w zakładzie,
produkowane materiały, pracowników i pracownice, obchodzone wtedy
święta państwowe oraz świętowane
w zakładzie imieniny czy urodziny,
wyjazdy na wczasy pracownicze, czy
kolonie letnie dla dzieci. Słowem –
jesteśmy zaciekawieni wszystkim, co
dotyczy Dolwisu.

Ważne żeby zdjęcia były dobrze opisane. Trzeba podać:
1. kto jest na zdjęciu
2. kiedy i kto je wykonał
3. czego dotyczy sytuacja na zdjęciu –
co zostało na nim przedstawione
4. kto jest właścicielem zdjęcia
5. kto je udostępnia
Oczywiście nie we wszystkich wypadkach będzie możliwe podanie
wszystkich tych informacji, niemniej
to ważne żeby starać się je sobie przypomnieć lub o nie dopytać. Zbiórka
będzie prowadzona od 20.05. do

07.06.2019. Zdjęcia można przynosić
do Urzędu Miejskiego, Rynek 19, pok.
nr 9, codziennie od poniedziałku do
piątku, od godz. 12 do 14. Tam zostaną one na miejscu zeskanowane.
Wszystkie za zgodą właścicieli i osób
przedstawionych na fotografiach
przekazane zostaną do archiwum.
Niektóre z nich trafią na wystawę
poświęconą historii Dolwisu, która
zostanie otwarta na jesieni. Wtedy
ruszy również projekt archiwizowania
wspomnień o Dolwisie prowadzony
przez Fundację Dziki Zachód. Jednym
z działań w tym projekcie będzie wydanie książki. Wybrane fotografie
pozyskane podczas zbiórki zostaną
również umieszczone w książce.
W zbiórkę zdjęć dotyczących ZPJ
Dolwis w tym samym czasie zaangażowana zostanie również młodzież ze
Szkoły Podstawowej na Smolniku. Liczymy na to, że rozmowy z dziadkami
lub starszymi znajomymi oraz wizyty na strychach zaowocują pięknymi
znaleziskami.
Zachęcamy do przynoszenia swoich
fotografii i dzielenia się wspomnieniami o Dolwisie. To nasza wspólna
historia.

Informacji o zbiórce udziela Elżbieta
Kwiatkowska, tel. 75 72 11 239, wew.
30, e-mail: e.kwiatkowska@lesna.pl.

Sprostowanie
Na stronie 7 w 4 numerze Panoramy ukazał
się materiał o wyborach sołtysów i członków rad sołeckich. Przy tworzeniu materiału powstał błąd. W sołectwie Złoty
Potok sołtysem został wybrany pan Adam
Rypień. Za pomyłkę pana Adama oraz czytelników przepraszamy.
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Przebudowa
4 kwietnia 2017 roku DSDiK ogłasza kolejny przetarg – tym razem nie na „remont” ale na „przebudowę” mostu. Jak
dowiedzieliśmy się od dyrekcji służby
drogowej – między rokiem 2014 a 2017
wykonano dodatkowe przeglądy mostu,
z których wynikało, że oprócz wymiany
płyty pomostowej, należy także wykonać przebudowę podpór i przyczółków.
Nie jest wykluczone, że bezpośrednią przyczyną zmiany z remontu na
„przebudowę” jest stale rosnący ruch
samochodów ciężarowych. Bez względu jednak na to, czy przez most będzie
przejeżdżać jedna czy sto ciężarówek
dziennie, musi on mieć wytrzymałość
i konstrukcję zgodną z normami dla tej
kategorii drogi wojewódzkiej.
Nowy przetarg wygrywa konsorcjum
PBW Inżynieria Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwo wielobranżowe RADPOL
Sp. z o.o., które szybko przystępuje do
prac, jednak od razu eliminuje wariant
z mostem zastępczym bezpośrednio
na bocznicę kolejową jako nierealny
do wykonania. Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia, 9 listopada 2017
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej
odbyło się spotkanie podczas którego
przedstawiciele firmy PBW Inżynieria,
DSDiK, firmy Kruszywa Polskie oraz
Urzędu Miejskiego w Leśnej uzgodnili
wariant nowej przeprawy zastępczej
oraz bardziej szczegółowe rozwiązania
samej przebudowy mostu. Wszystkie
przedstawione w 2017 roku lokalizacje
mostu zastępczego znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie remontowanego
mostu, z wyjazdem na ulicę Baworowo
tuż obok banku.
Przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy wskazują, że budowa mostu
tymczasowego oddalonego od mostu
głównego byłaby zbyt kosztowna i czasochłonna – a przez to nierealna przy założonych przez inwestora terminach. Dziś
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Most na Kwisie – czy można uniknąć paraliżu komunikacyjnego?
jest już za późno, żeby udało się istotnie
zmienić przebieg planowanej trasy. Z zapisów protokołu tego spotkania wynika,
że przedstawiciele Urzędu wskazywali na
uciążliwości związane ze zwiększonymi
drganiami, zanieczyszczeniami i hałasem, a także możliwością paraliżu komunikacyjnego w centrum miasta. Jednak
nie wpłynęło to na ostateczne decyzje.
Uznano wówczas, że proponowany ko-

Czy można wycofać zgodę?
W grudniu 2017 roku, wykonawca
wystąpił do gminy Leśna o udzielenie zgody „na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane na
działkach leżących w bezpośrednim
sąsiedztwie mostu. Z treści oraz z lokalizacji działek jednoznacznie wynika,
że przebudowa mostu wiązała się będzie z budową tymczasowej przeprawy

Aby remont mostu nie odbywał się w warunkach
zagrożenia życia i zdrowia, przy udziale ulicznych
protestów i asyście policji – możemy wspólnie podjąć
próbę rozładowania ruchu na drogach, żeby stał się jak
najmniej uciążliwy dla mieszkańców najbliższej okolicy.
rytarz transportu na czas remontu jest
jedynym rozwiązaniem, należy jedynie
dopracować szczegóły związane ze sposobem wjeżdżania na most przez ciężarówki, tak by ominąć plac utwardzony
przy ulicy Ogrodowej. Urzędnicy obawiali się zniszczeń placu i utraty gwarancji, a ponadto ryzyka zwrotu dotacji
pozyskanej na remont placu.
W tym celu wykonawca przebudowy
miał wykonać dodatkową koncepcję
umożliwiającą przejazd ciężkich pojazdów. Jak czytamy w punkcie 4 protokołu
ze spotkania: Po wspólnych rozmowach
Zamawiającego, Wykonawcy i Przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Leśnej
ustalono, że Wykonawca wykona dodatkową koncepcję objazdu dotyczącą wykonania tymczasowego ronda u zbiegu
ul. Krótkiej, ul. Kościuszki i ul. Szkolnej.
Ten wariant został opisany w mediach
społecznościowych 17 grudnia 2018
przez radnego powiatowego Jana Surowca, a oficjalnie ujrzeliśmy go dopiero
w marcu bieżącego roku podczas sesji
Rady Miejskiej, gdy pokazana prezentacja wywołała trwające do dziś oburzenie
wielu mieszkańców naszej gminy.

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu oraz przebudową układu
drogowego i sieci uzbrojenia terenu na
dojazdach. Zgody takie uzyskano od
burmistrza Mirosława Markiewicza
w dniu 21 grudnia 2017 r.
Podczas sesji Rady Miejskiej w marcu
i kwietniu 2019 r. pojawiły się głosy, że
burmistrz może wycofać zgody udzielone przez poprzednika i zatrzymać
przebudowę mostu w obecnym wariancie przejazdu. Zdaniem wielu osób,
„nawrotka” dla ciężarówek przy ul. Kościuszki będzie miała opłakane skutki
dla sąsiednich budynków i ich mieszkańców. Trudno się nie zgodzić z takimi prognozami. Kiedy spojrzymy na
rysunki pokazujące sposób poruszania
się aut przy wjeździe na most, to nasuwa
się jedno porównanie – coraz częściej
pojawiające się w kontekście remontu
mostu: pandemonium – hałas, smród
i kompletny paraliż komunikacyjny.
Niestety uzyskane opinie prawne nie
pozostawiają nam żadnych złudzeń.
Wskazania w tym zakresie zawierają
art. 82-87 Kodeksu cywilnego. Realnie
dla Gminy Leśnej jako podstawę może

stanowić wyłącznie błąd podczas składania oświadczenia woli. Wskazanie
w tym zakresie zostało zawarte w art.
84 K.c. (…) Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na dysponowanie terenem na
cele budowlane może być cofnięte o ile:
a) gmina wykaże, że działała pod
wpływem błędu,
b) błąd został wywołany przez inwestora robót budowlanych lub jego
reprezentanta,
c) błąd ma charakter istotny,
d) nie upłynął rok od wykrycia błędu
istotnego.
W innym przypadku cofnięcie zgody będzie bezskuteczne prawnie i nie
wpłynie na możliwość uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestora.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Czyli nawet jakby gmina udowodniła, że została wprowadzona w błąd
(a jest to raczej niewykonalne), to od dnia
wydania zgód minął już ponad rok.
Gdyby jednak nie było za późno,
a burmistrz wycofałby zgody na zajęcie terenu wokół mostu, to i tak, nie
przeszkodziło by to drogowcom w przeprowadzeniu remontu. Według kolejnej
ekspertyzy prawnej: Zgodnie z postanowieniem art 21. ust 2 pkt 2 ustawy
o drogach publicznych zarządy dróg
mają prawo do urządzania czasowego
przejazdu przez grunty przyległe do
pasa drogowego w razie przerwy komunikacji w drodze.
Podsumowując – DSDiK może zająć
każdą działkę przylegającą do pasa
drogi wojewódzkiej w celu przeprowadzenia remontu mostu, wywłaszczając
lub tymczasowo ograniczając prawo
właściciela do dysponowania swoją
nieruchomością. Wycofanie zgód przez
obecnego burmistrza byłoby więc nie
tylko niekonsekwentne wobec decyzji
wcześniejszych władz, ale także zupełnie nieskuteczne – a w konsekwencji
szkodliwe dla gminy.

OG ŁOS ZENIE SP O Ł EC ZNE

17 MAJA 2019 AKCJA
PROTESTACYJNA W LEŚNEJ
Celem akcji jest wyrażenie sprzeciwu
wobec „tymczasowej”, czyli
12 letniej, akcji transportowania
urobku ulicami naszego miasta

PRZEBIEG PROTESTU
• 11:00- zbiórka pod urzędem miasta
• Przemarsz ulicami: Lubańską i Baworowo
do pierwszego przejazdu, powrót pod ratusz z krótkim postojem na drodze gminnej przy wjeździe na stację załadunkową,
• Pikieta pod urzędem z wygłoszeniem
i przypomnieniem naszych postulatów,
• Przemarsz ulicą Żeromskiego na przejście dla pieszych przed mostem przy
wodociągach,
• Protest na pasach, Godz. 15:00, zakończenie akcji protestacyjnej.
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Czy czeka nas paraliż
komunikacyjny?
Jak każdy remont – tak i przebudowa mostu wiąże się z wieloma uciążliwościami,
które zdaniem drogowców nie skończą się
wcześniej niż w listopadzie 2020 r. Jednak
to nie sam remont mostu jest problemem,
tylko ogromna liczba przejeżdżających
przez przeprawę ciężarówek z kopalni.
Nadmierna uciążliwość remontu to kolejny negatywny skutek działania na naszym terenie kopalni kruszywa. Gdyby
posiadała ona własną drogę techniczną,
omijającą most i ulicę Baworowo – czego
od wielu lat domagają się mieszkańcy, nie
byłoby żadnego problemu. Remont mostu
zostałby przyjęty z ulgą – bo takie były
od dawna oczekiwania.
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Czy można rozwiązać ten problem?
Odpowiedź jest zarazem prosta, jak
i niełatwa w realizacji. Rozwiązaniem
jest radykalne zmniejszenie strumienia
ciężarówek z bazaltem przejeżdżających przez most. Można to osiągnąć
na kilka sposobów: poprzez budowę
wyczekiwanej od lat przeprawy kruszywa bezpośrednio na stację PKP (co
zapewne trwałoby dłużej niż remont
mostu), poprzez skierowanie ciężarówek w kierunku Przylasku i Lubania,
na drogę przez las, gdzie znajdują się
także inne wyrobiska bazaltowe lub poprzez zmniejszenie liczby przejazdów
z załadunkiem, co oznacza czasowe
zmniejszenie wydajności wydobycia
kruszywa. Czy kopalnia będzie skłon-

na do tego rodzaju ustępstw dla dobra
mieszkańców naszej gminy?
Zgodna współpraca władz – burmistrza i Rady Miejskiej oraz zdeterminowanych mieszkańców jest prawdopodobnie jedyną szansą na zachęcenie
kopalni do ustępstw i odejście od jej
dotychczasowej polityki maksymalizacji zysków bez oglądania się na koszty
społeczne.
Połączenie metod dostępnych dla
urzędu – czyli działań administracyjnych, a ze strony mieszkańców – metod
dostępnych dla zorganizowanych grup
obywateli i stowarzyszeń, może stać
się skuteczną formą negocjacji z uciążliwym przedsiębiorstwem. Czy jest to
możliwe?

Czy mieszkańcy i Urząd Miejski znajdą sposoby na to, żeby kopalnia zmniejszyła częstotliwość przejazdów przez
most? Dowiemy się już w najbliższych
miesiącach. Remont mostu jest faktem. DSDiK i PBW lada dzień otrzymają wszystkie niezbędne pozwolenia.
Zadaniem zarządcy dróg jest sprawne
przeprowadzenie takich inwestycji.
Nam również powinno zależeć na szybkim zakończeniu remontu. Żeby jednak
nie odbywało się to w warunkach zagrożenia życia i zdrowia, przy udziale
ulicznych protestów i asyście policji –
możemy wspólnie podjąć próbę rozładowania ruchu na drogach, żeby stał
się jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców najbliższej okolicy.

A
B
B

Przejazd przez most będzie odbywał się w ruchu wahadłowym. W ustalonym i zaprezentowanym w marcu podczas
sesji Rady Miejskiej wariancie A, na wjeździe od strony Grabiszyc i Miłoszowa będzie obowiązywał zakaz skrętu
w lewo na most. Auta będą jechały prosto i zawracały na tymczasowym rondzie u zbiegu ulicy Kościuszki, Krótkiej
i Pocztowej. Wariant B został wpierw odrzucony, żeby uniknąć zniszczenia nawierzchni placu utwardzonego przy
ulicy Ogrodowej. Wariant ten wprowadzałby mniejszy chaos komunikacyjny, jednak żeby go zrealizować, Gmina
Leśna musiałaby na własny koszt wykonać dokumentację projektu organizacji ruchu.

Zmiany w gospodarce odpadami
W

poprzednich wydaniach Panoramy
informowaliśmy Państwa o stanie
gminy m.in. w obszarze gospodarowania odpadami. Fakt, że gmina dopłaca
co roku do odbioru śmieci nie jest już
raczej dla nikogo zaskoczeniem. Założeniem ustawy z 2013 r. było, iż wszyscy
mieszkańcy płacą za odbiór odpadów do
gminy, a z drugiej strony z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina będzie pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(zagospodarowanie, transport, obsługa
systemu, edukacja itd.). Przekazaliśmy

wiele argumentów, które pokazują konieczność pilnego uszczelnienia systemu poprzez objęcie odbiorem odpadów
komunalnych także nieruchomości niezamieszkałych (np.: szkoły, przedszkola,
dom kultury, urzędy, biblioteki, sklepy,
ośrodki zdrowia, obiekty produkcji,
usług, handlu, agroturystyki, pensjonaty, apteki, domki letniskowe, warsztaty,
ogródki działkowe itd.).
Podjęliśmy też działania kontrolne
w/w nieruchomości w celu zweryfikowania posiadania umów na odbiór odpadów. Kolejnym działaniem będzie
przedłożenie Radnym Rady Miejskiej

„pakietu” projektów uchwał, które po
podjęciu pozwolą na uszczelnienie systemu. Tak więc wszystkie odpady odbierane będą przez Gminę, a co za tym
idzie wszyscy płacić będą do gminy. Nie
będzie już możliwości „podrzucania”
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Potrzebny jest czas, aby „uzdrowić” gospodarkę odpadami jednak ten
proces już się rozpoczął. Pierwsze zadanie – to naprawienie niedomagającego
systemu, do którego tylko w 2018 roku
gmina dopłaciła ponad pół miliona złotych. Drugie to zbilansowanie gospodarki odpadowej, które niestety wiąże się

też ze wzrostem opłat – podobnie jak
to się dzieje w całym kraju. Większość
zmian zacznie obowiązywać od lipca –
wraz z nowym przetargiem na usługi
dotyczące odbioru odpadów. Niektóre
zmiany będziemy mogli wdrożyć dopiero
jesienią, bo potrzebny jest czas na zebranie nowych deklaracji i dostosowanie się do nowych wymogów. Liczymy
na cierpliwość i wyrozumiałość z Państwa strony, ponieważ czeka nas kolejna
zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, której konsekwencją może być obowiązek wprowadzania
kolejnych nowych rozwiązań.
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Projekt Energooszczędnych na II
miejscu w ogólnopolskim rankingu
Energooszczędni to grupa 10
uczniów klas ósmych SP im. Jana
Pawła II w Smolniku, która pod przewodnictwem Marty Sudnik wzięła
udział w pierwszym etapie projektu
badawczego „Postaw na Słońce”, organizowanego przez Bank Ochrony
Środowiska.
Na całość tego etapu składał się szereg
zadań, które Energooszczędni realizowali od listopada 2018 do końca lutego 2019
roku. Projekt rozpoczął się od zgłębienia
wiedzy i napisania kliku referatów na temat zanieczyszczenia środowiska, związanego z używaniem tradycyjnych paliw
kopalnych, sytuacji Polski w świece i w Eu-

ropie w tym względzie oraz kwestii odnawialnych źródeł energii. Do współpracy
zaproszono właścicieli trzech domów jednorodzinnych, które stały się przedmiotem
właściwych badań. Zadaniem uczniów na
tym etapie było obliczenie zużycia energii
przez każdy z tych domów i stworzenie raportów energetycznych oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zużycia energii,
obliczenie ilości CO2 produkowanego przez
domy, a na koniec - stworzenie trzech projektów instalacji fotowoltaicznych dla tych
domów.
Projekty, które spływały do BOŚ z całej
Polski zostały ocenione. Okazało się, że
projekt szkoły ze Smolnika uplasował się
na II miejscu spośród wszystkich.

Skład drużyny: Aleksander Tarnarzewski- szef zespołu, Agata Araśniewicz, Kamila Araśniewicz, Szymon Barta, Filip
Fronc, Oliwia Nowosielska, Weronika Sa-

tora, Bartosz Sazoński, Martyna Śliwińska,
Wojciech Zimowicz.

Uczniowie ze Smolnika zwiedzili stolicę
26 kwietnia 2019 – po ciężkich zmaganiach sprawdzających wiedzę
uczniów kończących szkołę podstawową – młodzież klas ósmych
i siódmych ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Smolniku udała
się na czterodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy.

młodzież niecierpliwie czekała - był Stadion
Narodowy - reprezentatywny obiekt polskiego sportu.
Drugi dzień wycieczki był niezwykle intensywny: w Muzeum Narodowym uczniowie
wzięli udział w lekcji muzealnej. W Centrum
Pieniądza – grupa została dostrzeżona i wyróżniona przez panią przewodnik. Trzecim
punktem dnia było zwiedzanie Warszawy
Celem wycieczki było wejście i obejrzenie
z przewodnikiem, które rozpoczęto od wiparlamentu Rzeczypospolitej Polskiej – naj- zyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się
wyższych organów władzy ustawodawczej
Kolumna Zygmunta III Wazy, a zakończow naszym kraju, poznanie miejsc pamięci
no na Placu Piłsudskiego, który jest jednym
narodowej oraz sylwetek wybitnych posta- z najlepiej znanych placów Warszawy. Tu
uczniowie mieli niecodzienną okazję, aby
ci z historii Polski, kształtowanie postaw
patriotycznych i szacunku dla polskiego
na żywo zobaczyć zmianę warty przy Grobie
dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie
Nieznanego Żołnierza.
poczucia przynależności do narodu i budoNiedziela rozpoczęła się lekcją muzealną
wanie więzi emocjonalnych między Pola- w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wikami. Ważna była także integracja uczniów
lanowie. Kolejnym ważnym punktem tego
z różnych zespołów klasowych podczas
dnia było zwiedzenie Muzeum Powstania
wspólnego spędzania czasu wolnego.
Warszawskiego, na które uczniowie rówO godz. 2.00 grupa 47 uczniów pod opieką
nież bardzo czekali. Tam mogli przybliżyć
4 opiekunek zebrała się przed szkołą , by wy- sobie obraz jednego z najtragiczniejszych
ruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową
wydarzeń naszej historii, przykład męstwa,
heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Mudo stolicy. Przygodę w stolicy rozpoczęto
od wizyty w Sejmie, która mogła się odbyć, zeum ukazywały życie codzienne powstańdzięki życzliwości poseł na Sejm RP – Ewy
ców i zwykłych warszawiaków, grozę walk,
Szymańskiej. Ranga miejsca spowodowała, umundurowanie, broń, makietę liberatora,
że grupa w niezwykłym skupieniu i z zacie- wygląd kanałów, fotografie autentycznych
kawieniem wysłuchała lekcji przewodnika
scen powstańczych i bohaterów zrywu.
Uczestnicy wycieczki zbierali kartki z kai zrobiła wiele pamiątkowych zdjęć.
Po zakończeniu zwiedzania – przedsta- lendarza i ulotki okolicznościowe. Obejrzewiciele grupy złożyli pani poseł serdeczne
li też niedługi, ale przejmujący film w 3D
podziękowania za zaproszenie i obecność. „Miasto ruin”, pokazujący stolicę zaraz po
Kolejnym obiektem, na którego zwiedzanie

wyzwoleniu jako istne „morze ruin”. Wizyta
jednej ze scen oraz na własne oczy zobaczyć
w muzeum pozostawiła niezatarte wrażenie. tajniki pracy poszczególnych osób na planie
W planie wycieczki nie było „nocnego
filmowym, a także spotkać się z reżyserem
zwiedzania stolicy”. Okazało się, że jest to
i aktorami. Zwiedzono charakteryzatornię,
ogromne marzenie młodzieży. Dlatego po
montażownię, reżyserkę, a także „mieszkadwugodzinnym odpoczynku, późnym wie- nia” bohaterów serialu. Delegacja uczniów
czorem – marzenie uczniów zostało speł- również w tym miejscu, na ręce reżysera
nione. Podróż metrem do centrum miasta, serialu, złożyła podziękowanie za ogroma następnie powrót spacerem do hotelu uli- ną życzliwość i umożliwienie zetknięcia się
cami rozświetlonej neonami stolicy - sprawił
z rzeczywistością, której nie widać, a bez
uczestnikom wycieczki ogromną frajdę.
której nasze życie nie byłoby tak „kolorowe”.
Ostatniego dnia uczniowie mieli okazję
Droga powrotna upłynęła wszystkim
na zakup pamiątek w Złotych Tarasach - „pod znakiem snu”. Przepełnieni nowymi
obiekcie znanym jako wyjątkowe miejsce
doświadczeniami, zdobytą wiedzą oraz
na zakupy i najlepszą miejską rozrywkę, po- niezapomnianymi wrażeniami uczestnicy
łożonym w samym sercu Warszawy. Droga
wycieczki, dotarli na miejsce o godz. 2.00
powrotna rozpoczęła się wizytą na planie
i rozjechali się do swoich domów.
filmowym serialu Barwy Szczęścia, gdzie
uczniowie mieli okazję poznać pracę ekipy
red. M.M i D.K
filmowej, wziąć udział w próbie generalnej
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Kataklizmy pogodowe w Leśnej?
W Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej,
7 maja 2019 roku odbyło się spotkanie
informacyjne pt. „Adaptacja do zmian
klimatu poprzez działania lokalne”
Irena Krukowska-Szopa i Stanisław
Kondratiuk, przedstawiciele Fundacji
Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy
przedstawili problem zmian klimatu
i jego skutków na przestrzeni najbliższych kilku lat. Już teraz borykamy się
z problemem suszy i niedoborem wody
pitnej, a dalsze konsekwencje to jeszcze
większy wzrost wysokich temperatur,
wydłużenie okresów bezopadowych,
wzrost intensywnych opadów, powodzi, natężenia i częstotliwości silnych
wiatrów czy wydłużenie okresu wegetacyjnego nawet o 262 dni. Szacowane
wydatki dotyczące likwidacji szkód
do 2020 roku to nawet 85 mld złotych
w skali kraju!

Obszary przyrodnicze należy uzupełniać niebieską infrastrukturą, czyli ekosystemem wodnym, tj. rzekami
wraz z dolinami, jeziorami, stawami,
sztucznymi zbiornikami oraz terenami
podmokłymi, oczkami wodnymi, zbiornikami retencyjnymi oraz wodami opadowymi. Połączenie systemów zielonej
i niebieskiej infrastruktury tworzy kompleksowy system retencji, działający jak
gąbka, który wykorzystuje i podczyszcza wody opadowe, zapewnia odciążenie
kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
w miejscowościach zapobiegając podtopieniom, poprawia krążenie wody oraz
mikroklimat, zdecydowanie ogranicza
bezpowrotny odpływ wód do rzek.
Fot. Elżbieta Kwiatkowska

Na naszych terenach łagodzenie skutków zmiany
klimatu to przede wszystkim zatrzymywanie wody
opadowej poprzez tworzenie zielonej infrastruktury, tj.
sieci obszarów przyrodniczych, które mogą zwiększyć
poziom gromadzonej wody i zapobiegać powodziom,
podtopieniom i suszy.
Dlatego łagodzenie skutków zmiany
klimatu staje się ważnym problemem,
z którym należy się zmierzyć już teraz.
Na naszych terenach łagodzenie skutków zmiany klimatu to przede wszystkim zatrzymywanie wody opadowej
poprzez tworzenie zielonej infrastruktury, tj. sieci obszarów przyrodniczych,
które mogą zwiększyć poziom gromadzonej wody i zapobiegać powodziom,
podtopieniom i suszy.

Również zadrzewianie terenów łagodzi zmiany klimatu, tj. ogranicza gazy
cieplarniane i może akumulować nawet
20 ton tlenku węgla na hektar w ciągu
roku. Drzewa dzięki właściwościom retencyjnym łagodzą ekstremalne zjawiska pogodowe, zwiększają wilgotność
powietrza, zmniejszają parowanie
wody o 15-20%, przeciwdziałają przymrozkom czy zmniejszają siłę wiatru
o 70%.

Fot. OKiS

Stanisław Kondratiuk przedstawił
prezentację dotyczącą innego poważnego problemu, który także występuje
w Gminie Leśna. Chodzi tu oczywiście
o problem niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów ze źródeł o wysokości
do 40 metrów.
Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z domowych pieców grzewczych
i lokalnych kotłowni węglowych,
w których spalanie węgla odbywa się
w nieefektywny sposób. W połączeniu
z niskim ciśnieniem, niska emisja powoduje zjawisko smogu, który powstaje
w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie
powietrza, jakim jest smog, powstaje
wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak: dwutlenek siarki,
tlenki azotu, substancje stałe, czyli tzw.
pyły zawieszone (PM10), rakotwórcze
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzopireny).
Zmniejszenie zużycia energii w domach a tym samym ograniczenie smogu jest związane z likwidacją starych
pieców na węgiel i montażem nowych,
energooszczędnych źródeł ciepła oraz
modernizacją instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Także docieplenie domów oraz wymiana okien jest dobrą metodą na skuteczne zatrzymanie energii jak również zastosowanie energooszczędnego
oświetlenia, nie mówiąc o prostych nawykach oszczędzania energii.
W 2018 roku powstał program Czyste
Powietrze, realizowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwa stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo
zwiększają domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym. Program
skierowany jest do osób fizycznych –
właścicieli domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Realizacja programu trwa do 30 czerwca 2029 roku. Maksymalny możliwy
koszt, od którego liczona jest dotacja
to 53 tys. zł, a minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Program
przewiduje dofinansowania na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.
Więcej na temat programu na stronie internetowej: https://nfosigw.gov.
pl/czyste-powietrze/. Wypełnianie
wniosków odbywa się tylko przez stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.
wroclaw.pl/.
red. Elżbieta Kwiatkowska
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Światowy Dzień
Książki w Leśnej

łe koszty są po stronie powiatu. Warto dodać,
że w opisanej sprawie postępowanie prowadzi
też Rzecznik Praw Dziecka.
K ĄCIK R A DNEGO
P OWIATOW EGO

Bezrobocie w powiecie
lubańskim

Fot. Elżbieta Kwiatkowska

Ś

wiatowy Dzień Książki, czyli naj- burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
większe święto czytelników, ob- ufundował im książki. Barwny pochodzone jest na całym świecie od chód skierował się do Ośrodka Kultury
23 lat. Pomysł organizacji święta i Sportu w Leśnej, gdzie Myszki Bibliozrodził się w Katalonii w 1926 roku. teczne poprowadziły konkurs pt. ,,NajWystąpił z nim wydawca z Walencji, ciekawszy strój postaci z bajki”, orgaWicente Clavel Andres. Dzień Książki nizowany corocznie przez bibliotekę
jest świętem oficjalnym od roku 1930, szkolną Szkoły Podstawowej im. Jana
a od 1964 we wszystkich krajach hisz- Pawła II w Smolniku oraz Bibliotekę
pańskojęzycznych. Z tej okazji orga- Publiczną w Leśnej.
nizowane są liczne wydarzenia.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali
Światowy Dzień Książki w Leśnej ob- nagrody książkowe - Baśnie J. Ch. Anchodzony był jak co roku bardzo hucz- dersena, które wręczyła Aneta Usyk
nie. Ulicami Leśnej przemaszerował - kierownik Referatu Społecznego
prowadzony przez Myszki Biblioteczne Urzędu Miejskiego w Leśnej.
pochód nauczycieli i uczniów kl. I-III
Po zakończeniu konkursu wszyscy
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Paw- obejrzeli spektakl pt. ,,Opowieści
ła II w Smolniku, wznosząc okrzyki z teczki profesora książeczki” w wy- ,,W Światowym Dniu Książki życzy- konaniu Teatru Maska.
my zaczytanego dnia!”. Pod ratuszem
dzieci spotkała miła niespodzianka,
red. W

Powiatowy turniej
wiedzy pożarniczej
Dnia 28. 03. 2019 r w Leśnej odbył się finał
Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem OTWP jest Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy
współpracy między innymi Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych i teoretycznych
umiejętności posługiwania się sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki

pożarniczej oraz zasad ewakuacji i zasad
udzielania pierwszej pomocy. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II reprezentowali
uczniowie z klasy VI C Mateusz Skrzypek,
który zajął III miejsce oraz Wiktor Ciesiulewicz uczeń VIII C zajął rów-nież miejsce
III.Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe.
red. J.O.J
i KW

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
wg stanu na 14 lutego br. było 1304 bezrobotnych. Prawie połowa to osoby długotrwale bezrobotne. Tylko 141 osób miało
prawo do zasiłku. W tym czasie w PUP było
zgłoszonych 580 ofert pracy, z czego najwięcej dotyczyło pakowaczy, operatorów
maszyn, kasjerów-sprzedawców, pracowników ochrony, operatorów obrabiarek skrawających, pomocy kuchennych, nauczycieli
przedszkola oraz pomocy dentystycznych.
Bardzo niska jest efektywność wydawanych skierowań – średnio na 100 wydanych skierowań tylko 18 osób podejmuje
zatrudnienie. W 2018 r. PUP przyjął też
411 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i 4 wnioski o zezwolenie na
pracę sezonową. Do bezrobotnych adresowane są także dwa projekty realizowane
w 2019 r. przez PUP w Lubaniu na łączną
kwotę prawie 2,5 mln zł na staże, szkolenia,
dotacje, prace interwencyjne.

7 dzieci w placówce
interwencyjnej
Podczas sesji Rady Powiatu Lubańskiego zapytałem dyrektorkę Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w następującej sprawie:
W ostatnim czasie PCPR w Lubaniu wykonało postanowienie sądu o umieszczeniu
siedmioro dzieci z jednej rodziny w placówce
interwencyjnej. Jaka jest perspektywa co do
okresu odseparowania dzieci od matki i jakie warunki po stronie samorządu gminnego, czy też powiatowego musiałyby zostać
spełnione, aby powrót dzieci do matki przyśpieszyć? Jakie skutki finansowe wiążą się
z tym nagłym umieszczeniem dzieci?
Pani dyrektor odpowiedziała, że siedmioro
dzieci zostało zabranych i przekazanych do
Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy w trybie
natychmiastowym. W tej sprawie Sąd Rejonowy w Lubaniu 25 lutego 2019 r. wydał postanowienie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej. Realizując
postanowienie PCPR wziął pod uwagę zasadę,
aby znaleźć placówkę jak najbliżej miejsca zamieszkania i aby nie rozdzielać rodzeństwa.
Miesięczny koszt utrzymania jednego
dziecka w tej placówce wynosi 5812,38 zł,
czyli miesięczny koszt utrzymania 7 dzieci
wynosi 40 686,67 zł. Koszt roczny to prawie
500 tys. zł. Gmina ma obowiązek partycypacji
w tych kosztach – 10% kosztów w pierwszym
roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30%
kosztów w drugim roku i 50% kosztów w trzecim roku i kolejnych latach. Tak więc w br.
koszt gminy, to 4068 zł miesięcznie. Pozosta-

Czy muszą być STOP-y na drodze
do Lubania?
Biorąc pod uwagę sygnały i oczekiwania
mieszkańców skierowałem do DSDiK we
Wrocławiu i PKP w Wałbrzychu wniosek
w sprawie ograniczenia liczby znaków STOP
na drodze nr 393 Leśna – Lubań. Na 12 kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej
nr 393, między Leśną a Lubaniem, znajduje
się 7 przejazdów kolejowych. Przy każdym
przejeździe ustawione są znaki STOP. Warunki drogowe, takie jak: widoczność, zagospodarowanie otoczenia, kąt przecięcia
się drogi z linią kolejową dla każdego z tych
skrzyżowań są różne. Z posiadanych przeze
mnie informacji wynika, że trwa właśnie
proces uzgadniania nowej organizacji ruchu
na ww. drodze. Jest więc okazja do pochylenia się nad tym problemem. Zwróciłem się
też do Zarządu Powiatu o poparcie w DSDiK
naszych starań o „weryfikację” STOP-ów,
ale niestety jedyną reakcją Zarządu było
przekazanie wniosku do PZD. Stanowisko
dyrektora PZD „po analizie trasy przejazdu
i częstotliwości ruchu szynowego” jest negatywne. Żadnej analizy nie udostępniono.
Przy takim podejściu powiatu trudno
oczekiwać zmiany liczby znaków STOP.

Interwencje radnego
Najwięcej interwencji jest związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
i wojewódzkich. Niestety ich rozwiązywanie jest – delikatnie mówiąc – opieszałe.
Przykładowo, dopiero po czwartym pisemnym wystąpieniu do Starosty Lubańskiego
skutecznie została naprawiona studzienka
znajdująca się w jezdni naprzeciw Banku
w Leśnej. Z kolei po zgłoszeniu studzienka
w ulicy Kościuszki, bardzo szybko „przyszła”
informacja, że studzienka została oczyszczona, ale co z tego, skoro nieskutecznie. Przy
niewielkim opadzie szybko napełniła się, tworząc kałużę. Na realizację czeka wniosek o wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy
drodze powiatowej Stankowice – Złoty Potok.
Do rozwiązania jest też problem braku
odpływu wody z drogi powiatowej w Smolniku. W pobliżu posesji nr 12 regularnie,
przy większych opadach, woda zalewa jezdnię. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że dla
PZD ta sprawa nie jest istotna, gdyż „podejmie temat po zakończeniu robót związanych ze sprzątaniem po okresie zimowym”.
Jest odpowiedź i nic konkretnego z niej nie
wynika. Takich reakcji jest więcej.
Czekamy również na odnowienie linii na
jezdni z Leśnej do Lubania, które mają być
wykonane „w okresie letnim przy sprzyjających warunkach atmosferycznych”.
Wszystkie odpowiedzi podpisuje dyrektor
PZD, ale wszystkie zna też i jak widać aprobuje, Zarząd Powiatu Lubańskiego.
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Kiermasz Wielkanocny w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej
W dniu 13 kwietnia 2019 r. odbył
się Kiermasz Wielkanocny
w Ośrodku Kultury i Sportu
w Leśnej. Dom Kultury zaprosił
do współpracy przedszkola,
szkoły i Rady Sołeckie z Gminy
Leśna.

W

sobotni dzień w godzinach od
10 00 do 14 00 w Domu Kultury było
bardzo gwarno. W powietrzu unosiła
się aura wiosenna. Przedszkola i szkoły przygotowały prezentacje swoich
ozdób i dekoracji wielkanocnych, wykonanych ręcznie przez dzieci i uczniów.
Każdy przedmiot był unikatowy, jedyny w swoim rodzaju i dopracowany
w najmniejszym szczególe. Swój dorobek twórczości zaprezentował również
„Tęczowa Dolina” z Leśnej wystąpiła
Klub Seniora działający przy OKiS, jak
również Katarzyna Chudzińska z Miło- z przedstawieniem „Tęczowa Dolina”.
szowa. Dodatkowo przepyszne wypieki Na deskach sceny zaprezentowali się
prezentowała Rada Sołecka Miłoszowa, uczniowie z Zespołu Szkolno-PrzedStankowic, oraz stowarzyszenie „Trzy szkolnego z Pobiednej z programem
sołectwa jedno serce” z Szyszkowej.
„Wiosenne Inspiracje” w wykonaniu
Na scenie sali widowiskowej wystąpi- klas I-III.
ły dzieci z Niepublicznego Przedszkola
Podczas Kiermaszu nastąpiło roz„Leśne Elfiki” ze Smolnika pod opie- strzygnięcie konkursu na „Najpiękniejką Marty Męciny i Doroty Szczygieł sza ozdobę wielkanocną”. Łącznie na
w przedstawieniu „Nadeszła już wio- konkurs wpłynęło 21 prac plastycznych
sna, a z nią pora wielkanocna”. Dzieci w 4 kategoriach wiekowych. Jury w skłaz Miejsko-Gminnego Przedszkola im. dzie: Aneta Usyk – Kierownik Referatu
Kubusia Puchatka w Leśnej zapare- Społecznego w Urzędzie Miejskim w Lezentowały przedstawienie pt. „Wiel- śnej, Katarzyna Chudzińska oraz Marta
kanocny czas”, przygotowany przez Bednarczyk, lokalne pasjonatki rękogrupę pięcio i sześciolatków pod opieką dzieła, przyznało nagrody rzeczowe:
Agnieszki Kukiełki, Anny Dziarkowskiej i Monika Borkowskiej.

kategoria Przedszkola:
• I miejsce: Olivia Ochlik
• II miejsce: Oliwia Daniel
• III miejsce: Maja Drozdek
kategoria klasy I-III
• I miejsce: Dominik Kostka
• II miejsce: Estera Stożek
• III miejsce: Oliwia Strzałkowska
kategoria klasy IV-VIII z oddziałami gimnazjalnymi:
• I miejsce: Paulina Wójtowicz
kategoria osoby dorosłe:
• I miejsce: Anna Lenard
• II miejsce: Iwona Woźniak
• III miejsce: Kamila Kłosek

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Nagrodami za
I miejsce w każdej kategorii był vouchery
o wartości 60 zł do realizacji w sklepie
MARPOL w Leśnej. Dodatkowo wśród
wszystkich uczestników konkursu rozlosowanych zostało 5 voucherów na
warsztaty kreatywne do realizacji w DECOHOBBY Marty Bednarczyk w Leśnej.
W tym miejscu Dom Kultury w Leśnej
bardzo dziękuje Pani Marcie za pomoc
i ufundowanie tak fantastycznych nagród.
Na zakończenie na wszystkich
uczestników czekała miła niespodzianka - animacje z bańkami mydlanymi.
Każdy duży i mały mógł popróbować
swoich możliwości, pobawić się i zrobić
olbrzymie bańki mydlane.
red. AZ-P
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Koalicja na Rzecz Rozwoju Turystyki w gminie
Leśna poszukuje produktów lokalnych
15 listopada 2018 roku w naszej gminie zawiązała się Koalicja na Rzecz
Rozwoju Turystyki, której pomysłodawcą był obecny burmistrz Szymon
Surmacz. Jest to koalicja oparta na
porozumieniu wielu osób, stowarzyszeń, fundacji i firm działających
lokalnie. Zasięgiem obejmuje całą
gminę.
Chociaż nie wszyscy zrzeszeni w koalicji
w równym stopniu zajmują się turystyką,
to łączy nas przekonanie o niebagatelnej roli
turystyki wiejskiej dla rozwoju naszej gminy
i jakości życia nas mieszkańców, zasobności
naszych portfeli, jakości otaczającego nas
środowiska przyrodniczego, możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Dlatego
Koalicja to inicjatywa społeczna dążącą do
tworzenia nowych i ulepszania istniejących
atrakcji turystycznych. Naszym celem jest
poprawienie jakości życia we wsiach naszej
gminy poprzez rozwój: produktów lokalnych, usług turystycznych i miejsc noclegowych.
Skąd weźmiemy na to pieniądze? Otóż
każdy turysta nocujący w gminie teoretycznie ma obowiązek zapłacić tzw. opłatę
miejscową, której wysokość jest ustalana
przez Radę Gminy. Obecnie to 2 zł za dobę.
W rzeczywistości jej ściągalność jest bardzo niewielka, bo i sposób płacenia niedoparacowany – głównie za pomocą druczków
pobieranych z gminy. Inkasentem jest właściciel agroturystyki, hotelu lub pensjonatu, który przekazuje te pieniądze dalej do
gminy. Warto usprawnić ten niewydolny
system. Wymyślony przez burmistrza Szymona Surmacza mechanizm przekazywania
środków z opłaty miejscowej do dyspozycji organizacji społecznych, np. takich jak
Koalicja, ma taki cel. Nie dość, że wprowadzone zostaną rozliczenia bezgotówkowe,
to jeszcze członkowie Koalicji będą mogli
decydować na jakie działania ogólnogminne
wspierające turystykę przeznaczyć te środki.
Ponieważ wielu z nich to właśnie właściciele miejsc noclegowych w gminie, fakt, że
będą mieli wpływ na to, na co w turystyce
gminnej zostaną wydane te pieniądze zachęci do skrupulatniejszego rozliczania się
z opłaty miejscowej ściąganej od turystów.
Jesteśmy przekonani, że rozwój lokalny
zależy w równym stopniu od władz gminy,
jak i od umiejętności samoorganizacyjnych i przedsiębiorczości mieszkańców. To
od nas – właścicieli firm, agroturystyk,
przewodników, instruktorów wszelakich
umiejętności, społeczników – zależy to
czy nasze najbliższe otoczenie będzie

ładne i przyjazne, a życie ciekawsze
i bogatsze. Chcemy też, by pobyt w gminie Leśna stał się dla naszych gości okazją
do nauczenia się nowych rzeczy i niezapomnianym, pełnym pozytywnych emocji
wydarzeniem.
W Koalicji działa ponad 40 osób. Poprzestając na organizacjach pozarządowych,
są to:
• Fundacja Ditero (lider projektu)
• Stowarzyszenie Grabiszyce
• Stowarzyszenie „Czas na Pobiedną”
• Stowarzyszenie „Nasze miejsce na Świecie”
• Stowarzyszenie Wolimierz
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej na
Rzecz Dzieci „Marzenia”
• Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej
• Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur
Alternatywnych i Ekologicznych
• Fundacja Atelier Wolimierz
• Fundacja Dziki Zachód
• Fundacja Kultur Rodzimych „Arkadia”
• Koło Gospodyń Wiejskich „Zaciszanki”

szej Koalicji, którego dużą część stanowią
przykłady działających na terenie gminy
inicjatyw około turystycznych – firm, agroturystyk, stowarzyszeń, czy pojedynczych
osób – pasjonatów i specjalistów w swoich
dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania
się z informatorem. Nadal można go
bezpłatnie dostać w Urzędzie Gminy,
niektórych świetlicach lub w punktach informacji turystycznej.
Kolejnym krokiem w działaniach Koalicji jest stworzenie bazy produktów lokalnych. Produkt lokalny to wyrób lub usługa,
z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu,
produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie
dostępnych (definicja O. Gałek). To zarówno produkty spożywcze, jak i rękodzieło
oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo
(warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, kulturalne, przewodnicy itp.). Chcemy spisać
produkty lokalne i ich wytwórców w naszej
gminie i w ten sposób przygotować grunt
pod konkursy na produkty lokalne, które

jesiennych konkursów zostanie wykonana
profesjonalna sesja zdjęciowa.
Lokalni koordynatorzy to:
• Marcin Rębarz – Grabiszyce i okolice,
rzutberetem.drewno@gmail.com tel.
502 799 266
• Kasia Szczepańska – Stankowice i Złotniki, kaska.michurka@gmail.com tel.
605 075 90
• Inga Sobucka – Zacisze, Bartoszówka,
Złoty Potok, ingasobucka@wp.pl tel. 609
044 753
• Kasia Chudzińska – Miłoszów, Smolnik,
Świecie, Pobiedna andrzej_kaszka@interia.pl tel. 512 183 054
• Agnieszka Czarnecka– Szyszkowa, Kościelniki, ags@enlite.me tel. 888 578 578

Poszukujemy producentów pamiątek, żywności oraz osób
mających unikalne umiejętności i wiedzę, które mogą stać się
atrakcją turystyczną. Zgłoś się do lokalnej koordynatorki/a,
po KARTĘ PRODUKTU LOKALNEGO (można ją także pobrać
ze strony Panoramy Leśnej) 					
>>>

Tak, tak, dużo nas! Sami się zdziwiliśmy.
Do tego byliśmy zaskoczeni tym, jak mało
wiemy o sobie nawzajem, jak często myślimy
stereotypami, a hasło „turystyka” kojarzy
nam się głównie z Zamkiem Czocha, jeziorami czy festiwalami w Wolimierzu. Dopiero
podczas spotkań Koalicji okazywało się, że
w każdej wsi jest coś lub ktoś z dużym potencjałem turystycznym – to piękne agroturystyki poza noclegami oferujące również
zajęcia z łucznictwa, usługi przewodnickie,
warsztaty rzemieślnicze i kulinarne; to stare
receptury i wykonane według nich lokalne specjały; to dostęp do dzikiej przyrody
i możliwość kontaktu z różnymi zwierzętami. Miasto Leśna także ma ogromny potencjał, choć dziś trudno to sobie wyobrazić
przy niewielkiej liczbie restauracji, bez muzeów, sklepów z pamiątkami itd.
Dlatego jednym z pierwszych zadań rodzącej się Koalicji było zinwentaryzowanie
gminnych zasobów w zakresie turystyki.
Prace nad tym zadaniem ciągle trwają, ale
już w grudniu zeszłego roku udało się nam
wydać pierwszy informator na temat na-

odbędą się jesienią. Zorganizujemy cztery
konkursy wiejskie, których laureaci wezmą
udział w gminnym konkursie przeprowadzanym w Leśnej.
Dlatego zwracamy się z apelem do Was,
mieszkańców gminy Leśna, z prośbą o informacje o osobach i produktach, które mogą
być leśniańskimi produktami lokalnymi.
Szukamy kontaktu z twórcami, rzemieślnikami, gospodyniami i gospodarzami
znanymi z tego, że to co robią jest wysokiej
jakości, jest oparte na miejscowych i naturalnych składnikach i surowcach, wpisuje
się w lokalną historię, kulturę i przyrodę.
Poszukujemy producentów pamiątek, żywności oraz osób mających unikalne umiejętności i wiedzę, które mogą stać się atrakcją
turystyczną.
Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do lokalnej koordynatorki/a, którzy dysponują
KARTĄ PRODUKTU LOKALNEGO (można
ją także pobrać ze strony Panoramy Leśnej).
Najlepiej żeby pamiętać również o zdjęciach
swoich produktów, jeśli takie posiadamy.
Jeśli nie, to żaden to problem – przy okazji

Osoby z miejscowości nie wymienionych
przy liście koordynatorów, które chciałyby
przedstawić swoje produkty proszę o zgłaszanie się do tych spośród wymienionych
wyżej koordynatorów, do których im najbliżej lub najwygodniej.
W Koalicji dużo się dzieje! Z inicjatywy
Łukasza Szczepańskiego będziemy inwentaryzować istniejące i wytyczać nowe szlaki
turystyczne. Mamy zamiar składać wniosek
na ten cel do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Średnio raz w miesiącu członkowie
Koalicji uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach. Będziemy brać udział w konsultacjach
marki lokalnej przygotowywanych przez
naszą gminę.
Chcesz mieć wpływ – przyłącz się do Koalicji na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej!
Anna Hernik
koordynatorka projektu, tel. 507 522 542
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Puchar Polski i „Puchar Kwisy” w Leśnej

Fot. Konrad Wickiel

W pierwszy weekend maja, od 3 do 5, w Leśnej odbył się Puchar Polski w Kajak
Polo oraz XI Międzynarodowy Turniej o „Puchar Kwisy”.

B

lisko 200 zawodników z 28 drużyn
z Polski i Czech pokazało godną podziwu rywalizację, a sportowe emocje
nie opuszczały ich do samego końca.
Najmłodsza dywizja, tzw. „Panda Cup”,
wzbudziła największe zainteresowa-

nie wśród kibiców. Młodzi zawodnicy
z Leśnej, ignorując pogodę, w deszczu
i śniegu dzielnie zdobywali punkty,
w półfinale wygrywając 5:4. Ostatecznie maluchy gospodarzy przegrały tylko z Powiślem Warszawa w ostatnim

1. Powiśle Warszawa
2. LUKS Kwisa Leśna
3. MOSW Choszczno

meczu. Srebrny medal zdobyła najmłodsza ekipa gospodarzy, rywalizująca w dywizji “Panda Cup”.
Starsi zawodnicy walczyli natomiast
w XI Międzynarodowym Turnieju
o „Puchar Kwisy”. Rywalizacja ta również rozgrywała się w zimowej aurze.
Zawodnicy z Polski i Czech rozegrali
blisko 80 meczów w trzy dni.
Juniorzy mogą pochwalić się trzecim
miejscem. Seniorzy zajęli siódme miejsce.

II Dywizja
1. Praga B
2. MOSW Choszczno B
3. LUKS Kwisa Leśna
III Dywizja
1. Powiśle Warszawa
2.Praga
3. UKS Olimpijczyk Kliniska
I Dywizja
1. Polska Men
2. MOSW Choszczno
3. Set Kaniów

Organizator, leśniański Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Kwisa Leśna,
dwa razy znalazł się na podium.

Kajakarze wykazali się odwagą i hartem
ducha rozgrywając mecze w padającym
deszczu i śniegu. Życzymy im dalszych
sukcesów oraz lepszej pogody, aby kolejne zwycięstwa były nieco „cieplejsze”.

Ostateczne wyniki i miejsca na podium:
Panda Cup

red. Elżbieta Kwiatkowska

Fot. Konrad Wickiel

Trwa nabór do klubu kajakarskiego
LUKS Kwisa Leśna
Zapraszamy wszystkich chętnych
– chłopców i dziewczynki z rocznika
2005 i młodszych. Na nowych zawodników klub czeka od maja codziennie na torze treningowym nad
Kwisą (przy fabryce Baworowo) lub
na basenie do gry w kajak-polo 		
(ul.Polna 5) o godz. 16:00.

Wszelkie dodatkowe informacje
udzielane są pod nr tel. 531 230 800
lub e-mailem: biuro@kwisa.eu.

Fot. Konrad Wickiel
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Leśniańska
zagadka nr 4
Co to jest i gdzie się znajduje?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
redakcja@panoramalesnej.pl.
Nagrodzone zostaną dwie pierwsze osoby, które udzielą
prawidłowej odpowiedzi.

…
Odpowiedź do zagadki z kwietniowego numeru Panoramy Leśnej:
Obiekt na zdjęciu to tunel prowadzący do Zapory
Złotnickiej.
Poprawnej odpowiedzi udzieliły jako pierwsze:
Magdalena Zagozda oraz Angelika Szymczyk.
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).

ROZM AITOŚCI • 16

HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”
BARAN
Będziesz roztargniony aż do połowy
czerwca. Spowodował to marny stan
gospodarki odpadami w gminie. Podwyżka za śmieci nie poprawi Ci nastroju.

BYK
Jeśli starasz się o mieszkanie komunalne to teraz z pewnością je otrzymasz.
Jeśli myślisz że to żart, to masz rację.
Wyglądasz młodziej niż myślisz!

BLIŹNIĘTA
Po udanej majówce staniesz się nieustraszony. Od połowy maja zaczniesz
regularnie biegać, a 17. weźmiesz nawet
udział w proteście.

RAK
Od połowy maja nadejdzie Twój czas.
Będziesz mieć mnóstwo pomysłów na
domowy obiad. Zapomnij o sprawach
urzędowych, one Ciebie nie dotyczą.

LEW
Lew nie powinien nawet myśleć o sprawach urzędowych. Praca pochłonie Cię
całkowicie. Jeśli potrzebujesz swój akt
urodzenia to może zdążysz w środę,
urząd otwarty jest do 17:00.

PANNA
Czas tak szybko mija, a Ty ciągle nie
segregujesz śmieci. Pomyśl o kompostowniku. Piękna pogoda da ci siłę na
pracę w ogrodzie, a więc relaksuj się, ile
możesz.

WAGA
Kurz, brud i plandeki zasnują Ci piękny
krajobraz miasta. Nie wybieraj się na
spacer, a już na pewno nie w kierunku
mostu, bo będzie Ci grozić depresja.

SKORPION
Nareszcie nadszedł Twój czas, jeśli
chodzi o sprawy urzędowe! Akurat nie
będziesz się wybierał do urzędu, ale
wspaniały nastrój Cię nie opuści.

STRZELEC
Maj to czas na wycieczkę do urzędu.
Przesyłkę odbierzesz w pokoju nr 9
(I piętro), a panie z pokoju nr 5 odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

KOZIOROŻEC

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

Mimo że majówka była dla Ciebie rozczarowaniem, nie poddawaj się. Śnieg
w maju wróży gorące lato. Do połowy
czerwca wyzdrowiejesz i odwiedzisz
urząd, masz do wymiany dowód.

WODNIK
Nareszcie otrzymasz odpowiedź od
referatu nieruchomości, na którą tak
czekałeś. Z tej radości odwiedzisz urząd
i napiszesz skargę do Biura Rady. Tam
Cię jeszcze nie było.

RYBY
Przygotuj się na stanie w kolejce do
referatu USC. Czasy załatwiania spraw
po znajomości już dawno minęły. Gdyby
jednak, to zachowaj dyskrecję.

