Kopalnia, czy jednak las?

Strona 3

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla
Liściastej Góry.

Nowe, elektroniczne
dowody osobiste

Polsko-czeskie wędrówki Strona 8-9
rodzinne wzdłuż rzeki Kwisy

Strona 5

Od 4 marca 2019 przyjmowane są wnioski i wydawane nowe dowody elektroniczne, tzw. e-dowody.

W IX Wędrówkach Rodzinnych rywalizowało 5 rodzin z Polski i 3 z Czech.
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Najpierw
Porządki

Nowy wóz strażacki dla Leśnej

Szymon Surmacz

Rada Miejska w Leśnej oraz Burmistrz Leśnej, po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych, uzyskali środki na zakup
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej.

Wielu mieszkańców zadaje pytania dotyczące rozwoju turystyki. Sam wielokrotnie
podkreślałem, że to właśnie turystyka jest
jedną z największych szans rozwojowych
dla naszej gminy. Do gospodarki sprzed 20
i więcej lat nie ma powrotu. Przywrócenie
świetności przemysłowej małym miejscowościom takim jak Leśna, nie ma żadnych
szans bez rządowych programów. Możemy
liczyć jedynie na rozwój małych, prywatnych firm, ale tak wielkich zakładów jak
Dolwis czy Fatma już nie będzie.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, w ramach porozumień międzyresortowych w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń
środowiska, przyznał na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie dla leśniańskiej straży.
Uroczyste wręczenie promes przez
Wojewodę Dolnośląskiego odbyło się 23
maja 2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim.

Trzeba szukać innych, realnych kierunków
rozwoju – takich które będą przyjazne dla
mieszkańców gminy i zapewnią dobrą jakość
życia. Turystyka jest szansą na to, żeby nasza gmina stałą się ładna, czysta i przyjazna.

fot. Zbigniew Sołtys

red. ZS

Reformujemy system
gospodarowania odpadami
Podczas majowej sesji Rada Miejska
w Leśnej przyjęła, rekomendowane
przez burmistrza, zmiany systemu
gospodarki odpadowej. Co nas czeka
w najbliższych miesiącach?
Przypomnijmy, że już w kampanii wyborczej tematyka nieprawidłowości
w odbiorze odpadów była jednym z najbardziej gorących tematów. Przeprowadzona przez burmistrza kontrola, której wyniki przedstawiono w kwietniu
podczas sesji Rady Miejskiej pokazała,
że wożenie odpadów od firm na koszt
gminy było od dawna stałym sposobem
poprawiania wyniku finansowego spółki miejskiej. Pisaliśmy o tym w kwietniu
w artykule „PM Synergia i gospodarka

odpadami – im głębiej w las tym ciemniej”.
Ponadto w naszej gminie stawki opłat
za zagospodarowanie odpadów praktycznie nie zmieniały się od 2013 r. Od
tego czasu wzrosły za to m.in. koszty
paliwa, koszty pracy czy składowania
i przetwarzania. Sytuacja taka przyczynia się do coraz większej „dziury”
w budżecie Gminy. Tylko w 2018 r. do
systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych z budżetu Gminy wszyscy dopłaciliśmy ponad 500 tys. zł.
Na ten deficyt mają także wpływ
źle oszacowane odpady „produkowane” przez miejsca związane z różnymi
formami działalności gospodarczej.
W maju Urząd Miejski rozpoczął in-

wentaryzację umów na odbiór odpadów
komunalnych, powstających na terenie
nieruchomości niezamieszkałych.
Nieruchomości niezamieszkałe, wytwarzające odpady komunalne, to m.in.
szkoły, przedszkola, cmentarze, gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne,
handlowe, warsztaty, biura, urzędy, zakłady usługowe, produkcyjne, pensjonaty, domki letniskowe itp. Czyli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, ale prowadzona jest działalność i w tym czasie „wytwarzane”
są na ich terenie odpady komunalne.
Do nieruchomości niezamieszkałych
zaliczane są również domki letniskowe,
ogródki działkowe, pokoje w gospodarstwach agroturystycznych.
c.d. na stronie 14 >>>

W tym miejscu pojawia się najważniejsza
przeszkoda stojąca na drodze do rozwoju
gospodarki opartej na turystyce. Dzisiaj
w Leśnej nie jest czysto, przyjaźnie i estetycznie. Deficyty i wieloletnie zaniedbania
w gospodarce komunalnej są przeogromne.
Dobitnie pokazuje to przyjęty w maju na
sesji Rady Miejskiej raport o stanie gminy.
Infrastrukturalnie stoimy nad przepaścią
i każda sfera gospodarki komunalnej wymaga odważnych reform i pieniędzy. Mamy
już przyjęty plan naprawczy dla gospodarki
odpadami, w czerwcu z Radą Miejską będziemy dyskutować o reorganizacji PM Synergia
i pozostałych dziedzin za które odpowiada
spółka.
Uważam, że zanim zaprosimy do siebie gości – turystów, wypadałoby posprzątać i załatać choćby podstawowe „dziury” w gospodarce komunalnej. Atrakcyjność turystyczna
naszej gminy spada gwałtownie z każdym
nieodebranym szambem, z każdym nieposprzątanym śmieciem, każdym brzydkim,
krzywo obkoszonym skwerem czy trawnikiem.
Dlatego zanim zabierzemy się za promocję
i zachęcanie turystów do odwiedzin w naszej pięknej gminie, należy się skupić na
wielkich porządkach – przede wszystkim
organizacyjnych. Turystycznie ten sezon
będzie jeszcze „stracony”, ale jeśli chcemy
za rok z uśmiechem i bez wstydu zapraszać
do Leśnej gości, to jest to ostatni moment
na podejmowanie decyzji o tym, jak ma wyglądać gospodarka komunalna, utrzymanie
porządku i infrastruktury w gminie Leśna.
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Akcja protestacyjna w Leśnej

Rodzinny festyn parafialny

17 maja 2019 roku przed ratuszem
oraz na ulicach Leśnej odbyła się
akcja protestacyjna grupy mieszkańców. Celem akcji było – jak
informowała jej organizatorka
Aleksandra Wojnarowicz – wyrażenie ostrego sprzeciwu wobec
„tymczasowej”, czyli 12-letniej,
akcji transportowania urobku
z kopalni bazaltu Grabiszyce ulicami miasta.

W niedzielę, 9 czerwca 2019 r.,
w parku przy kościele pw. Chrystusa Króla w Leśnej odbył się
rodzinny festyn parafialny.

śnej Szymon Surmacz, który najpierw
odpowiadał na pytania dziennikarzy
relacjonujących protest, a następnie
wysłuchał postulatów uczestników
akcji i udzielił na nie odpowiedzi.
Uczestnicy protestu rozpoczęli następnie przemarsz ulicami Lubańską
i Baworowo do pierwszego przejazdu,
z krótkim postojem na drodze gminnej przy wjeździe na stację załadun-

Podczas imprezy można było obejrzeć
prezentacje artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Na scenie pojawiły
się między innymi dzieci z Miejsko-Gminnego Przedszkola im. „Kubusia
Puchatka” w Leśnej, uczniowie Szkoły
Fot. Mirosław Słodziński

W informacjach zamieszczanych przed
protestem na facebooku organizatorzy
alarmowali: Wiecie jaką wodę mają ludzie z Grabiszyc? Wiecie co czeka Leśną
po otwarciu kolejnych dwóch odkrywek?
Wiecie co czeka ludzi, mieszkających
przy stacji załadunkowej? Wiecie co
czeka Baworowo na skutek zatrzymania
tirów pod naszymi oknami? DESTRUKCJA MIASTA!!!! Około godz. 11:00
protestujący pojawili się pod Urzędem
Miasta. Rozwinęli swoje hasła i banery. Po chwili pojawił się burmistrz Le-

kową, po czym powrócili pod ratusz,
gdzie pikieta została rozwiązana około
godz. 12.30. W przemarszu uczestniczyło osiemdziesiąt kilka osób, w tym
i… burmistrz S. Surmacz, solidaryzujący się – jak podkreślał w swoich
wypowiedziach – z ich postulatami.
Nad sprawnym przebiegiem protestu
czuwała Policja, której organizatorzy
dziękowali za zabezpieczenie całej
akcji.
red. m/s

Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, zespół „Smolniczanie” oraz zespół „Młody Bolesławiec”. Jednostka
OSP w Leśnej przeprowadziła pokaz
ratownictwa drogowego. Atrakcją dla
dzieci była zabawa w dmuchanym
zamku oraz przejażdżki konne. Wiele
emocji dostarczyła sprzedaż pączków,
ponieważ trzy spośród nich – oprócz
słodkiego nadzienia – zawierały talony na cenne nagrody.
Dochód z festynu przeznaczony zostanie na wykonanie ogrzewania w kościele pw. Chrystusa Króla w Leśnej. Organizatorem festynu była Parafia pw.
św. Jana Chrzciciela w Leśnej, która pozyskała wielu sprzymierzeńców imprezy. Gmina Leśna użyczyła organizatorowi podesty do występów tanecznych
oraz zakupiła jedną z głównych nagród
dla nabywcy cegiełek na remont kościołów – elegancki rower miejski.
( T.B.)

Jubileusze pożycia małżeńskiego
17 i 24 maja br. w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego w Leśnej zorganizowana została uroczystość 50
i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
Złote gody (50 lat w małżeństwie) obchodzili państwo Józef i Maria Brytańczyk, Kazimierz i Anna Janiccy, Jerzy
i Maria Łączni, natomiast diamentowe
gody (60 lat w małżeństwie) obchodzili
państwo Henryk i Irena Krawiec.

Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył
Burmistrz Leśnej, Szymon Surmacz,
przy współudziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśnej – Zofii
Witek. Jubilatom wręczono upominki
od leśniańskiego samorządu.

Fot. Mirosław Słodziński

Fot. Elżbieta Kwiatkowska
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Kopalnia, czy jednak las na… Liściastej Górze?
28 maja 2019 podczas sesji
Rada Miejska w Leśnej podjęła
dwie uchwały mogące spowodować zmianę wcześniejszych
decyzji władz samorządowych
w sprawie przeznaczenia części obszaru gminnego.
Radni jednogłośnie przyjęli najpierw
uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Leśna – dla
obszaru górniczego „Liściasta Góra”
w Szyszkowej. A po chwili uchwałę
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
dla terenu górniczego „Liściasta Góra”
w Gminie Leśna.
To otwiera możliwość zmiany przyjętej w 2015 roku uchwały Rady zezwalającej na górnicze wykorzystanie
Liściastej Góry. Sprawę tę opisał kompleksowo portal szyszkowa.info.
Podjęte uchwały zgodne są z oczekiwaniami części mieszkańców gminy,
przede wszystkim z Sołectwa Szyszkowa, którzy złożyli do Burmistrza Leśnej
petycję w tej sprawie popartą ponad
400 podpisami.
Kruszywa Polskie S.A, które są właścicielem Kopalni Grabiszyce, uzyskały
koncesję na wydobycie bazaltu na Liściastej Górze 9 lat temu – po uzyskaniu od Lasów Państwowych przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy. Na
tej podstawie Gmina Platerówka podjęła uchwałę w sprawie zmiany swojego MPZP w 2013 roku, a Gmina Leśna
przyjęła podobną uchwałę w 2015 roku.

źródło: szyszkowa.info

Aktualny leśniański MPZP przewiduje
działalność górniczą na omawianym
terenie. Uchwały te poparte były stosownymi opiniami instytucji ochrony
środowiska i sanitarnymi.
Burmistrz Leśnej, zgłaszając na majowej sesji powyższe uchwały chciał
– jak podkreślał na omawianej sesji –
żeby mieszkańcy dostali jednoznaczny
sygnał, że temat jest dla lokalnej władzy niezwykle ważny. Świadczy o tym
też fakt, że radni jednogłośnie przyjęli uchwały intencyjne przedstawione
przez Burmistrza.
Przed głosowaniem burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz przedstawił najważniejsze argumenty za przyjęciem obu
uchwał. Dotychczasowa procedura,
ciągnąca się od 2009 roku, a zakończona na początku roku 2015 przyjęciem

źródło: e-luban

aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oparta
była na innych realiach społecznych.
Dokument pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko” dotyczący wpływu
kopalni na ludzi zupełnie nie oddaje dzisiejszej sytuacji. W ciągu kilku
ostatnich lat diametralnie zmieniła się
sytuacja społeczna. Wymaga to więc
ponownej oceny sytuacji i omówienia
tematu raz jeszcze.
Przyjęcie takich uchwał daje burmistrzowi formalno-prawną możliwość
zlecania ekspertyz oraz przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych, czego domaga się rosnąca
liczba mieszkańców. Daje to możliwość wypowiedzenia się wszystkim
stronom tego przedsięwzięcia – czyli
zarówno stronie społecznej, jak i ko-

palni oraz Lasom Państwowym. Po
głosowaniu burmistrz S. Surmacz
podkreślił, że przyjęcie wspomnianych uchwał jest wyrażeniem woli
władzy lokalnej, pokazaniem, że
słucha ona głosu społecznego i chce
przeprowadzenia rzetelnej dyskusji na
ten temat.
red. (m/s)

Z ostatniej chwili: Do wniosku lokalnej
społeczności oraz burmistrza Leśnej,
przychylił się Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów, Lubomir Leszczyński,
który wystąpił do Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych o pozostawienie
Liściastej Góry w dotychczasowym
użytkowaniu leśnym.

źródło: archiwum UM w Leśnej
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Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Leśnej
Podczas sesji Rady Miejskiej, 28 maja 2019 roku
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia burmistrzowi Leśnej wotum zaufania na podstawie informacji przedstawionych
w „Raporcie o stanie Gminy Leśna w roku 2018”
oraz – także jednogłośnie – udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

– strategii rozwoju gminy czy lokalnym programie
rewitalizacji;
• nie zrealizowano zadań z zakresu wykorzystania
szans rozwojowych zdiagnozowanych w strategii
rozwoju (cele: gmina turystyczno-rekreacyjna, gmina przedsiębiorcza, gmina zintegrowana społecznie).

Raport o stanie gminy

Brak realizacji zadań uznanych za najważniejsze
w strategii rozwoju z 2014 r, zaowocował m.in. tym,
że „przegapiliśmy” najważniejszy okres pozyskiwania środków unijnych na inwestycje „twarde” takie
jak kanalizacja, wodociągi czy obiekty turystyczne
i społeczne.
Zdaniem burmistrza, zgromadzone informacje obnażają w sposób nie budzący wątpliwości, że na niedostatki infrastrukturalne nakładają się coraz częstsze
problemy o charakterze incydentalnym – jak pożary,
wybuch, czy klęski żywiołowe – jak susza z 2018, do
której gmina była nieprzygotowana organizacyjnie
i finansowo. Za zadowalające i ulegające poprawie
uznał burmistrz S. Surmacz sferę edukacji, pozyskiwanie środków na programy „miękkie” oraz bezpieczny stan zadłużenia gminy.
Po prezentacji raportu przystąpiono do głosowania
nad wotum zaufania. Uchwałę w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania podjęto jednogłośnie „za”.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym
z 2018 r., od obecnej kadencji burmistrz ma obowiązek
przedstawienia raportu o stanie gminy do 31 maja
każdego roku. Dokument ten zawiera podsumowanie
działalności burmistrza i urzędu miejskiego w roku poprzednim oraz wskazuje na stan poszczególnych sfer,
za które odpowiedzialna jest gmina. Jest to podsumowanie realizacji zadań gospodarczych, społecznych,
administracyjnych, zadań z zakresu bezpieczeństwa,
edukacji, ochrony zdrowia, oświaty itp.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz zapoznał Radę
z raportem i jego podsumowaniem. Zdaniem burmistrza zgromadzone informacje o stanie Gminy Leśna na
koniec roku 2018 pokazują szereg poważnych deficytów,
wpływających na jakość życia mieszkańców gminy.
Szczególnie dramatyczny jest stan gospodarki
komunalnej oraz zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, wodociągami i kanalizacją. Najważniejsze problemy, przedstawione syntetycznie w raporcie (wraz z aneksem) to:
• deficyt mieszkaniowy i bardzo zły stan budynków
komunalnych;
• źle zbilansowana gospodarka mieszkaniowa;
• brak komunikacji między urzędem odpowiedzialnym
za realizację tych zadań a spółką PM Synergia, której
powierzono administrowanie zasobem komunalnym;
• niezadowalający stan gospodarki wodno-ściekowej,
bardzo niska efektywność sieci wodociągów (duże straty
wody), pogarszający się stan odbioru nieczystości ciekłych, brak inwestycji wodno-kanalizacyjnych;
• źle zbilansowana gospodarka odpadami, w której wystąpił deficyt przekraczający 0,5 mln złotych (1,2% całego
budżetu gminy);
• nie podjęto właściwie żadnych działań przewidzianych w najważniejszych dokumentach strategicznych

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok
Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia burmistrzowi Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Skarbnik Gminy Barbara Mazurek-Twardowska odczytała Uchwałę nr I/36/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
18 kwietnia 2019 roku w sprawie pozytywnej opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2018 rok.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Leśnej Leszek Borysiewicz odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Gminy Leśna za 2018 rok, która w konkluzji zapisała:

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Gminy Leśna za 2018 rok przedstawione
w sprawozdaniu rocznym sporządzonym i przedstawionym Radzie Miejskiej przez Burmistrza Leśnej.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Leśna na dzień 31.12.2018 r. została sporządzona
zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych .
3. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wskaźniki
zadłużenia długoterminowego i bieżącego. Jednocześnie komisja wskazuje na konieczność zachowania
odpowiedniego poziomu tych wskaźników w latach
kolejnych przy jednoczesnej realizacji zadań założonych w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Leśna.
4. Komisja Rewizyjna dostrzega pozytywne funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury Ośrodka
Kultury i Sportu w Leśnej.

Gmina Leśna stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu infrastrukturalnego.
Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata będzie wykonanie generalnego
remontu i przeprowadzenie reform we
właściwie każdej sferze działalności
gminy.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Leśnej w wyniku
dokonanej analizy i oceny przedstawionych sprawozdań
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziła,
że ma podstawy do wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 rok i wystąpiła do Rady
Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnej. Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Podjęto
ją jednogłośnie „za”. Kolejną uchwałę – w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok – również podjęto jednogłośnie „za”.

Uchwały Rady Miejskiej w Leśnej – sesja 28 maja 2019 r.
X/59/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Leśnej wotum zaufania.

nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

X/60/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

X/64/2019 w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

X/67/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Leśna.

X/61/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok.

X/65/2019 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.

X/62/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Leśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku.
X/63/2019 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

X/66/2019 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właści-

X/68/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
X/69/2019 w sprawie określenia warunków
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Leśna.
X/70/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do Stowarzyszenia „Polska Sieć Odnowy
i Rozwoju Wsi”

X/71/2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
X/72/2019 w sprawie zmiany uchwały nr
XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej
X/73/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Leśna – dla obszaru górniczego „Liściasta Góra”w Szyszkowej
X/74/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
„Liściasta Góra” w Gminie Leśna.
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Nowe, elektroniczne dowody osobiste
Od 4 marca 2019 przyjmowane są
wnioski i wydawane nowe dowody
elektroniczne, tzw. e-dowody. Wiele
osób korzysta z możliwości wymiany
starego dowodu na nowy, z warstwą
elektroniczną.
Elektroniczny dowód osobisty wygląda
podobnie do tych, które były dotychczas z tą różnicą, że do dokumentu
wgrywany jest elektroniczny chip,
który nie jest widoczny z zewnątrz.
E-dowód ma też numer zabezpieczający
CAN, natomiast warstwa elektroniczna
zawiera kilka informacji. Dzięki temu
dowód osobisty nie jest tylko dowodem
tożsamości, ale także narzędziem identyfikacji elektronicznej.
Do danych zawartych w e-dowodzie
można zaliczyć:
• zdjęcie biometryczne,
• profil osobisty,
• podpis cyfrowy.
Dowód w takiej formie przyda się
podczas załatwiania spraw w urzędzie
lub w banku. Dokument działa bezstykowo. Numer zabezpieczający CA N
chroni przed odczytaniem zapisanych
danych przez osoby nieuprawnione.
Numer jest zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie oraz na awersie
dokumentu.

Co istotne, osoby, których dowód
nadal jest ważny, nie muszą go wymieniać. Procedura wymiany jest nieodpłatna.
Żeby złożyć wniosek, wystarczy
skorzystać z internetowej platformy
Obywatel.gov.pl (wymagany jest profil zaufany). Można też złożyć wniosek
papierowy w dowolnym urzędzie gminy (niezależnie od zameldowania). Do
wniosku o e-dowód należy dołączyć
zdjęcie – fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy.
W e-dowodzie znajdują się następujące dane osobowe: imię lub imiona
i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia,
płeć, zdjęcie, numer PESEL, obywatelstwo. E-dowód zawiera także informacje na temat samego dokumentu,
czyli: serię i numer, datę wydania, datę
ważności, podmiot, który dowód wydał
i numer CAN.
Certyfikaty w e-dowodzie pozwalają m.in. uwierzytelnić się w usługach
online (np. przy logowaniu do ePUAP),
podpisać elektronicznie dokumenty
podpisem osobistym, czy potwierdzić
swoją tożsamość. Są wydawane i weryfikowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Istnieją
cztery certyfikaty:
• certyfikat umożliwiający uwierzytelnienie w usługach online,

Zmiany w dokumentach
planistycznych gminy!
W związku z planowanym otwarciem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna zwracamy się do
właścicieli terenów z naszej gminy
o przeanalizowanie swoich zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe
lata (budowa/przebudowa), pod
kątem zgodności z planem zagospodarowania.
Informację na temat aktualnego przeznaczenia terenu uzyskają Państwo w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Elizy
Orzeszkowej 11b u pracownika ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (pok. nr 8). W przypadku aktualnego przeznaczenia, które nie wpisuje
się w Państwa zamierzenia należy złożyć

wniosek o zmianę planu zagospodarowania terenu (na przygotowanym druku),
który zostanie rozpatrzony podczas najbliższych zmian.

Planujesz przekształcić
sposób użytkowania swojej
działki?
Złóż wniosek o zmianę
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego!

• certyfikat, który pozwala podpisać
elektronicznie dokumenty podpisem
osobistym osoba pełnoletnia lub osoba
powyżej 13,
• certyfikat potwierdzania obecności
– znajduje się w każdym e-dowodzie
i nie wymaga żadnego kodu PIN,
• certyfikat kwalifikowanego podpisu

będą mogli w przyszłości rejestrować się bez podawania danych osobowych. Każdy, kogo dowód osobisty
straci ważność, po złożeniu wniosku
o nowy dokument otrzyma dowód
elektroniczny. Warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie trzeba
aktywować od razu, można zrobić to

Wzór e-dowodu:

E-dowód osobisty REWERS

E-dowód osobisty AWERS
elektronicznego.
Dowód osobisty jest także dokumentem podróży. E-dowód będzie
zawierał aplikację ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego).
Zapisanie w jego chipie danych osobowych i fotografii posiadacza dowodu w formie zdjęcia biometrycznego
pozwoli na korzystanie z automatycznych bramek granicznych, a co za tym
idzie – umożliwi szybszą i sprawniejszą obsługę na lotnisku.
W placówkach medycznych pacjenci legitymujący się e-dowodem

w dowolnej chwili w przyszłości. Albo
wcale. Obligatoryjna nie jest także
opcja podpisu elektronicznego.
Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód
jest gotowy wcześniej. W szczególnych
przypadkach termin może zostać wydłużony. Przyjmowanie wniosków
i wydawanie dowodów osobistych odbywa się w Urzędzie Miejskim w Leśnej, Rynek 19, Referat USC i Ewidencji
Ludności, w pokoju nr 4, na parterze
budynku.
red. Urszula Sazońska

Inwestycje na Żeromskiego
Utrudnienia, utrudnienia i jeszcze
raz utrudnienia na ulicy Żeromskiego w Leśnej. Niestety, ale to właśnie
z utrudnieniami muszą mierzyć się
mieszkańcy przyległych nieruchomości do drogi wojewódzkiej nr 358
wyjazdowej w kierunku Platerówki,
gdzie w najlepsze trwają roboty budowlane związane z budową odcinka
kanalizacji sanitarnej oraz chodnika.

Uciążliwości dotyczą zresztą wszystkich uczestniWWków ruchu drogowego,
ponieważ ten odcinek stanowi istotne
połączenie z ościennymi miejscowościami. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Jednak zważywszy, że w efekcie
prac przyczynimy się do poprawy środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
mieszkańców, prosimy o wyrozumiałość
a przede wszystkim cierpliwość.
PS
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Pożyczka termomodernizacyjna
Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka na Efektywność
Energetyczną jest nową ofertą
finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, skierowaną
głównie do spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz towarzystw
budownictwa społecznego (TBS)
z terenu województwa dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.
Pożyczka Termomodernizacyjna/Pożyczka
na Efektywność Energetyczną jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiednio dla Województwa
Dolnośląskiego, Województwa Łódzkiego
i Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Środki te zostały powierzone Alior
Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).Pożyczka charakteryzuje
się parametrami:
• maksymalny okres spłaty: 20 lat

• maksymalny okres karencji w spłacie
kapitału: 12 miesięcy
• maksymalna wartość pożyczki:
5 000 000 zł
• podstawowe oprocentowanie (przy
oszczędności energii w przedziale 25-40%)
– 0,5% stałe w okresie spłaty
• brak dodatkowych opłat i prowizji.
Łączny koszt finansowania pożyczki jest
niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Dodatkowo dzięki środkom
z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz
energetyki lokalnej) inwestorzy będą mogli
uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania pożyczki.
Ze szczegółami pożyczki można zapoznać
się na stronach internetowych Alior Banku
www.aliorbank.pl

Celem tego porozumienia jest ubieganie
się o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Chcemy wykorzystać wspólnie środki
przeznaczone na modernizację systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii.

30 kwietnia 2019 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie projektu.
Gmina Leśna złożyła wniosek w wyznaczonym terminie. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wniosków
o dofinansowanie. Orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu to październik
2019 r.
W przypadku pozytywnej oceny wniosku
o dofinansowanie projektu, Gmina Leśna
przystąpi do jego realizacji w 2020 r. Projekt przewiduje wymianę od 60 do 80-ciu
pieców w Gminie Leśna.

Zmiana wysokości opłaty
miejscowej w Gminie Leśna

Ma to poprawić wizerunek wsi, a w rezultacie – prowadzić do pozyskiwania środków finansowych na rozwój i promocję już
istniejącej bazy produktów, czy ofert danego regionu. Jednym z celów działalności
stowarzyszenia jest powstanie prestiżowej,
certyfikowanej sieci Najciekawszych Wsi.

Organizacja jednoczy obszary wiejskie
w działaniach na rzecz poprawy jakości
i standardów życia mieszkańców, jak również dba i nadaje nowe funkcje w przestrzeni publicznej.

red.EK

Do pobrania darmowy
poradnik o termomodernizacji
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą
publikacją „Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych” pod redakcją dr inż. Szymona Firląga. Pozycja opisuje korzyści płynące z termomodernizacji,
wyjaśnia celowość i przebieg tego procesu.
Prezentuje możliwości wsparcia finansowego oraz doradczego termomodernizacji
budynków jednorodzinnych.
Książkę można pobrać pod adresem:
www.termomodernizacjadomow.pl/po-

Gmina Leśna zawarła umowę
partnerską z Gminą Świeradów-Zdrój dotyczącą wspólnego
przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie
emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii
w gminach Świeradów-Zdrój oraz
Leśna”.

PS

Gmina Leśna przystąpiła do
sieci Najciekawszych Wsi
Stowarzyszenie pod nazwą „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”
jest organizacją wspierającą rozwój wsi. Wykorzystanie zasobów
i rewitalizacja przestrzeni wiejskiej oraz wzmacnianie społeczności lokalnych to główne założenia tej organizacji.

Wymiana pieców
w Gminie Leśna

bierz-ksiazke
PS

Burmistrz Leśnej informuje, że od
dnia 21 czerwca 2019 r. owiązuje
nowa stawka opłaty miejscowej
w Gminie Leśna w wysokości
2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
Nowa stawka została wprowadzona uchwałą Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Przypominamy, że wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, domy
wczasowe, hotele, motele, sanatoria, pen-

sjonaty, schroniska ośrodki kempingowe,
kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne oraz inne podobne obiekty stają się inkasentami opłaty
miejscowej w stosunku do osób korzystających z tych usług.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego
nakładającym na ww. podmioty obowiązek poboru opłaty miejscowej. W związku
z powyższym świadczący usługi w zakresie
zakwaterowania osób w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych
powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego
w Leśnej, do pokoju nr 2 w celu pobrania
kwitariusza niezbędnego do poboru opłaty
miejscowej.

Burmistrz Leśnej odda
nieodpłatnie drewno opałowe
Burmistrz Leśnej informuje, że odda nieodpłatnie drewno opałowe stanowiące
własność Gminy Leśna, składowane na
terenie byłego zakładu „Dolwis” w Leśnej.
Powyższa oferta nie jest skierowana do osób
prowadzących działalność gospodarczą.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28

czerwca 2019 r. Po tym terminie drewno
zostanie rozdysponowane.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b,
I piętro pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 75 7211466 wew. 42.
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Budowa siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Leśna
Gmina Leśna w ostatnim czasie zyskała kolejne dwie siłownie
zewnętrzne. Tym samym cztery
siłownie zostały już wybudowane w 2019 roku: w Kościelnikach
Średnich, Leśnej, Miłoszowie oraz
w Świeciu.

Wszystko to za sprawą dofinansowania
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 nowo powstałych siłowni opiewa na kwotę 293 303,50 złotych, z tego

100 tys. zł zostanie sfinansowana przez
ministra sportu i turystyki.
Przedmiotem inwestycji było wybudowanie siłowni przy wariancie podstawowym. Składa się nań 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 oraz
gry w kółko i krzyżyk.
Siłownie zewnętrzne zostały wykonane przez firmę Apis Polska Sp. z o.o.
z Jarosławia.
Bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna
ma szansę stać się miejscem pierwszej
aktywności fizycznej dzieci, dorosłych
oraz osób starszych. Podniosą w sposób
znaczący estetykę przestrzeni publicznej
i poprawią jakość życia mieszkańców naszego obszaru.
Na wniosek mieszkańców Wolimierza,
odstąpiono od budowy siłowni w zaplanowanej wcześniej lokalizacji. Zgodnie
z ustaleniami, mieszkańcy we własnym zakresie zamontują urządzenia i ławki, które
gmina odkupiła od wykonawcy zadania.
JW

DZIEŃ DZIECKA
w Kościelnikach Średnich
Dzień Dziecka to tak naprawdę
święto każdego z nas, bo kto by nie
chciał choć na chwilkę znowu stać
się dzieckiem! 1 czerwca, czyli najfajniejszy dzień w roku. W naszym
kraju Dzień Dziecka obchodzony
jest od 1950 roku.
Z tej okazji organizowane są dla dzieci różne imprezy, warsztaty, zabawy. Pomimo
że dla naszych pociech prezenty, słodycze,
zabawy to frajda, to tak naprawdę liczy się
to aby w tym dniu i nie tylko tym spędzić

z naszym dzieckiem jak najwięcej czasu,
aby poczuło się wyjątkowe!
Uczciliśmy to święto również w filii Biblioteki Publicznej w Kościelnikach Średnich, było mnóstwo fajnej zabawy, a to za
sprawą wspaniałych dzieci, które dobrze się
bawiły podczas robienia zabawnych sensorycznych gniotków. Było dużo radości
i pozytywnej energii. Na koniec na dzieci
czekał słodki poczęstunek, bo w tym dniu
na nadmiar słodyczy przymykamy oko i dobrze się bawimy.
A.M

W Stankowicach rusza
projekt o wodzie
Powodzie z 2010 i 2013 były katastrofą dla gminy Leśna, ale przynajmniej miały punktowy zasięg.
Zeszłoroczna susza dała się we znaki wszystkim w naszym regionie.
Gospodarze ze zwierzętami, właściciele agroturystyk i pensjonatów,
pojedynczy mieszkańcy Pogórza
Izerskiego – do wszystkich dotarło, jak to jest jak się odkręca kran,
a tam nic nie leci. I to tygodniami!
Przy tej okazji dobitnie widać było jak
żywa jest potrzeba pogłębiania wiedzy
na temat tego, jakimi prawami rządzi
się woda w przyrodzie i jakie działania można podejmować, żeby jej nie
zabrakło.
Rozpowszechniały się niebezpieczne
stereotypy („duże drzewa wypijają
nam całą wodę i trzeba je wyciąć”),
pokazujące całkowite niezrozumienie
praw przyrody. Stąd potrzeba oddania
sprawy w ręce przyrodników.
Tak pojawił się pomysł nieformalnej
grupy Stankowice – Wodnice (Joanna
Chyłek, Maria Downie, Anna Hernik)

na działania edukacyjne prowadzone
przez specjalistów.
Stankowicki potok i mokradła w jego
górnym biegu będą laboratorium poszerzania naszych horyzontów o wodzie. Odbędą się dwa warsztaty dla
dzieci na mokradłach. To w lipcu. Natomiast w niedzielę 16.06.2019 o godz.
15:00 spotykamy się w stankowickiej
świetlicy, by stamtąd wyruszyć w teren z dorosłymi mieszkańcami gminy.
W dalszych planach mamy również
konkurs na nazwę dla stankowickiego potoku (obecnie ciek wodny R-23).
W porozumieniu z Lasami Państwowymi rozpoczniemy ustanawianie
użytku ekologicznego w górnym biegu
strumienia.
Chcemy chronić miejsca, dzięki którym nasza woda będzie w równowadze, ale żadne działania ochronne nie
mają sensu bez zrozumienia i poparcia
ze strony społeczności lokalnej. Dlatego do dyskusji o wodzie, jej retencji,
roli terenów podmokłych, górskich potokach zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.
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Polsko-czeskie wędrówki rodzinne
Wędrówki rodzinne brzegiem rzeki
Kwisy to jeden z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
mpreza odbyła się 1 czerwca 2019 r. na
terenie Rynku w Leśnej oraz w dolinie
rzeki Kwisy. Dzięki organizacji wędrówek

z Gminy Jindrychovice pod Smrkem. Wśród
polskich uczestników znalazły się rodziny: Sztubów, Bałaban, Czech, Tymińskich
i Szczepańskich, natomiast czeskie rodziny
to: Černičková, Vogelová oraz Lysý.
Organizacja startu i mety trasy na rynku
w centrum Leśnej sprzyjała promowaniu
polskiego i czeskiego rzemiosła ludowego
oraz kultury ludowej, natomiast przebieg
trasy w dolinie rzeki Kwisy to oferta tu-

rodzinnych wszyscy uczestnicy mieli okazję
poznać dawno zapomnianą trasę „perłowego szlaku” wzdłuż rzeki Kwisy z licznymi
historycznymi atrakcjami do zwiedzenia.
Każda rodzina otrzymała koszulki i czapeczki z logiem Euroregionu Nysa. W wędrówkach wzięło udział łącznie 8 rodzin,
z tego 5 rodzin z Gminy Leśna i 3 rodziny

rystyczna oraz rekreacyjna dla turystów
z polsko-czeskiego pogranicza. Głównym
celem wspólnej imprezy było propagowanie
walorów turystycznych gmin, aktywizacja
mieszkańców obszaru pogranicza do pożytecznego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzenia

I

promującego lokalną aktywność, promocja
solidarności międzypokoleniowej, pobudzanie troski o prawidłowy i zdrowy rozwój
oraz wychowanie najmłodszych pokoleń.
Organizacja wędrówek rodzinnych to
wsparcie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.
Na trasie zlokalizowanych było 7 punktów kontrolnych. Na każdym z nich rodzina
miała do wykonania określone zadanie:
Punkt kontrolny nr 1 (scena) – prezentacja rodzin.
Punkt kontrolny nr 2 (parking przy Urzędzie Miejskim w Leśnej) – zasady udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili Janusz Harapin i Marek Michalik.
Punkt kontrolny nr 3 (ul. Lubańska) –
zagroda przygotowana przez Katarzynę
i Marcina Igielskich – quiz o zwierzętach.
Punkt kontrolny nr 4 (żółty szlak turystyczny) – pracownice Urzędu Miejskiego
w Leśnej Anna Niedźwiedź i Kamila Wojciechowska – przepytały rodziny z wiedzy
o historii Gmin Jindrychovic i Leśnej.
Punkt kontrolny nr 5 Rozdroże – członkinie 12 Harcerskiej Drużyny Wodnej
„Żagiel” – Agnieszka Szolc, Aleksandra
Janiszek oraz Karolina Rejman pod opieką
Angeliki Lisowskiej z Leśnej – wprowadziły uczestników w świat szałasów i opowiedziały o zasadach zachowania w lesie.
Kolejną atrakcją był Punkt kontrolny nr
6 (na terenie altanki), gdzie Tomasz Marszałek zorganizował strzelnicę terenową.
W tym miejscu warto przedstawić osobę
pana Tomasza, który od niedawna jest
mieszkańcem naszej gminy. Jest on przedstawicielem Dolnośląskiej Grupy Strzelectwa Terenowego z siedzibą w Zaciszu,
gdzie powstaje pierwszy w Polsce całoroczny tor do tejże dyscypliny. Zdobywca m.in.
pierwszego miejsca na Międzynarodowych

Mistrzostwach Polski w kategorii HFT2
(Hunter Field Target 2 – karabinki sprężynowe z odrzutem wystrzeliwujące śrut
z maksymalną energią do 16,3J), 2 miejsce
drużynowo. Najważniejsze osiągnięcia to: 2
miejsce indywidualnie oraz pierwsze miejsce drużynowo w Polsko-Czeskim pucharze
zimowym. Jako reprezentant Polski 1 miejsce na mistrzostwach Świata w Cholticach
w kategorii HFT2, 2 miejsce w Pucharze
Polski PFTA (Polish Field Target Association). Reprezentant Polski na mistrzostwa
Świata HFT 2019.
Przy ostatnim, siódmym punkcie kontrolnym Grupa OSP z Leśnej w składzie:
Artur Kołpaczek, Jan Janczewski, Daniel
Górzyński, Denis Borcz oraz Piotr Pentidis
sprawdziła sprawność rodzin – konkurencja
polegała na zwijaniu węża strażackiego.
W imprezie nie było wygranych ani
przegranych. Wszystkie rodziny otrzymały pamiątkowy dyplom i bilety wstępu do
nowoczesnego centrum rozrywki IQlandia
w Libercu, a najmłodsi uczestnicy wędrówek dostali drobne prezenty, które pozwolą
całej rodzinie aktywnie spędzić czas.
W rynku w Leśnej równolegle odbywał
się Polsko–Czeski Rodzinny Festyn, z licznymi atrakcjami dla mieszkańców obszaru
pogranicza, turystów, gości z Polski i zagranicy.
Sołectwa z Gminy Leśna oraz rzemieślnicy i twórcy z gmin czeskich wystawili
swoje stoiska z tradycyjną kuchnią regionalną oraz ręcznie wykonanymi pamiątkami. Każdy odwiedzający mógł skosztować
przysmaków regionalnych. Dzieci korzystały w tym dniu z licznych atrakcji w postaci
dmuchanych zamków, pokazów klaunów,
malowania twarzy itp.
Na scenie wystąpiły liczne grupy artystyczne działające przy Ośrodku Kultury
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wzdłuż rzeki Kwisy
i Sportu w Leśnej, a także grupy uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Smolniku, Gimnazjum w Leśnej oraz dzieci ze Żłobka
Miejskiego w Leśnej, Miejsko-Gminnego
Przedszkola w Leśnej i Niepublicznego
Przedszkola „Leśne Elfiki” w Smolniku. Po
ogłoszeniu wyników zawodów licznie zgromadzonej publiczności czas umilały zespół
ADAGIO i Pan Adam Domino.
Współorganizatorem imprezy był Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, który prowadził m.in. biuro zawodów, a wśród nich
Urszula Tylka, Patrycja Kostka, Żaneta
Kosmalska. Pracownice biblioteki – Wan-

da Kwiatkowska, Anna Mąka oraz Urszula
Mazur, aby zachęcić wszystkich do czytania
książek, przygotowały stoisko pod nazwą
Księgogród oraz Uwolnij książkę.
Wspólna organizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia istniejących więzi,
stworzenia trwałych struktur współpracy,
wymiany doświadczeń oraz promocji pogranicza.
Koordynatorki projektu:
Renata Komaiszko
Bogusława Misiewicz
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Tydzień bibliotek
Z okazji Tygodnia Bibliotek w dniu
13.05.2019 r. Biblioteka Publiczna
w Leśnej gościła podopiecznych ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Smolniku.
Goście brali udział w lekcji bibliotecznej pn. „Jak zachować się w bibliotece”
oraz poznawali jak na co dzień funkcjonuje nasza biblioteka. Podopieczni ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Smolniku samodzielnie ozdabiali papierowe torby na książkę lub inne małe
drobiazgi. Na koniec czekała na nich
herbata i mały poczęstunek.
A.M

OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze
zm.), art. 54 i art. 39 ust. 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 jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uchwały Rady Miejskiej w Leśnej Nr VII/45/2019
z dnia 26 marca 2019 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Leśna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko − rejon d.
nieruchomości „Fatmy” w Pobiednej
w dniach od 1 do 22 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej,
ul.Orzeszkowej 11b, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej,
ul. Orzeszkowej 11b, w sali nr 3 o godz. 1200.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Leśnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12
sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można
składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Leśnej. Uwagi należy
składać na piśmie do Burmistrza Leśnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 sierpnia 2019 r.
Burmistrz Leśnej
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Wyróżniona na gali

Sukcesy na
Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Akordeonowej

7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie odbył się XVI
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów klas IV – VII, organizowany przez Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu.
Celem tego konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni oraz
rozwijanie uzdolnień.
Uczennica klasy VI b Amelia Igielska
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolniku, stanęła w szranki z grupą
siedemnastu najlepszych uczniów – reprezentantów szkół podstawowych powiatu
lubańskiego. I udowodniła, że dbałość
o poprawną polszczyznę to ważna sprawa! Szóstoklasistka zajęła II – zaszczytną
pozycję w powiecie lubańskim. 29.05.2019
r. została ona, wraz z nauczycielką języka

Z początkiem maja uczniowie Szkoły Muzycznej w Lubaniu pojechali
do Francji, aby wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki
Akordeonowej. W klasyfikacji generalnej zajęli II miejsce.

polskiego Dorotą Kusibab, wyróżniona na
XIX Gali Laureatów Konkursów Powiatowych i Regionalnych przeprowadzonych
w tym roku szkolnym, jako laureatka
II miejsca powiatowego etapu konkursu
ortograficznego – Mistrz Ortografii roku
szkolnego 2018/2019.

Łużyckie tradycje
w Szyszkowej
W Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej realizowany był
w maju i czerwcu przez Fundację
Na Dobrą Sprawę projekt „Łużyckie tradycje w Szyszkowej”. Projekt
ten miał na celu upowszechnienie
tradycji łużyckich wśród przedszkolaków oraz innych mieszkańców
naszej okolicy.
W ramach projektu zorganizowane zostały wycieczki oraz warsztaty. Uczestnicy –
dzieci, a także ich rodziny – wzięli udział
w warsztatach zorganizowanych przez Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy o wykorzystaniu lnu, odwiedzili Muzeum Łużyckie
w Zgorzelcu, zjedli obiad w restauracji Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu, mieszczącej
się w tradycyjnym domu przysłupowym,
wzięli udział w warsztatach kulinarnych
zapoznających z łużycką kuchnią prowadzonych przez Joannę Krymowską, szefową
kuchni w Restauracji Zielony Piec w Leśnej
oraz w warsztatach przybliżających łużycką
architekturę – domy przysłupowe, prowadzonych przez Marcina Rębarza z Fundacji
Dziki Zachód.
Dzieci z Przedszkola Szyszkowa Polana
w Szyszkowej wykonały ponadto w ramach
projektu makietę tradycyjnej łużyckiej

wioski, którą można oglądać w świetlicy
w Szyszkowej.
Projekt „Łużyckie tradycje w Szyszkowej”
realizowany był w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Małych Inicjatyw i współfinansowany był ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2018.
Przemysław Markiewicz,
Prezes Fundacji Na Dobrą Sprawę

W malowniczej miejscowości Mont – Dore
położonej w Alpach we Francji w dniach
30.04 -02.05.2019. odbył się Międzynarodowy Konkurs Muzyki Akordeonowej, w którym obok innych artystów z Polski a także
z Francji, Belgii, Włoch, Białorusi czy z dalekiej Syberii wzięli również udział uczniowie z naszego regionu. Uczniowie Szkoły
Muzycznej w Lubaniu w klasyfikacji generalnej zajęli II miejsce.
Młodzi artyści ze Szkoły Muzycznej im.
Oskara Kolberga w Lubaniu pod dyrekcją
Pawła Okienko mieli niepowtarzalną okazję
zaprezentować się na forum międzynarodowym dzięki wsparciu sponsorów, własnej aktywności koncertowej oraz efektom zbiórki
pieniędzy od ludzi, którzy kochają muzykę.
Młodzi artyści, którzy odnieśli sukces to:
Miłosz Chudziński z Miłoszowa (akordeon) –
II miejsce w Kategorii solistów w przedziale
9 – 11 lat – nauczyciel Marta Uchmanowicz.
Adam Karczewski z Lubania (akordeon) – II
miejsce w Kategorii solistów w przedziale
12-15 lat – nauczyciel Marta Uchmanowicz.
Marian Pukacki (akordeon) i Władysław Pukacki (klarnet) – Duet „Rząsinianki” z Rząsin – II miejsce w Kategorii zespołów muzyki
ludowej – nauczyciel Teresa Cierlik.
Adam Karczewski z Lubania (akordeon),
Miłosz Chudziński z Miłoszowa (akordeon), Marian Pukacki z Rząsin (akordeon),
Władysław Pukacki z Rząsin (klarnet), Piotr
Uchmanowicz z Görlitz (kontrabas) – jako
zespół „Dziurawe Miechy” z Lubania – II
miejsce w Kategorii zespołów – nauczyciel Marta Uchmanowicz.
Konkurs uświetniły dwa znakomite koncerty: światowej sławy duetu Roman Jba-

nov- akordeon i Alexei Biriokov- bałałajka
w średniowiecznym kościele w miejscowości Besse En Chandesse oraz włoskiego wirtuoza Renzo Ruggieri który na akordeonie
wykonanym z drewna zaprezentował się
w programie jazzowym pt: „Jazz Italien”.
Podczas pobytu we Francji uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzenia
średniowiecznych zamków i kościołów,
a także posmakować sławnych na cały
świat alpejskich serów i alpejskiej czekolady odwiedzając miejsca, gdzie produkty
te są wytwarzane. Wielką atrakcją również
był wjazd na najwyższy szczyt Mont – Dore
(Puy de Sancy – 1886 m n.p.m.) skąd widoki
zapierały dech w piersiach.
„Delegacja z Polski” – jak nazywano zespół, wróciła zmęczona ale i szczęśliwa.
Młodzi artyści z Dolnego Śląska godnie reprezentowali nasz kraj, a zajęcie II miejsca
na tak prestiżowym konkursie to ogromny
sukces i piękna nagroda za wielką pracę
każdego z nich.
Wyjazd ten był możliwy dzięki: członkom Lubańskiego Towarzystwa Miłośników
Akordeonu, sponsorom z Lubania: Ponar,
Janar, Contur 2000, ZGiUK i Agrofarm z Pisarzowic oraz ofiarodawcom zbiórki pieniędzy na portalu Zrzutka.pl.
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Kolejny raz w gronie laureatów
Dolnośląskiej Gali Talentów

Festyn Rodzinny
w Kubusiowym Przedszkolu

IX edycja Dolnośląskiej Gali Talentów już za nami! Przedsięwzięcie,
organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, ma na celu
promocję uzdolnionej młodzieży
dolnośląskich szkół i placówek
oświatowych. W zaszczytnym gronie 21 laureatów z dolnośląskich
szkół znalazło się młodsze „dziecko” GRANDY – trzykrotnego laureata wcześniejszych edycji gali talentów – grupa teatralna „Łapacze
snów” ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku.

1 czerwca 2019 roku w piękną słoneczną sobotę w parku Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka zapanowała radosna
atmosfera zabawy. Tego właśnie
dnia odbył się Festyn Rodzinny pod
hasłem ,,Kocham mamę, tatę bo są
całym moim światem”.

dla dzieci ze środków pozyskanych z projektu ,,Dzień Dziecka z Przedszkolem Marzeń ”przez Stowarzyszenie ,,Przedszkole
Marzeń”, na mocy umowy nr 10/OPP/2019
z dnia 8 maja 2019 r. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Leśnej Małgorzata Borysiewicz
pojawiła się na festynie i obdarowała dzieci
słodkościami. Panie z kuchni przygotowały

Przybyłych gości w pięknych słowach
powitała dyrektor Maria Załęczna. Dzieci
natomiast powitały swoich rodziców występami. Po zakończeniu części oficjalnej
wszystkich gości czekała wspaniała zabawa z grupą animatorów z Teatru Igraszka
z Wałbrzycha.
Dzieci wraz ze swoimi rodzicami bawiły
się z grupą klaunów. Nie zabrakło również
Kubusia Puchatka, który dzielnie pozował
do zdjęć. Oprócz wspaniałej zabawy integracyjnej na wszystkich czekały różne
pyszności. Był kącik słodkości z pysznymi
ciastami upieczonymi przez mamy oraz
kawą i herbatką, kolorowe galaretki, a dla
ochłody pyszna lemoniada. Nie zabrakło
również lodów oraz gofrów ufundowanych

pyszną grochówkę, były również grillowane kiełbaski oraz… kaszanka.
Miłą niespodzianką była również wizyta
na placu patrolu policji, dzieci mogły poznać policyjne auto, wsiąść do niego oraz
uruchomić sygnały dźwiękowe. Tak fantastyczna zabawa mogła się odbyć dzięki
dużemu zaangażowaniu całego personelu
Miejsko- Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz dzięki przyjaciołom
i sponsorom naszego przedszkola. Są wśród
nich: Stowarzyszenie ,,Przedszkole Marzeń’’, piekarnia Ryszarda Makowieckiego,
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy oraz Hurtownia Owoców i Warzyw Cytryna, Rada
Rodziców przedszkola.

21 marca 2019 r. odbyły się eliminacje
w 6 regionach Dolnego Śląska. Wśród organizatorów etapu rejonowego znalazły się
placówki w Smolniku, Bierutowie, Legnicy,
Ciepłowodach, Wałbrzychu i Wrocławiu.
Tego dnia 95 podmiotów artystycznych –
biorących udział w konkursie – wykazało
się ogromną różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości.
Przeważały występy taneczne i wokalne,
ale nie zabrakło też prezentacji talentów
aktorskich, kulinarnych, plastycznych,
graficznych, a nawet na scenę wjechał,
prosto z maratonu – rowerzysta górski.
Podczas eliminacji wyłoniono łącznie 21
najlepszych spośród najlepszych.
30 maja 2019 r., na deskach sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Ole-

śnicy, odbył się Finał IX Dolnośląskiej Gali
Talentów. Tego dnia przed licznie zgromadzoną publicznością, władzami miasta, zaproszonymi gośćmi oraz przed Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Romanem
Kowalczykiem laureaci mieli okazję zaprezentować swoje talenty, zamiłowania, pasje
i umiejętności, dostarczając wszystkim
wielu artystycznych wzruszeń.
Na gali zaprezentowała się 7-osobowa
grupa teatralna „Łapacze słów” ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku,
z którą pracują nauczycielki tejże szkoły Dorota Kusibab i Małgorzata Michalik. Młodzi
aktorzy zachwycili publiczność etiudą o niezwykłym moście, który łączy zwaśnionych
ludzi, tworząc jedność.
Kurator i tym razem nie krył wzruszenia, dziękując osobiście najstarszej aktorce
z grupy – Julce – za mocne przesłanie, jakie niesie za sobą przedstawiona historia.
Wręczając statuetkę poprosił jednocześnie,
aby działalność grupy trwała nieprzerwanie
i równie mocno wzruszała oraz intrygowała
w kolejnych latach. Skład grupy teatralnej
„Łapacze słów”: Julia Gapska, Amelia Gazda,
Zuzia Labiszak, Emilia Korzun, Janek Wickel, Naomi Pstrak (w zastępstwie wystąpiła
Lena Smolińska), Aleksander Maliszewski
(w zastępstwie wystąpił Mateusz Smentek)
red. M.M, D.K

E.C.

Dzień Matki w klasach I-III
Mama to najpiękniejsze słowo świata. Kryje ono w sobie wiele miłości, z nim związane są najpiękniejsze wspomnienia. Każdy,
czy to dziecko, czy dorosły chowa w swoim
sercu wiele wdzięczności za troskę, opiekę
i poczucie bezpieczeństwa.
Z okazji Dnia Matki w piątek 24 maja
2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana

Pawła II w Smolniku odbyła się wzruszająca
uroczystość, na której goszczono wszystkie
Mamy uczniów z klas I-III.
Były piękne wiersze i piosenki, dzieci
tańczyły i śpiewały, doprowadzając Mamy
do łez i śmiechu. Kochane Mamy – raz jeszcze- wszystkiego najlepszego!
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I Konferencja Jeleniogórskiego
Klastra Energii Odnawialnych

Właściwe przygotowanie
drewna na opał

9 maja br. w Jeleniej Górze odbyła
się I Konferencja Jeleniogórskiego
Klastra Energii Odnawialnych, którego głównym przesłaniem było hasło: „Działania samorządu na rzecz
komfortu życia mieszkańców”.

Drewno świeżo po ścięciu może
składać się aż w połowie z wody.
W celu jego spalenia wilgotność
powinno obniżyć się poniżej poziomu 20%. Obowiązująca na naszym
terenie od 1 lipca 2018 r. uchwała
antysmogowa zakazuje spalania
biomasy (w tym drewna) o wilgotności przekraczającej 20%. Spalać
wolno jedynie drewno suche.

Gmina Leśna nie jest uczestnikiem tego
klastra, ponieważ wchodzimy w skład Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej.
Podczas konferencji swoje miejsce znalazły
m.in. tematy: idei klastrów energii, elektromobilności, zrównoważonego transportu.
Prelegentami byli m.in. przedstawiciele
Ambasady Królestwa Szwecji, Albert Gryszczuk – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).
Przedstawiciel firmy Renault zapoznał
gości z projektem inteligentnej wyspy
w Portugalii „Porto Santo” – swoistego
poligonu doświadczalnego dla rozwiązań
elektromobilności, magazynowania energii,
źródeł energii odnawialnej oraz niezależności energetycznej.
Innowacyjnymi rozwiązaniami podzielili się wynalazcy z Austrii reprezentujący
Pongauer Energiezentrum. Zaprezentowali
nowatorskie baterie zajmujące mniej miejsca
od istniejących ogniw, co pozwoli chociażby
na zwiększenie zasięgów samochodów elektrycznych. Przykładowo energia potrzebna
na funkcjonowanie domku jednorodzinnego, która będzie mogła być zmagazynowana
w dzień, a oddana w nocy – zmieści się w baterii wielkości pudełka po butach.
Drugim innowacyjnym rozwiązaniem
był magazyn energii pochodzącej ze źródeł
energii odnawialnej, który przechowuje ją

Fot. fotografia Sokół 4x4

w postaci ciepła. Prezes ZKlastra przedstawił projekt polskiego auta elektrycznego Sokół 4×4. Jest to przykład tzw. ekokonwersji.
Auto spalinowe (w tym przypadku LAND
ROVER) może być zmienione na elektryczne. Prelegent widzi w tym szansę na rozwój
elektromobilności, szczególnie biorąc pod
uwagę aktualnie wysokie ceny aut elektrycznych.
Ponadto swoje wystąpienia mieli przedstawiciele firm: Tauron Ekoenergia, Veolia,
Volvo Buses, IEN Energy, NMG S.A. Konferencję zakończyła Łucja Paulińska (Energy
Matters Consulting) prezentując rozwiązania dotyczące lokalnych projektów odnawialnych źródeł energii oraz doradztwa
energetycznego na przykładzie Wielkiej
Brytanii.
Konferencja była okazją do zaznajomienia się z aktualnie panującymi trendami
w obszarze szeroko pojętych źródeł energii odnawialnej. Przykłady rozwiązań oraz
dobrych praktyk mogą w przyszłości zostać
przeniesione na grunt naszej gminy
PS

Przedsiębiorcy mają zostać
objęci definicją prosumenta
Efektem prac zespołu ds. prosumentów, którym kieruje minister
przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, mają być wprowadzone zapisy,
dzięki którym przedsiębiorcy zostaną objęci definicją prosumenta.
Aktualnie z systemu opustów mogą korzystać m.in. gospodarstwa domowe
(warunek to m.in. posiadanie umowy
kompleksowej).

System ten pozostaje niedostępny dla
przedsiębiorców, w przypadku których
jedyna możliwość rozliczenia energii
wprowadzanej do sieci to jej sprzedaż
po średniej cenie z rynku hurtowego
z wcześniejszego kwartału. Projekt
nowelizacji ustawy o OZE jest nadal
przedmiotem prac rządu.
PS

Uważa się, że drewno powinno się sezonować w czasie od 1,5 roku do dwóch lat,
jednak odpowiednio przygotowane i składowane drewno może wyschnąć w kilka
miesięcy. Drewno, które zetnie się w grudniu (wtedy zawiera najmniej wilgoci) może
nadawać się do spalenia już po około pół
roku (zgodnie z broszurą z lipca 2015 r. Instytutu TFZ Straubing: Richtig Heizen Der
Betrieb von Kaminöfen).
Drewno zaraz po ścięciu powinno być
pocięte na szczapy, a następnie ułożone
w stosy w przewiewnym, najlepiej nasłonecznionym miejscu. Nie należy umieszczać drewna w zamkniętych pomiesz-
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czeniach. W takich warunkach nie ma
możliwości, żeby wyschło. Drewno wtedy
wręcz pleśnieje.
Palenie mokrym drewnem nie przynosi żadnych korzyści. Zużywamy dwa razy
więcej opału niż w przypadku stanu suchego, dochodzi do dużych emisji pyłów
i silnie rakotwórczego benzo(alfa)pirenu.
Jest to także niebezpieczne dla życia, ponieważ w kominie osadza się wtedy smoła
drzewna, która może doprowadzić do samozapłonu komina. Dlaczego zużywa się
więcej mokrego drewna? Ponieważ duża
część energii powstałej ze spalania musi
zostać wykorzystana najpierw na odparowanie zawartej w drewnie wody.
Pomyśl o przygotowaniach do zimy
już teraz. Dbając o odpowiednie przygotowanie drewna teraz, zadbasz o czyste
powietrze w zimie. Zakup drewna wysezonowanego może być trudny, dlatego
prezentujemy (być może dla dużej liczby
czytelników oczywiste) informacje, jak we
własnym zakresie takie przygotować.
PS

Właściwości benzo(alfa)pirenu
Sezon grzewczy w tym roku nieco
się wydłużył. Przez kilka następnych miesięcy będziemy mieli okazję oddychać powietrzem bez smogu. W tym artykule jednak skupmy
się na jednym ze składników – chyba najgroźniejszym.
Chodzi o benzo(alfa)piren, wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny, za którego
ilość w powietrzu odpowiadają mieszkańcy spalający złej jakości węgiel, plastiki,
śmieci, meble, ubrania itp. oraz używający
przestarzałych kotłów nie spełniających
żadnych emisji spalin.
Za powstawanie tego związku chemicznego odpowiedzialny jest także transport.
Jednak, jak doskonale widzieliśmy ostatniej
zimy, za smog odpowiadamy my, mieszkańcy ogrzewający nasze gospodarstwa domowe.
Za ok. 85% emisji odpowiadają procesy
spalania w kotłach i paleniskach domowych.
Dlaczego piszemy akurat o tym związku?
Wykazuje on silne właściwości rakotwórcze, ale także powoduje też inne dolegliwości.

Szacuje się, że w ciągu roku z powodu
złej jakości powietrza w Polsce umiera ok.
45 000 osób (15 razy więcej niż w wypadkach samochodowych), czyli to tak jakby
z mapy Polski zniknął powiat strzeliński!
Czy myślałeś kiedyś, że powietrze, którym oddychasz Ty i Twoje dzieci będzie trujące? Czy myślałeś kiedyś, że wyjście do
sklepu będzie wiązało się z zagrożeniem
dla Twojego zdrowia, a nawet życia?
Problemy zdrowotne ujawniają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach wchłaniania zanieczyszczeń. Nie możemy zrezygnować z oddychania, ale mamy wpływ na
naszą rzeczywistość. Nie mamy wpływu na
niekorzystne ukształtowanie terenu, nie
przeprowadzimy się. Nawiasem mówiąc
o miejsce z czystym powietrzem w Polsce
jest coraz trudniej.
Zabiegamy o postrzeganie naszej gminy jako atrakcyjnej turystycznie. Tylko
wspólne działania każdego z mieszkańców
pozwolą na zmianę naszej rzeczywistości
i poprawę jakości powietrza. Musimy sobie
uświadomić, że trujemy sami siebie, swoje
dzieci, sąsiadów, czy chociażby rodzinę,
która odwiedza nas na święta.
PS
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„Moje serce w dwóch światach”
9.05.2019 r. w Bibliotece Publicznej
w Leśnej odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
w Leśnej. Dyskutowaliśmy o książce Jojo Moyes ,,Moje serce w dwóch
światach”.

Jan Surowiec

Ustawa „pekaesowa” – szansa na
weekendowe połączenia

T

o bestsellerowa powieść o Lou
Clark. Lou, główna bohaterka,
przyjeżdża do Nowego Jorku, a my razem z nią podziwiamy miasto drapaczy
chmur i rozświetlonych alei .Mamy też
wątek polski, ponieważ jedna z postaci
w książce pani Agnes Gopnik jest Polką.
Bogaty biznesmen zatrudnia Lou jako
asystentkę swojej młodej żony Agnes. Lou
poznaje życie bogaczy, praca wydaje jej się
idealna. Rodzina mieszka w cudownym
domu, a służba jest na każde zawołanie.
Ale po jakimś czasie zaczyna dostrzegać
jak bardzo nieidealne jest życie tej bogatej
rodziny.

,,Moje serce w dwóch światach” to bardzo
ciepła historia o miłości, ludzkich wyborach
oraz wychodzeniu naprzeciw życiowym
wyzwaniom. Idealna książka na lato!
Klubowiczom serdecznie dziękuję za miłą
niespodziankę, piękne życzenia i słodkości
z okazji Dnia Bibliotek.
Moderator DKK W.

Wędrówki i warsztaty…
Na początku tego roku Gmina Leśna
aplikowała o środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
o wsparcie finansowe z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Złożyła wnioski o dofinansowanie trzech
projektów z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz
Mikro-projektów Nisa-Nysa. Dnia 24 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Euroregionalnego
Komitetu Sterującego zostały pozytywnie
oc nione i przyznano Gminie dofinansowanie w łącznej kwocie 22.197,12 euro.
Wszystkie projekty zostały napisane
z myślą o lokalnej społeczności. Pierwszy
z nich to Wędrówki rodzinne brzegiem rzeki Kwisy, którego efekty można było zobaczyć 1 czerwca 2019 r. podczas imprezy
w Rynku. W ramach projektu zakupiono
koszulki i czapeczki dla uczestników wędrówek, zapewniono ubezpieczenie uczestników, ochronę imprezy, wynajęto scenę,
namioty oraz komplety biesiadne. Zadbano
również o młodszych uczestników projektu poprzez szereg animacji i zabaw. Kwota
dofinansowania – 6.271,43 euro.
Kolejny projekt pn. Warsztaty artystyczne
„Kreatywny Senior” skierowany jest do starszego pokolenia pogranicza polsko-czeskiego. Ma na celu przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu osób starszych oraz walkę ze
stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego

seniora, jak również wzmocnienie więzi pomiędzy starszymi społecznościami zamieszkującymi obszar pogranicza.
W projekcie weźmie udział łącznie 40
seniorów, z tego 30 z Polski i 10 z Czech.
Projekt przewiduje szereg warsztatów z zakresu rękodzielnictwa, w których seniorzy
będą mogli wykonać własnoręcznie przedmioty dekoracyjne, jak i codziennego użytku, m.in. drewniana toaletka z szufladką,
skrzynka drewniana, przygotowanie ozdób
świątecznych itp. Każdy z seniorów weźmie
udział przynajmniej w trzech warsztatach.
Warsztaty odbywać się będą od czerwca 2019
do stycznia 2020 r. Kwota dofinansowania –
9.682,60 euro.
Ostatni projekt – Warsztaty rękodzielnictwa ludowego „Kuźnia pomysłów” to projekt
edukacyjny, którego adresatami są dzieci
z gmin Leśna i Jindrychovice pod Smrkem.
Założeniem projektu jest ukazanie dzieciom
bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach,
tradycjach, a także stworzenie możliwości
bezpośredniej obserwacji powstawania prac
rękodzielnictwa ludowego i aktywnego
uczestnictwa w lekcjach folkloru. Projekt
zakłada 10 sesji warsztatowych, w których
weźmie udział łącznie 30 dzieci z pogranicza
polsko-czeskiego (15 osób z Polski i 15 osób
z Czech) i będzie trwał od września 2019 r.
do lutego 2020 r. Podczas warsztatów dzieci
będą wypiekać pierniki i chleb, nauczą się
pieśni i tańców ludowych, a także poznają
jak dbać o ekologię. Kwota dofinansowania
– 6.243,09 euro.

Brak połączeń autobusowych w weekendy do
Lubania doskwiera wielu mieszkańcom, którzy
nie dysponują własnym środkiem transportu.
Konieczność dotarcia do Lubania w niedzielę
wynika często z nagłej potrzeby zakupu leków,
odwiedzin w szpitalu, dojazdu do dworca. Dotychczasowe przepisy stwarzają formalne możliwości organizowania transportu zbiorowego
m.in. przez powiaty (na liniach przebiegających co najmniej przez dwie gminy), ale bardzo
niewiele samorządów to realizuje. Przyczyną
są koszty, które dotychczas były w całości na
barkach samorządu.
W odpowiedzi na interpelację w tej sprawie,
złożoną jeszcze w ub.r., Starosta Lubański odpowiedział, że „w przypadku wprowadzenia
w życie właściwych i ostatecznych przepisów
przystąpi do działań zmierzających do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Lubańskiego”.
Istotne zmiany przepisów właśnie nastąpiły. Sejm przyjął ustawę o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która obecnie oczekuje na
podpis Prezydenta. Dopłata z budżetu państwa
ma wynosić nie więcej niż 1 zł do 1 tzw. wozokilometra. Samorząd terytorialny będzie musiał
dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu –
nie mniej niż 10 proc. środków własnych.
Czy skorzystamy z dopłat? Czy zlikwidowana
zostanie „weekendowa luka” przewozowa?

Liczba STOP-ów z Leśnej do
Lubania bez zmian
Okazuje się, że znaki STOP są jedynym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo
na przejazdach kolejowych na trasie Leśna
– Lubań. Składane przeze mnie interpelacje
i wnioski dotyczyły nie tylko potrzeby wykonania ponownej analizy znaków STOP na każdym z 7 przejazdów, ale również rozważenia
możliwości zastąpienia znaków STOP innymi
rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników.
Negatywną opinię w tej sprawie wyraził już
wcześniej Zarząd Powiatu, za pośrednictwem
PZD w Lubaniu. Nie dziwi więc, że PKP PLK
w Wałbrzychu stwierdziło również, że „znaki
B-20 „STOP” ustawione są zasadnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Nikt nawet nie rozważył rozwiązań alternatywnych, stosowanych zresztą w innych regionach
i w innych krajach. Znaki STOP nie są przecież
jedynym sposobem możliwym do zastosowania.
Tak więc nadal na 12 kilometrowym odcinku
każdy pojazd powinien zatrzymać się 7 razy,
czyli średnio co 1700 m. A może jedyny podmiot
korzystający z tej linii kolejowej powinien też
włączyć się w rozwiązanie tego problemu?

Ośrodek wsparcia dla przewlekle
psychicznie chorych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku
funkcjonuje od 1 marca 2018 r. Przeznaczony
jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie
chorych,nie wymagających leczenia szpitalnego. Posiada 40 miejsc dziennego pobytu. Zajęcia
w ŚDS odbywają się od poniedziałku do piątku.
W 2018 r. do ŚDS skierowano łącznie 20 osób.
Koszty bieżące funkcjonowania placówki w 2018
r. wyniosły prawie 273 tys. zł. Na 2019 r. na Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku zaplanowana jest kwota 841 200 zł. Z miejsc w ŚDS
mają prawo także korzystać inne powiaty, na
postawie podpisanych porozumień.
Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy niezbędne jest złożenie
wniosku w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Konieczne jest też skonsultowanie się z lekarzem rodzinnym oraz z lekarzem psychiatrą
w celu wypełnienia stosownych wniosków. Na
koniec potrzebny jest jeszcze wywiad środowiskowy, który przeprowadzi pracownik socjalny
gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Interwencje radnego
Praktycznie w każdym miesiącu pojawiają się
nowe problemy wymagające działań interwencyjnych. Dziękuję mieszkańcom za aktywność i zainteresowanie nieprawidłowościami.
Wszystkim sprawom nadaję dalszy bieg. Przykładowo: Konieczność wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych drzew przydrożnych na trasie
Stankowice – Złoty Potok została zgłoszona do
PZD w Lubaniu w marcu, a następnie w połowie
maja br.
Niektóre konary są suche, grube, zwisające
nad jezdnią. Użytkownicy drogi słusznie uważają, że stwarzają zagrożenie. Kiedy zabiegi
pielęgnacyjne drzew przy ww. drodze zostaną wykonane? Odpowiedź PZD: gdy zostanie
zakończone sprzątanie po zimie i zostaną zakończone naprawy cząstkowe. A więc kiedy?
Czekamy. Najgorsze jest to, że PZD nie dokonał
nawet oglądu stanu drzew. A może są sytuacje
wymagające natychmiastowych działań?
Kolejna sprawa dotyczy niedrożnego przepustu pod drogą wojewódzką przy wyjeździe
ze Złotego Potoku. Sprawa została zgłoszona w połowie marca i wg zapewnienia DSDiK
„niedrożny przepust zostanie przedłużony
i zakończony ścianką czołową. Prace wykona
PZD w Lubaniu w terminie do 15 lipca 2019r.”.
Podczas ostatniej sesji interweniowałem
też w sprawie zarośniętych rowów, które
w ogóle nie są objęte bieżącym utrzymaniem.
Niestety, wyjaśnienia dyrektora PZD,przy
milczącej akceptacji ze strony Starosty, nie
napawają optymizmem, że będzie normalniej
w tym zakresie.
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Zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna.
Termin dostarczenia stosownych umów minął 24
maja br. Obecnie urząd przygotowuje plan kontroli
wszystkich tego typu obiektów. Żeby naprawić gospodarkę odpadową, niezbędne są zarówno reformy
organizacyjne jak i weryfikacja opłat za odpady. Dlatego w dniu 28 maja 2019 r. Rada Miejska w Leśnej, na
wniosek burmistrza, zaakceptowała rekomendowane
reformy. Są to zmiany, które uporządkują sposób odbierania odpadów, poprawią efektywność i wyrównają
niedoszacowane koszty utrzymania całego systemu.
Przepisy nie pozwalają gminom „zarabiać” na
opłacie śmieciowej, dlatego jeśli okaże się, że uda
się zlikwidować wszystkie „nieszczelności” i system
zbilansuje się z nadwyżką, zostanie ona przeznaczona
na poprawianie jakości – inwestycje w pojemniki, estetykę miejsc odbioru odpadów, działania edukacyjne.

Jeden system dla wszystkich
Od dnia 1 października 2019 r. zostanie ujednolicony system gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpady produkowane na terenie nieruchomości
niezamieszkałych, zostaną włączone do gminnego
Systemu Gospodarki Odpadami.
Ponadto Gmina Leśna od 1 października 2019 roku
przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki służące
do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery,
pojemniki, worki) o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Leśna ma na celu
uszczelnienie oraz usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych,
wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych
pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska
tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich
poziomów recyklingu, do czego zobowiązują nas
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
„niezamieszkałych” do tej pory odbywał się w ramach
indywidualnych umów zawieranych przez właściciela
nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług
podmiotem (np. spółką PM Synergia). Niestety, nie
wszyscy właściciele zawarli stosowne umowy, a śmieci „produkują”. Zadaniem urzędu będzie wyeliminowanie wszystkich „pasażerów na gapę”.
Należy też pamiętać, że odpadami komunalnymi
nie są odpady produkcyjne i poprodukcyjne, takie jak
opony i odpady z gum w zakładzie wulkanizacyjnym,
odpady będące wynikiem obróbki, przeróbki, demontażu m.in. kawałki drewna, folii, plastiku, styropianu.
Zgodnie z przepisami, takich odpadów nie włącza
się do systemu komunalnej gospodarki odpadowej,
a firmy muszą je utylizować w ramach kosztów działalności gospodarczej.

Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów
komunalnych. Oznacza to, że pozostałe odpady
produkcyjne i poprodukcyjne, powstające w wyniku
prowadzonej działalności, powinny być odbierane
zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Obowiązkowe deklaracje dla właścicieli firm
Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie
obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu
Miejskiego w Leśnej deklaracji, w której określą wielkość i ilość pojemników oraz wyliczoną wysokość
miesięcznej opłaty, uiszczanej miesięcznie na rzecz
Gminy, a nie jak dotychczas firmy wywozowej.
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.
W przypadku domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe i ogródków działkowych termin
złożenia pierwszej deklaracji upływa 25.03.2020 r.
Jeżeli pod tym samym adresem znajduje się budynek mieszkalny oraz prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciel powinien określić w deklaracji
ile śmieci produkuje jako działalność a ile prywatnie.
Osobom, które będą mieć wątpliwości jak to zrobić
pomogą urzędnicy Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Leśnej w Referacie Finansowym oraz
do pobrania na stronie internetowej Urzędu.
Deklarowana wielkość pojemników związana jest
ściśle z rodzajem prowadzonej działalności. Inaczej
będziemy liczyć objętość pojemników dla hotelu,
inaczej dla szkoły. Dlatego zachęcamy wszystkich
właścicieli firm i dyrektorów placówek edukacyjnych
do konsultacji deklarowanych stawek z pracownikami
urzędu.
W obliczaniu prawidłowych stawek i wypełnianiu
deklaracji pomogą pracownicy Urzędu Miejskiego.
Wyjaśnią oni też wszystkie wątpliwości związane
z interpretacją nowych przepisów.

Nowe stawki opłat
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące dla nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2019 r:
Stawki opłat dla nieruchomości
zamieszkałych
Do 5 mieszkańców 6 i więcej
Odpady
segregowane

18 zł/ osobę

92 zł / gospodarstwo
domowe

Bez segregacji

28 zł / osobę

144 zł / gospodarstwo
domowe

Stawki opłaty dla nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
Stawki opłat dla nieruchomości
niezamieszkałych
pojemnik
pojemnik
110-120 litrów 240 litrów

pojemnik
1100 litrów

Odpady
segregowane

25 zł

50 zł

250 zł

Bez segregacji

45 zł

90 zł

450 zł

Nieruchomości mieszane
W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat dla nieruchomości
zamieszkałej i niezamieszkałej.
Domki letniskowe, działki lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Stawki opłat dla domków letniskowych
i działek
Domek
letniskowy

Działka na terenie
ogródków działkowych

Odpady
segregowane

250 zł / rocznie

35 zł / rocznie

Bez segregacji

350 zł / rocznie

X

Zmiana lokalizacji PSZOK
Od dnia 1 lipca 2019 r. nastąpi zmiana lokalizacji
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który obsługuje mieszkańców Gminy Leśna.
Od lipca br. PSZOK będzie znajdował się na terenie
dawnego „Dolwisu” w Leśnej tj. plac za budynkiem
Urzędu Miejskiego w Leśnej (wjazd od budynku przy
ul. Elizy Orzeszkowej 11b). Przypominamy, że odpady
na PSZOK mogą przywozić wyłącznie mieszkańcy
naszej gminy. Nowy PSZOK będzie objęty monitoringiem, a ilość i rodzaj oddawanych odpadów będzie
rejestrowana, żeby wyeliminować nadużycia – np.
podrzucanie na koszt gminy odpadów z działalności
gospodarczej.
Do PSZOK-u przyjmowane będą wszystkie posegregowane odpady bez pobierania opłaty: plastik,
szkło, papier, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe (np. meble), opony, baterie, akumulatory, papa,
metal, a także bioodpady (np. ścięta trawa, gałęzie).
Docelowym miejscem PSZOK-u będzie także teren
Dolwisu, z wjazdem od strony drogi na cmentarz (za
biurowcem Dolwisu), o nowej lokalizacji i kolejnych
zmianach poinformujemy Państwa za kilka miesięcy.
M.P.
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Medale na Mistrzostwach
Powiatu w Lekkiej Atletyce

SP w Smolniku mistrzem
strefy w piłce nożnej

17 maja 2019 r. reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolniku wzięła udział w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce, który
zostały zorganizowane na boisku
lekkoatletycznym w Pisarzowicach.

Po Mistrzostwie Powiatu w piłce nożnej, zdobytym we wrześniu
2018, drużyna SP im. Jana Pawła II
w Smolniku pojechała do Bolesławca na turniej o Mistrzostwo Strefy
Jeleniogórskiej.

Uczniowie ze Smolnika startowali w większości konkurencji odnosząc wiele zwycięstw oraz zajmując czołowe miejsca,
nagradzane medalami i dyplomami. Oto
lista reprezentantów SP im. Jana Pawła II
w Smolniku, którzy zajęli medalowe miejsca.

Dziewczęta
Rzut oszczepem:
Zuzanna Kurowska – I miejsce ,
Justyna Sieracka – II miejsce
Skok wzwyż:
Oliwia Hyży – I miejsce
Skok w dal:
Wiktoria Marszałek – II miejsce
Bieg na 100 m:
Amelia Maliszewska – II miejsce
Bieg na 600 m:
Anna Chyłek – II miejsce,
Nikola Stępińska – III miejsce

Bieg na 200 m przez ppł:
Karolina Rękas – III miejsce
Sztafeta 4x100:
I Miejsce: Wiktoria Marszałek, Zuzanna
Kurowska, Karolina Rękas, Amelia Maliszewska
Sztafeta szwedzka:
II miejsce: Julia Gapska, Maja Hyży, Paulina
Jakubowska, Anna Chyłek

Chłopcy
Bieg na 100 m:
Przemysław Fedorowicz – II miejsce
Bieg na 200 m ppł:
Miłosz Heller – III miejsce
Bieg na 300m:
Juliusz Isko – III miejsce
Pchnięcie kulą:
Karol Śliwiński – II miejsce
Skok w dal:
Olivier Stelzer – III miejsce
Sztafeta 4x100:
I miejsce: Przemysław Fedorowicz, Jakub
Jakubczyk, Antoni Majewski, Aleksander
Tarnarzewski
Sztafeta szwedzka:
III miejsce: Michał Sienkiewicz, Olivier Stelzer, Juliusz Isko, Karol Śliwiński.

O zwycięstwo premiowane awansem do
finału wojewódzkiego walczyło 24.05.19.
na boisku ORLIK w SP nr 2 w Bolesławcu
6 drużyn w dwóch trzydrużynowych grupach. Reprezentanci ze Smolnika pokonali
rywali grupowych awansując do gier półfinałowych z pierwszego miejsca. W półfinale
wygrali z ZSP Lubomierz 3:2, aby w finale
spotkać się z faworyzowanymi gospodarzami SP 2 Bolesławiec.
Mecz był bardzo wyrównany i pełen sytuacji bramkowych. Jednak pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo. W drugiej
części meczu najpierw straciliśmy bramkę,
ale dość szybko doprowadziliśmy do remisu. Mecz w regulaminowym czasie nie został rozstrzygnięty. Trzeba było rozegrać
dogrywkę, w której żadna z drużyn nie mogła sobie poradzić z dobrze dysponowanymi bramkarzami. Taka sytuacja utrzymywała się do wywalczonego rzutu rożnego.

W narożniku boiska ustawił się Jakub
Jakubczyk, który widząc źle ustawionego
bramkarza strzelił bezpośrednio z rzutu
rożnego do bramki. Kuba popisał się zdobyciem niezwykle efektownego gola, który
okazał się na wagę zwycięstwa w całym
turnieju. Cała drużyna zasłużyła na wielkie uznanie i brawa za swoją waleczną
i konsekwentną postawę we wszystkich
meczach.
Skład Mistrzów Strefy: Fedorowicz Przemek, Teske Sławek, Grzesiowski Kacper, Heller Miłosz, Kwiatkowski Szymon, Kuźniar Adrian, Jakubczyk Jakub, Mańkowski Damian.
Opiekun – Michalik Marek.

Piknik biegowy Zabieganych
„Biegaj z nami”
Piąta edycja pikniku biegowego
„Biegaj z nami” z okazji Dnia Dziecka odbyła się 31 maja 2019 roku na
boisku lekkoatletycznym w Leśnej.

Wicemistrzynie powiatu
w siatkówce
plażowej
20 maja br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza
w Lubaniu odbył się finał powiatowy siatkówki plażowej dziewcząt.
Ze względu na złą pogodę rozgrywki
odbyły się w sali gimnastycznej.
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Smolniku rywalizowały z zespołem z Pisarzowic i z Lubania ( SP nr 1).
Poziom rozgrywanych meczów był bardzo

wyrównany. W klasyfikacji końcowej dziewczęta ze Smolnika zajęły II miejsce, awansując do rozgrywek strefowych. Skład zespołu:
Iga Flaszyńska, Julia Gapska, Zuzanna Kurowska i Karolina Rękas

Tradycyjnie Stowarzyszenie „Zabiegani
z Leśnej” przygotowało sportową imprezę
dla najmłodszych mieszkańców gminy, by
w ten sposób uczcić ich święto, życzyć im
zdrowia i uśmiechu na każdy dzień.
W tym roku uczestniczyło w biegach ponad 400 dzieci z: Przedszkola Miejskiego
im. Kubusia Puchatka, Przedszkola „Leśne Elfiki”, Centrum Opieki i Rozwoju Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
z oddziałami gimnazjalnymi.

Biegaczy witał burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz, który był jednocześnie Honorowym
Patronem tej imprezy.
Każdy uczestnik na mecie otrzymywał pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
A dzięki partnerowi wydarzenia – Ośrodkowi Kultury i Sportu – mali biegacze częstowali się słodkościami.
Zwycięzcy w swoich kategoriach zostali
uhonorowani dodatkowymi medalami za I,
II i III miejsce. Ale dla organizatorów każde
dziecko wbiegające na metę było tego dnia
zwycięzcą. Przyświecająca stowarzyszeniu
idea, że szczęśliwe dzieci, to biegające dzieci, znalazła odzwierciedlenie w ponad 400
uśmiechach.
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Leśniańska
zagadka nr 4

BARAN

Nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na zagadkę z majowego numeru. Być
może powodem była jakość zdjęcia, dlatego powtarzamy zagadkę z tym samym
miejscem, z lepszej jakości zdjęciem:

BYK

HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

Jeśli sam nie wypełnisz wniosku o wycięcie
drzewa, to samo z pewnością się nie wytnie.
Pomyśl jednak o środowisku, stan zadrzewienia opóźnia zmiany klimatyczne

Masz rację, przydałoby się więcej cienia
w Leśnej, w słońcu nie można usiąść na ławce
i odpocząć. Kierownik Referatu Nieruchomości
z pewnością Ci pomoże.

Co to jest i gdzie się znajduje?

BLIŹNIĘTA

Nie czekaj na suszę, oszczędzaj wodę
i gromadź każdą kroplę. Pomyśl o przydomowej studni głębinowej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
redakcja@panoramalesnej.pl.
Nagrodzone zostaną dwie pierwsze osoby,
które udzielą prawidłowej odpowiedzi.

RAK

Jeśli się zastanawiasz czy woda w jeziorze
będzie czysta latem tego roku, to się nie
przejmuj. Tego nikt nie wie. Kolor zielony
to hit sezonu.

Kajakarze z Leśnej w kadrze narodowej
W weekend 17-19.05.2019 roku
w Krakowie, w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna”, odbyły się Mistrzostwa Polski i jednocześnie ostatnie
kwalifikacje do kadry Polski w slalomie kajakowym.
Na podium stanęło wielu wychowanków
leśniańskiego klubu LUKS Kwisa, obecnie
trenujących w AZS AWF Kraków i SMS Kraków. Mistrzostwo Polski w C1 zdobył Kacper
Sztuba, a w konkurencji C2 Mix brązowy
medal wywalczyli Alicja Bulera i Wojciech
Fabijański. W zespole Kacper Sztuba wraz
z bratem Igorem i Grzegorzem Majerczakiem zajęli pierwsze miejsce zdobywając tytuł Mistrzów Polski. Alicja Bulera w zespole
zdobyła wicemistrzostwo Polski.

przez portal Onet, o czym mogliśmy przeczytać w artykule zamieszczonym na stronie: https://sport.onet.pl/kajakarstwo/ pt.
MP w kajakarstwie górskim: 55-latek wykuwa
talenty i sam wciąż startuje.
Seniorzy uczestniczyli ostatnio w Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Pau
we Francji, zaś pod koniec września (2529) w La Seu d’Urgell rozegrane zostaną
mistrzostwa świata.

3 medale w Drzewicy
Na torze kajakarstwa górskiego w Drzewicy 2 czerwca br. odbyły się V Drzewickie
Slalomy Kajakowe. Do rywalizacji na torze
stanęli kajakarze z LKK Drzewica, KS Start
Nowy Sącz, AZS AWF Kraków, KKK Kraków
oraz LUKS Kwisa Leśna.

LEW

Wojciech Kołodziejczyk oraz Jakub Andrzejewski, którzy zajęli kolejno 10 i 11 miejsce.
Dla Wojtka i Kuby były to pierwsze starty
w zawodach slalomowych.
W konkurencji C1 (Młodzik) podium
wywalczył Stanisław Wickiel, który zajął
2 miejsce. Wysokie lokaty zajęli także Igor
Puczel (4 miejsce) oraz Oliwier Cieślak (5
miejsce). W konkurencji K1 (Młodzik) 11
miejsce zdobył Grzegorz Kaczmarzyk, 12
był Igor Puczel, 13 Oliwier Cieślak.
W konkurencji K1 Open nie zabrakło też
najstarszego zawodnika, trenera Bogdana Sztuby, który zawsze korzysta z okazji
i bierze udział w zawodach. Wychowankowie klubu to nie tylko zawodnicy, ale także
szkoleniowcy, sędziowie i działacze przy
PZKaj. Łukasz Dudziński obecnie trenuje

Miesiąc będzie pracowity do tego stopnia,
że w urzędzie nic nie załatwisz, bo nie
będziesz mieć czasu. Pomyśl o ociepleniu
domu.

PANNA

Droga Panno, latem na pewno nie
będziesz się nudzić. Będzie gorąco i słonecznie, więc nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Piękne krajobrazy mamy w Pobiednej oraz w Grabiszycach.

WAGA

Walory turystyczne regionu zachwycą Cię
w tym miesiącu. Wiesz, że mamy wulkany
w regionie? Wieść niesie, że nawet ślimaki to wiedzą.

SKORPION

Lato nadchodzi, a Ty ciągle masz zimowy
nastrój. Nie przejmuj się, ogrzejesz się
w słońcu i ochłodzisz w zielonych wodach
jeziora Czocha. Będzie fajnie.

STRZELEC

Nareszcie pomyślałeś o swoim samochodzie i postanowiłeś napisać do gminy
pismo z prośbą o remont drogi. Póki co
oszczędzaj koła, jedź wolno, ostrożnie.

KOZIOROŻEC

Zwolnij nieco tempo, rozejrzyj się, ciesz
się słońcem. Nie spotka Cię przygoda,
jeśli nie wyjdziesz z domu. No, chyba że
masz klimatyzację – to jednak zostań.

WODNIK

Zwycięstwami w kwalifikacjach Kacper
Sztuba, Igor Sztuba i Alicja Bulera zapewnili sobie miejsca w kadrze narodowej. Na
torze w Krakowie nie zabrakło też najstarszego zawodnika Bogdana Sztuby – na co
dzień pełniącego obowiązki trenera LUKS
Kwisa Leśna. Został on również zauważony

Tor w Drzewicy należy do jednego z trudniejszych i wymagających torów w kraju.
Zawodnicy leśniańskiego klubu zdobyli 3
medale w trzech konkurencjach. Grzegorz
Kaczmarzyk w konkurencji K1 (Dzieci) zajął
2 miejsce na podium. W tej samej konkurencji wystartowali najmłodsi zawodnicy

kadrę narodową, a Jacek Sztuba zasiada
w zarządzie Polskiego Związku Kajakowego. Jak widzimy LUKS Kwisa Leśna to dobra
droga do sportowego sukcesu.

Konrad Wickiel

Nie bądź marudny, doceń to, co masz a na
pewno poczujesz się lepiej. Jeśli mieszkasz w Miłoszowie, wybierz się na spacer
do Czech, masz blisko, to korzystaj.

RYBY

Urząd Miejski to miejsce dla Ciebie. Panowie z Referatu Inwestycji z przyjemnością
pomogą, wypełnią za Ciebie wniosek lub
udzielą potrzebnej informacji.

