Marcin Mirecki zastępcą
burmistrza Leśnej

Strona 2

Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz powołał swojego zastępcę. Został nim Marcin Mirecki. Rozmowa
– na stronie 2.

Dożynki Gminne
w Grabiszycach Średnich

Strona 3

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w sołectwie Grabiszyce. Szersza relacja na stronie 3.

Zaplecze działu estetyki...

Strona 8-9

Kontrola bazy Synergii w Smolniku. Obraz, który
się wyłania jest przerażający i smutny zarazem.
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Negatywna ocena planu ruchu kopalni
11 września br. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek od KRUSZYWA
POLSKIE S.A. w sprawie wydania opinii dla planu ruchu zakładu
górniczego „Kopalnia Bazaltu w Leśnej” na okres od 6 listopada
2019 r. do listopada 2025 r. (Oddział „Leśna” i Oddział „Miłoszów”).
Zgodnie z przepisami, Burmistrz opiniuje górniczy plan ruchu wyłącznie
pod kątem zgodności z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Czyli sprawdza, czy w danym miejscu, przyjęty przez władze miejskie plan
przewiduje działalność górniczą, czy nie.
Przyjęty w minionych latach Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla gminy Leśna określa trzy
miejsca wydobycia bazaltu: pierwsze to
obecny zakład w Grabiszycach, drugie to
Liściasta Góra obok Szyszkowej, trzecie
to złoża między Miłoszowem a Grabiszycami. Dla Liściastej Góry, na wniosek
obecnego burmistrza została uruchomiona procedura zmiany MPZP, tak by
przywrócić tam użytek leśny.
Działając w imieniu lokalnej społeczności gminy Leśna burmistrz chciał udostępnić opiniowany Plan Ruchu mieszkańcom. KRUSZYWA POLSKIE S.A. nie
wyraziły jednak zgody na udostępnianie
osobom trzecim żadnych informacji zawartych w Planie Ruchu powołując się
na tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. Mimo to, prawie sto osób złożyło
pisemnie swoje pytania i opinie chcąc
dowiedzieć się, jakie plany ma kopalnia
wobec terenów naszej gminy.
Po dokładnej analizie przedstawionych dokumentów burmistrz uznał, że
zamierzona działalność kopalni narusza zapisy MPZP ponieważ: „W granicach obszaru górniczego znajdują się
również grunty posiadające oznaczenie
ZL/17 oraz w granicach terenu górniczego grunty posiadające oznaczenie
ZL/18, a więc ich przeznaczanie podstawowe to tereny lasów”.

Dodatkowym argumentem ujętym podstawie zostało stwierdzone, że na
w uzasadnieniu negatywnej opinii dla tym obszarze nie występują żadne wyplanu kopalni jest brak połączeń mię- jątkowe gatunki fauny i flory. Z posiadadzy oddziałami planowanej kopalni:
nej przez tutejszy Urząd inwentaryzacji
„Zakład górniczy składa się z dwóch przyrodniczej wynika, że w sąsiedztwie
oddziałów, oddalonych od siebie w linii obu oddziałów znajdują się stanowiska
prostej o ok. 1600 m. Oddziały te w miej- chronionych gatunków roślin i zwierząt.
scowym planie nie są połączone drogaWydobycia, przetwarzania i transmi dostosowanymi do gabarytów i cię- portu urobku pomiędzy oddziałami.
żaru pojazdów technologicznych. Drogi W załączonej dokumentacji brak jest
najbliższe dla oddziału „Miłoszów” po- szczegółowych informacji na temat
siadają oznaczenia KDPJ – teren ciągów hałasu generowanego w miejscu wypieszo-jezdnych i KDD – teren dróg do- dobycia oraz dróg transportu urobku
jazdowych. W ocenie tutejszego organu na zakład przetwórczy”.
obecne zapisy w planie przestrzennym
Ostatecznie, burmistrz zaopiniował
nie przewidują możliwości transportu negatywnie plan ruchu przedstawiony
urobku pomiędzy oddziałami” – czyta- przez kopalnię pisząc w postanowieniu:
my w postanowieniu burmistrza.
„W ocenie tutejszego organu prowadzenie
W postanowieniu zostały także ujęte działalności opisanej w Planie Ruchu Zawnioski mieszkańców:
kładu Górniczego Kopalnia Bazaltu w Le„Ponadto mieszkańcy Gminy, śnej na okres od 6 listopada 2019 r. do 5
a w szczególności mieszkańcy wsi listopada 2025 roku (Oddział w „Leśnej”
Miłoszów, Grabiszyce, Smolnik oraz i Oddział „Miłoszów”) jest niezgodne
mieszkańcy miasta Leśna, ze względu z obowiązującym miejscowym planem
na dotychczasową działalność kopalni zagospodarowania przestrzennego gmiw Grabiszycach (Oddział w „Leśnej”) ny Leśna, przede wszystkim pod wzglęwyrazili obawy związane z uruchomie- dem braku dróg łączących oba oddziały
niem oddziału „Miłoszów”, a w szcze- oraz z uwagi na włączenie terenów leśnych w granice obszaru górniczego.
gólności dotyczące:
Wpływu wydobycia na stosunki
Ponadto brak szczegółowych informawodne – w przedłożonej dokumenta- cji w przedłożonej dokumentacji w zakrecji brak jest szczegółowych informacji sie ochrony środowiska naturalnego oraz
na temat występowania horyzontów brak wyjaśnień wątpliwości zgłaszanych
wodonośnych. Brak jest również infor- przez mieszkańców może mieć wpływ na
macji czy gromadzenie wód opadowych wydanie decyzji, która przyczyni się do
w najniższych rejonach wyrobiska nie naruszenia zaufania społecznego do orwpłynie negatywnie na jakość wód po- ganów administracji publicznej uczestniczących w postępowaniu”.
łożonych poniżej.
Zagrożeń dla środowiska naturalnego
i występujących na tym obszarze zwieCzy opinia władz Leśnej zostanie
rząt i roślin. Przedłożony Plan ruchu uwzględniona przez Okręgowy Urząd
nie zawiera żadnej informacji, na jakiej Górniczy, dowiemy się wkrótce.

„Zawsze
tak było...”
Szymon Surmacz
Gmina Leśna potrzebuje znaczących
i widocznych zmian. Tak można odczytać
wynik zeszłorocznych wyborów, w których
otrzymałem mandat do realizacji programu
komitetu wyborczego Gmina PLUS. Sądzę, że
pierwsze zmiany są coraz bardziej widoczne.
Jesteśmy na półmetku reorganizacji zadań
w sferze gospodarki komunalnej. Od
połowy września Urząd Miejski koordynuje
pracę zespołu estetyki oraz utrzymania
czystości i pojawia się coraz więcej głosów
pozytywnie oceniających efekty tej pracy.
Warto podkreślić, że czystością gminy
zajmują się te same osoby, które do niedawna
robiły „to samo” pod zarządem PM Synergia.
Jak wyglądał wtedy „dział estetyki” czy
właściwie jego „matecznik” zwany „bazą”
pokazuje w porażająco smutny sposób
fotoreportaż na stronach 8-9.
Jestem przekonany, że jeśli te same osoby
potrafią lepiej pracować i osiągać podobnymi środkami lepsze efekty – to oznacza że
kluczem do dobrych zmian w naszej gminie
jest przede wszystkim zarządzanie i robienie
„tych samych rzeczy” ale INACZEJ.
Niedawno odbyłem rozmowę z jednym
z pracowników omawiając sprawy, których
przebieg mocno mi się nie podobał. Po
skończeniu tej rozmowy dotarła do mnie
informacja, że ta osoba wychodząc z mojego biura, nie mogła się nadziwić: „czemu
ten burmistrz się czepia, przecież ZAWSZE
TAK BYŁO i było dobrze”.
W tym stwierdzeniu zawiera się najsmutniejsza prawda o większości spraw z którymi
zmagam się w codziennej pracy… Wiele osób
– w tym także pracowników gminy, odpowiedzialnych za to jak wygląda Leśna, żyje
w przekonaniu, że „ZAWSZE było dobrze”. Nie,
nie było dobrze. Gdyby to co „BYŁO ZAWSZE”
było dobre, to mieszkańcy Leśnej, nie wybrali
by Surmacza na burmistrza. A jakie było to
„zawsze”, można sobie przypomnieć patrząc
choćby na wspomniany wyżej fotoreportaż.
Zmiany są powolne,zmieniają się metody działania, zmieniają się formy prawne
i osoby „funkcyjne”, ale kierunek pozostaje
ten sam.
c.d. na stronie 2 
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Sprawy społeczne oraz
inwestycje

Zadania Synergii – do
urzędu…
Rozmowa z kierowniczką Referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyną Rój

Rozmowa z zastępcą burmistrza Leśnej Marcinem Mireckim
• Kiedy i w jakich okolicznościach Burmistrz Szymon Surmacz zaproponował
panu stanowisko swojego zastępcy?
• Znaliśmy się wcześniej, pan Burmistrz
znał moje doświadczenie i ostatnio zaproponował, abym został jego zastępcą
i przejął prowadzenie części spraw.
• Przed wrześniową sesją Rady Miejskiej w Leśnej burmistrz zaprezentował pana radnym. Pan też zabrał wtedy
głos, ale na nagraniu z sesji tego nie
słychać. Co pan wtedy mówił?
• Przedstawiłem się, powiedziałem, że
jestem mieszkańcem Leśnej. Członkiem
klubu sportowego „Kwisa” Leśna. Absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego
studia magisterskie z socjologii, licencjackie z filozofii. Mówiłem też o swoich
doświadczeniach zawodowych, w tym na
stanowiskach kierowniczych. Kierowałem zespołami pracowniczymi, zarówno
w Polsce jak i za granicą. Wyraziłem też

chęć pracy i zmieniania leśniańskiej rzeczywistości we właściwym kierunku.
• Jaki jest zakres pana obowiązków?
Czym pan będzie się zajmował w urzędzie?
• Będę koordynował prace Referatu Społecznego oraz Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w urzędzie. Zajmę
się także płynnym przepływem informacji i rozwiązywaniem spraw bieżących,
szczególnie tych „w terenie”, które ciężko
dostrzec i zrozumieć zza murów urzędu.
Rozmawiał: (ms)

c.d. ze strony 1 

• Wygrała pani konkurs na kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.
To nowy referat w Urzędzie Miejskim
w Leśnej. Czym się będzie zajmował?
• Przejmujemy wszystko po Przedsiębiorstwie Miejskim „Synergia”, które obecnie
jest w likwidacji. W związku z tym do
urzędu „przechodzi” cały dział wodno-kanalizacyjny – oczyszczalnia, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ujęcia wody.
• Jakie sprawy rozwiązujecie obecnie?
• To co jest aktualnie pilne i najważniejsze.
Remontu wymaga część mechaniczna procesu oczyszczania ścieków, porozsyłaliśmy
już zapytania ofertowe i mam nadzieję, że
wkrótce ruszymy z remontem. Rozwiązujemy też problem z osadem nadmiernym,
który obecnie zalega na oczyszczalni. Kupujemy nowy wóz asenizacyjny, żeby były
dwa i mieszkańcy nie czekali na wywóz
ścieków, jak to było dotychczas. Problem
jest również z małą wydajnością ujęć, najprawdopodobniej spowodowane jest to drugą z kolei suszą. Będziemy mieli wkrótce

dodatkowe beczki z atestem na wodę pitną, dokupimy przyczepę, żeby można było
dostarczać wodę choćby do Złotnik i tam
gdzie będą zgłoszenia.
• Co jest w planach referatu do końca
tego roku?
• Dalsze prace na oczyszczalni ścieków.
Wystąpiliśmy również o dofinansowanie
na „Budowę sieci wodociągowej wraz ze
stacją uzdatniania wody w Złotnikach
Lubańskich” oraz „Modernizację – remont
ujęcia wody w Stankowicach”. Zobaczymy
czy się uda je zdobyć. Od listopada tego
roku przejmujemy formalnie wspomniane
przeze mnie sprawy od likwidatora Synergii.
W tym wszystkich pracowników, którzy byli
w dziale wodno-kanalizacyjnym Synergii.
Rozmawiał: (ms)

Poznaj swojego dzielnicowego

Zabieramy się za tworzenie Leśnej – INACZEJ
niż dotychczas. Używam liczby mnogiej, bo od
tygodnia okręt Leśna ma nowego zastępcę kapitana – Marcina Mireckiego, którego entuzjazm
i wiara w to, że można z naszej gminy stworzyć
wyjątkowe miejsce – prawdziwą perłę nad Kwisą,
jest dla mnie jedną z najważniejszych zmian od
początku kadencji. Zadaniem zastępcy burmistrza, będzie przede wszystkim wdrażanie nowych działań w sferze społecznej i inwestycyjnej.
Urząd pod moim kierownictwem przejmuje
wszystkie zadania z likwidowanej spółki miejskiej. Zamiast prezesa, rady nadzorczej i kierownictwa spółki, będziemy mieć nowych pracowników w urzędzie miejskim. Poznacie ich na
drugiej stronie Panoramy. Samotne mierzenie
się z piętrzącymi się problemami, które pozostały po latach zaniedbań nie rokowało niestety nadziei na to, że dobre pomysły i wiedza
znajdą zastosowanie w praktyce. Stąd decyzja
o wzmocnieniu „sił reformatorskich” w urzędzie
miejskim. Potrzeba nam otwartych głów, świeżych pomysłów i zupełnie INNEGO podejścia do
dotychczasowych problemów. Tylko szaleniec
oczekuje nowych efektów robiąc ciągle to samo.
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Dożynki Gminne

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 21 września w Grabiszycach. Tradycyjnie już obchody uroczystości dożynkowych rozpoczęły się Mszą
Świętą w grabiszyckim Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
podziękował wszystkim rolnikom i ich
rodzinom za ciężką codzienną pracę
oraz jej owoce, których symbolem był
przyniesiony przez starostów chleb,
upieczony z tegorocznych ziaren.

W części artystycznej zaprezentowały się: Zespół Ludowy ,,Kwisowianie’’
z Giebułtowa oraz „Sołtysowe Gryfinki”
z Proszówki.
Dodatkowymi atrakcjami podczas
Dożynek były gry i zabawy dla dzieci,
dmuchane zabawki, twórcze anima-

cje. Zorganizowane zostały również
otwarte konkursy: zdrowych nalewek,
na najdziwniejsze/największe/najładniejsze warzywo lub owoc, rzutów kostką słomy, bicia batem po jajach.
Uczestnicy dożynek mieli okazję zobaczyć mini wystawę zwierząt gospo-

darskich i starych sprzętów rolniczych
(ciągników) oraz przyjrzeć się specjalnym ulom z pszczołami (wystawa była
dziełem Ireny i Frankiego Michałowskich – mieszkańców Grabiszyc).
Zakończenie obchodów dożynkowych przypadło DJAdamo, który
podczas biesiady muzycznej rozbawił
wszystkich zebranych na boisku w Grabiszycach.
Za pomoc w organizacji dożynek
składamy podziękowania wszystkim
zaangażowanym podmiotom. Podziękowania składamy również sponsorom, tj. Dolnośląskiej Izbie Rolniczej,
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia
Rolnictwa we Wrocławiu, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu oraz Referatowi Promocji Starostwa Powiatowego
w Lubaniu, a także prywatnym sponsorom.
Największe
podziękowania
i ogromne uznanie należą się mieszkańcom Grabiszyc, którzy podjęli
wysiłek organizacyjny. Dziękujemy
Radzie Sołeckiej, pani Sołtys, Kołu
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Grabiszyce i wszystkim ochotnikom, którzy pomogli w organizacji
imprezy.
Paweł Zawisza
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Kronika Policyjna
w organizmie niemal promil alkoholu. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi
teraz kara nawet do 2 lat pozbawienia
wolności i do 3 lat zakazu kierowania
pojazdami.

8 września br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali
28-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym, który od połowy
czerwca 2016 roku ukrywał się przed
organami ścigania. Zatrzymany został
osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do Prokuratury
gdzie usłyszał zarzut oszustwa na rzecz
jednej ze spółek akcyjnych. Mężczyźnie grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.
25 września br. funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mieszkańca Leśnej podejrzanego o znęcanie się nad
osobą najbliższą. W ramach prowadzonego postępowania mężczyźnie
rozszerzono wcześniejszy zarzut o kradzież dokumentów na rzecz pokrzywdzonej. Młody mężczyzna usłyszał
łącznie trzy zarzuty, w tym dotyczący
znęcania się nad osobą najbliższą oraz
kradzież dokumentów, a bezpośrednio
po przesłuchaniu trafił do prokuratora,
który zastosował wobec podejrzanego
środki zapobiegawcze w postaci nakazu
opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu, zakazu kontaktowania i zbliżania
się do pokrzywdzonej oraz dozoru policyjnego. Za popełnienie powyższych
przestępstwa mężczyźnie grozi teraz
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
26 września br. funkcjonariusze
zatrzymali 21-letniego mieszkańca Rakowic, który w Leśnej kierował
samochodem osobowym posiadając

Tego samego dnia w Leśnej funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego mieszkańca Leśnej, który – jak się okazało – kierował motorowerem pomimo
orzeczonego przez Sąd zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
Podczas dalszych czynności w sprawie funkcjonariusze ujawnili u zatrzymanego mężczyzny środki odurzające,
a przeprowadzone badanie na zawartość substancji zabronionych w organizmie potwierdziło, że kierował
on pojazdem po zażyciu narkotyków.
Za opisane przestępstwa mężczyźnie
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
28 września br. funkcjonariusze zatrzymali 61-letniego mieszkańca Leśnej, który kierował pojazdem w stanie
nietrzeźwości posiadając niemal półtora promila alkoholu w organizmie.
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności
i do 3 lat zakazu kierowania wszelkimi
pojazdami mechanicznymi.
Ponadto we wrześniu br. w wyniku
podjęty działań funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali
zatrzymania 4 osób poszukiwanych
z terenu Miasta i Gminy Leśna. Ukrywały się one przed wymiarem sprawiedliwości w związku z zasądzoną przez
Sąd karą pozbawienia wolności oraz
obywatela Czeskiej Republiki – poszukiwanego do ustalenia miejsca pobytu.

Mieszkańcy Gminy Leśna proszeni są
o reagowanie na wszelkie zaobserwowane usterki związane z nieprawidło-

W związku z niezarejestrowaniem przez Komisarza Wyborczego
w Jeleniej Górze w określonym kalendarzem wyborczym terminie, tj.
do dnia 23 września 2019 r., żadnego
komitetu wyborczego dla wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej
w Leśnej, zarządzonych na dzień
17 listopada 2019 r. – wyborów nie
przeprowadza się. Mandat radnego
pozostaje nieobsadzony.

Sesja – 24 września 2019 r.
XV/96/2019 – w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych
XV/97/2019 – w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Jak głosowano w gminie Leśna
• Lewica – 638 głosów –
16,26%
• PSL – 325 głosów -8,28%
• Konfederacja – 252 głosy –
6,42%
• Bezpartyjni Samorządowcy
– 90 głosów – 2,29%
Designed by Freepik

p.o. asp. Waldemar Martyniak

Za nami wybory parlamentarne 2019
roku. Nas oczywiście najbardziej interesuje, jak głosowano w Gminie
Leśna. Kogo popieraliśmy?

wym funkcjonowaniem lub brakiem
oświetlenia ulicznego.
Zgłaszając usterkę prosimy o podanie
możliwie dokładnych danych dotyczących lokalizacji usterki takich jak np.
miejscowość, numer posesji, charakterystyczne miejsce, numer słupa (o ile
taki numer na słupie się znajduje) itp.
oraz informacje dotyczące charakteru
usterki.

Pod koniec sierpnia br. jeden z leśniańskich radnych – Piotr Dudziński,
radny z Miłoszowa – zrzekł się mandatu. Komisarz Wyborczy w Jeleniej
Górze zarządził na 17 listopada br. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Leśnej.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leśnej Okręg nr 8 Miłoszów powtórzone zostaną między 6 a 9 miesiącem – licząc od dnia 17 listopada 2019.

Uchwały Rady Miejskiej w Leśnej

Komendant Komisariatu Policji w Leśnej,

Zgłoszenia usterek
oświetlenia ulicznego
Informujemy, że usterki i awarie
oświetlenia ulicznego można zgłaszać pod numerem telefonu: 75 721
12 39 wew. 53 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: oswietlenie@lesna.pl.

Mandat radnego z Miłoszowa
nieobsadzony

Najwięcej głosów indywidualnie
w naszej gminie otrzymali:

• Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata
(Lewica) – 447 głosów
• Lipiński Adam (PiS) – 408 głosów
• Witek Elżbieta (PiS) – 385 głosów
Według danych z naszych 8 obwodo- • Borys Piotr (Koalicja Obywatelska)
wych komisji wyborczych frekwencja – 320 głosów
• Zembik Teresa (PiS) – 282 głosy.
wyniosła w Gminie Leśna 50,95%.

Sejm

W wyborach do Senatu w Gminie
Uprawnionych do głosowania było w na- Leśna rozkład głosów był nastęszych komisjach 7 858 osób. Głosowały pujący:
4 004 osoby, które oddały 3 925 głosów
ważnych i 79 głosów nieważnych.

Głosy na kandydatów z list
w gminie Leśna:
• Prawo i Sprawiedliwość 672
głosy – 42,60%
• Koalicja Obywatelska 948
głosów – 24,15%

• Kozakiewicz Władysław (Koalicja
Obywatelska) – 1686 głosów – 43,03%
• Ślusarz Rafał Józef (PiS) – 1620 głosów – 41,35%
• Roman Piotr (Bezpartyjni Samorządowcy) – 612 głosów – 15,62%
Są to wyniki nieoficjalne, dane mogą
się różnić od komunikatu PKW.
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Susza rolnicza – straty
Zarówno rok 2018, jaki i 2019 kojarzył się będzie rolnikom z suszą,
która wystąpiła na terenie Gminy
Leśna. Brak deszczu, połączony
z gorącą, a nawet upalną aurą – doprowadziły do znacznego niedoboru wody dla roślin i upraw rolnych.
Straty wyrządzone przez suszę szacowała gminna komisja powołana
przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dzięki zakończonemu właśnie projektowi „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast”,
5 dolnośląskich gmin i powiatów
otrzymało z rąk Marcina Gwoździa, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego dokumentacje
techniczne dla 7 planowanych inwestycji rewitalizacyjnych
Całkowita wartość projektu to 400 tys.
euro, w tym 138 tys. euro dla Dolnego
Śląska. Głównym punktem projektu
był konkurs na najlepsze propozycje
rewitalizacji obiektów publicznych
z uwzględnieniem efektywności ener-

getycznej. Dla zwycięzców zostały
wykonane dokumentacje techniczne,
które umożliwią przeprowadzenie
tych inwestycji w przyszłości.
W ramach projektu zrealizowano
kilka dokumentacji technicznych dla
wybranych budynków użyteczności publicznej. Najlepsze inwestycje rewitalizacyjne zgłosiły gmina Jawor, powiat
kamiennogórski, gmina Leśna, powiat
zgorzelecki oraz powiat złotoryjski.
W planach są m.in. takie projekty jak:
rewitalizacja ratusza w Jaworze, przebudowa byłego dworca PKP w Leśnej,
czy termomodernizacja Domu Pomocy
Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Wpis do ewidencji innych
obiektów świadczących
usługi hotelarskie
Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć
usługi hotelarskie.
Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne,
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy,
dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie.
Ewidencję prowadzi Burmistrz Leśnej.

Prosimy o sprawdzenie czy dokonano stosownego wpisu do ewidencji
oraz czy wpis jest aktualny lub czy
powinien zostać wykreślony.

Informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 75 72 11
239 wew. 49, lub przy ul. Elizy
Orzeszkowej 11b, pokój nr 9.

Komisja szacowała straty w 40 gospodarstwach rolnych na powierzchni
86,53 ha. Obliczenie strat w uprawach
odbywało się zgodnie z wytycznymi,
tj. na podstawie Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczej prowadzonym przez
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach.
System Monitoringu wskazywał, że
na terenie Gminy Leśna susza rolnicza wystąpiła tylko na I i II kategorii
podatności gleb na suszę. W praktyce
oznaczało to, że u wielu rolników susza w ogóle nie wystąpiła, wobec czego
nie mogą się starać o pomoc rządową.
Tylko w 17 gospodarstwach, według
wskazań IUNG w Puławach, wystąpiły
szkody. U 16 rolników szkody wystąpiły na 77,19 ha i wyniosły poniżej 30%
średniej rocznej produkcji, na łączną
kwotę 85629,31 zł. W przypadku tylko jednego rolnika szkody wyniosły
powyżej 30% – na kwotę 10641,59 zł
(straty na pow. 9,34 ha). Protokoły
suszowe zostały przesłane do Wojewody Dolnośląskiego i po podpisaniu
odesłane. Komisja, która szacowała
szkody stwierdziła, że największe
straty wystąpiły na użytkach zielonych. Niedobory masy zielonej oraz
brak możliwości uzyskania drugiego
pokosu szczególnie dotkliwy był dla
rolników, którzy posiadali zwierzęta
gospodarskie.
W związku z powyższym oraz na
prośbę Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa informujemy, że
do 22 listopada br. rolnicy, którzy chcą
zabezpieczyć swoje uprawy przed
skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w obszarze
nawadniania w gospodarstwie rolnym.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi
maksymalnie 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów
poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
Rolnicy będą mogli sfinansować
z tego programu m.in.:
• wykonanie ujęć wody na potrzeby
nawadniania w gospodarstwie, w tym
studni lub zbiorników,
• zakup nowych maszyn i urządzeń,
w szczególności do poboru, mierzenia
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do
rozprowadzania wody oraz instalacji
nowych systemów nawadniających
i systemów do sterowania nawadnianiem;
• budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej
niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalację
urządzeń do pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych,
• zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać
za pośrednictwem biur powiatowych
lub drogą pocztową. Szczegółowe informacje na temat dotacji: www.arimr.
gov.pl, w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych i oddziałach
ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej
infolinii: 800-38-00-84.

Gmina Leśna przypomina o najbliższych terminach
wnoszenia opłat do Urzędu Miejskiego w Leśnej:
w październiku:
25.10.2019 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc październik (10/19)
w listopadzie:
15.11.2019 r. – termin płatności czwartej raty (04/19) podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego, łącznych zobowiązań pieniężnych
25.11.2019 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc listopad (11/19).
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Dzień Sybiraka w Leśnej

Gminne nieruchomości
na sprzedaż
1. Działka nr 301 o pow. 4300 m2, zabudowana ruinami budynku niemieszkalnego, położona w Świeciu, oddalona 4 km od centrum Leśnej. Nieruchomość
położona jest w środkowej części wsi, w najbliższym otoczeniu zabudowań
kościelnych, terenów rolnych i zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego U/3 – tereny usług, w tym
publiczne i komercyjne. Cena wywoławcza 49 000,00 zł. Przetarg odbędzie się
30 października 2019 r.

Dnia 17 września 2019 roku społeczność
leśniańska obchodziła Dzień Pamięci Sybiru.
Współorganizatorami uroczystości
byli Burmistrz Leśnej, Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
W obchodach wzięli udział ci, którzy
przeżyli katorżniczy pobyt na Sybirze,
władze lokalne oraz dyrekcja szkoły.
W części oficjalnej przemawiał
Burmistrz Leśnej, Szymon Surmacz.
Wspominał przebieg sowieckich zsyłek
ludności polskiej na Sybir, ich niedolę
oraz skutki brutalnej polityki Stalina.
Zaznaczył, że 17 września jest dniem
pamięci napaści ZSRR na Polskę, która broniła się już przed hitlerowskim
najeźdźcą. Kierując słowa do młodych
słuchaczy Burmistrz przypomniał jak
ważna jest pamięć w przekazywaniu
historii.

Uroczystość uświetnił występ
uczniów Szkoły Podstawowej w Smolniku – uczestników zajęć koła teatralnego „Hamlet” pod kierunkiem
Renaty Arbaczewskiej oraz grupa muzyczna przygotowana przez Katarzynę Jabłońską. Dekoracje przygotowały
Dorota Piotrowska i Jolanta Olechnowicz-Janik, natomiast prowadzeniem
zajął się Robert Chawchunowicz.
Spektakl przedstawiał zebranym
historię deportacji Polaków opowiedzianą wierszem i piosenką. Młodzi
artyści swoim wykonaniem pobudzili
widownię do wzruszeń, wspomnień
i głębokiej refleksji. Dali dowód na
swoją dojrzałość i zrozumienie świadków tamtych czasów.

2. Działka nr 595/7 o pow. 1335 m2, zabudowana budynkiem portierni, położona w Miłoszowie na terenie byłego zakładu produkcyjnego „DOLWIS”, oddalona 2 km od Leśnej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego MNU/17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Renata Arbaczewska

„Mój Prąd” stan na 01.10.19 r.
Do tej pory w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” wypłacono w kraju 4 371 070 zł na podstawie
886 szt. wniosków.
Ogółem do Ministerstwa Energii przekazano 1347 wniosków, co odpowiada
mocy przyłączanych instalacji wynoszącej ok. 7690 kW. Przypomnijmy, że
dotację z programu „Mój Prąd” mogą
uzyskać osoby fizyczne instalujące panele fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do

10 kW. Dotacja może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
jednak nie więcej niż 5000 zł. Dotacja
ta nie jest opodatkowana podatkiem
PIT. Pierwszy nabór wniosków trwa
do 20 grudnia 2019 r. Drugi nabór planowany jest z początkiem roku 2020.
Obsługą programu zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. http://nfosigw.
gov.pl/moj-prad/.
Piotr Sudnik

Miłoszów, działka nr 595/7
Budynek portierni
rzut parteru
wys. 2,73 m
skala 1:100
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Zakończone konkursy na produkty lokalne
Koalicja Turystyczna działająca
przy Fundacji Ditero zakończyła
serię pięciu konkursów na produkt
lokalny prowadzonych w różnych
sołectwach naszej gminy.
Przy czym to, że konkurs obywał się dla przykładu w Stankowicach nie znaczyło że zgłosić
do niego mogli się tylko mieszkańcy tej wsi.
Przeciwnie – regiony, na które podzieliliśmy
obszar gminy obejmowały kilka miejscowości
położonych w pobliżu. Tym samym każdy mieszkaniec obszarów wiejskich mógł się zgłosić do
„swojego” konkursu i nawet dla chętnych z Leśnej znalazło się miejsce. W sumie zgłoszonych
zostało 90 produktów, 52 z nich dostały nagrody.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowania konkursów:
koordynatorom lokalnym (Katarzyna Chudzińska, Agnieszka Czarnecka, Marcin Rębarz, Katarzyna Szczepańska, Inga Sobucka), sołtyskom
(Paulina Wójcik, Monika Fijałkowska-Mokosa,
m.in. za udostępnienie miejsca) oraz innym
aktywistom wiejskim, którzy wykonywali całe
mnóstwo drobnych czynności, dzięki którym
konkursy były takie piękne.
Dziękujemy również członkom jury. W sumie
nasze produkty lokalne oceniało 21 osób, bo
w każdym konkursie skład jury był inny. Podziękowania należą się również firmom i osobom,
które dołożyły się do puli nagród: p. Małgorzata
Surwiło (sklep budowlany w Leśnej), p. Marta
Bednarczyk (sklep papierniczy w Leśnej) oraz
p. Anna Sęk.
Laureaci konkursów lokalnych wezmą udział
w konkursie na gminny produkt lokalny, który
będzie miał miejsce już 19.10.2019 w Słomianym Dworze na Lechowie o godz. 17. Wydany
zostanie również katalog gminnych produktów
lokalnych.
Oto zwycięzcy poszczególnych konkursów:

KONKURS
ŚCIELNIKI

SZYSZKOWA/KO-

3. Dorota Majger – kiełbasa z pstrąga

KULINARIA – PRZETWORY
1.

Paulina Strzałkowska – omaćka

3.

Czesław Smusz – miody

RZEMIOSŁO
1.

mandale – Agnieszka Czarnecka

KONKURS GRABISZYCE (Grabiszyce i przysiółki, Jurków)
RZEMIOSŁO – nagrody równorzędne
1.

Janek i Marcin Rębarz – deski grabiszyc-

2.

Iwona Woźniak – rękodzieło szydełkowe

3.

Alicja Keppel – naturalne ozdoby je-

kie

KULINARIA-POTRAWY
1.

sienne

KULINARIA – PRZETWORY
1.

Kamila Kłosek – nalewka z pigwy

2.

Danuta Izydorczyk – dżem śliwkowy
„ungarka”

3.

Chmurka

1.

Marek Wąs – pesto z pokrzyw i czosnku

2.

niedźwiedziego

Bartek Jankowski – chleb żytni

2.

Teresa Kęska – zestaw wolimierskich

Małgorzata Gruszecka – twaróg eko
Katarzyna Daniel – „Marszałek” na ciepło z serem

przetworów „Żarełko Turysty”
3.

Piotr Syta – likier „Kokozówka”

USŁUGI
1.

Iwona Woźniak – orzech na ząb

KONKURS W WOLIMIERZU (Wolimierz, Pobiedna, Wola Sokołowska)

Bartek Jankowski – szkółka Łucznicza

2.

2.

1. Maryla Rudak-Zielonka – mokry piernik

3.

USŁUGI – 2x pierwsze, 2 x drugie
miejsce
1.

1.

Magda Kuźniarz – szklana seria „Zrób
sobie Wolimierz”

2.

-przyrodnicze
3.
4.

1.

3.

3.

Tomasz Marszałek – Tor do strzelectwa

1.

KGW „Złote Babeczki” – złotnickie pie-

2.

Natalia Marszałek – Babeczki

3.

Inga Sobucka – Szarlotka Izerska

1.

KGW „Złote Babeczki” – nalewka soł-

2.

Janusz Majchrzak – piwo rzemieślnicze

tysowej

Katarzyna i Zosia Chudzińskie – Miło-

KULINARIA – PRZETWORY
1.

Paweł Polakiewicz – Pszczelnik Izerski
– Ziołomiód lawendowy z leśną jagodą

2.

Paulina Wójcik – Koszyk Miłoszowski
„Samo Zdrowie”

3.

Katarzyna Męcina – Miody z Rodzinnej
Pasieki

rogi – Katarzyna Lebiecka

KULINARIA – PRZETWORY – 2x
pierwsze, 2 x drugie miejsce

Ewa Męcina – Dzik po izersku
szowskie Pierniki

terenowego

KULINARIA-POTRAWY

Sylwia Holinka-Walczak – zupa szczawiowa

Stowarzyszenie Razem Możemy Więo Stankowicach

Katarzyna i Zosia Chudzińskie – zabawa

KULINARIA-POTRAWY

Izery – Wycieczki i rajdy konne
cej – Historyczne wędrówki z książką

Adam Łuczyński – Złoty Pociąg w Leśnej
„Przygoda w osadzie Wulkanitów”

2.

mierza

Paweł Polakiewicz – Pszczelnik Izerski
– pszczelarskie warsztaty edukacyjno-

Joanna i Grzegorz Chyłkowie, Stadnina

Elżbieta Piecyk – lniane torby z Woli-

Tomasz Walczak – Kreatywne warsztaty
stolarskie

2.

Barbara Oskierko – rękodzieło szydełkowe

Sylwia Pietryszyn – Podusia – wyroby

KONKURS W MIŁOSZOWIE (Miłoszów, Świecie, Smolnik, Leśna)

Magda Kuźniarz – warsztaty w Szklanej
Kuźni

Malwina Gajewska – ceramika
lniane

„Zefar”

KONKURS W STANKOWICACH
(Stankowice, Bartoszówka, ZaciRZEMIOSŁO – nagrody równo- sze, Złoty Potok, Złotniki)
rzędne
USŁUGA
1.

RZEMIOSŁO

Magda Syta – Serowe Cztery Pory Roku

KULINARIA-PRZETWORY

Stanisław Waraksa – miód rzepakowy
– kremowany

3.

1.

2.

4.

2.

Katarzyna Daniel – „Marszałek”

1.

3.

Janina Juranek – ciasto Malinowa

w ostrym sosie

KULINARIA-POTRAWY

KULINARIA-POTRAWY
2. Agnieszka Gorajec – smalec z dzika

Robert Gorajec – nalewki

2.

RZEMIOSŁO – nagrody równorzędne
1.
2.

Katarzyna Męcina – Kosmetyki SPAzUla
Katarzyna i Zosia Chudzińskie – Biżuteria spod Wulkanu

3.

Maria Streubel – Miłoszowskie eko-torby i plecaki

– Dom Piwny w Stankowicach
3.

Łukasz Szczepański – cydr łużycki ze
Stankowic

Anna Hernik
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Zaplecze działu estetyki…
78 jest niezabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Brak bramy
wjazdowej, część terenu ogrodzona
panelami siatkowymi, na części terenu
brak ogrodzenia. Brak osoby nadzorującej teren bazy.

BUDYNEK SOCJALNY
Drzwi zewnętrzne otwarte zostały
kluczem przez kierownika zespołu
kontrolnego. W przedsionku – zacieki z dachu. Pomieszczenie stróżówki
– zamknięte, bez oglądu. Pomieszczenia szatni, świetlicy i umywalni z toaletami – w totalnym nieładzie, Szafy
ubraniowe pootwierane, na podłogach
porozrzucane ubrania, sprzęty pracownicze, wyposażenie pomieszczeń.
Wszędzie brudno.

WIATA NA SAMOCHODY + ŚLUSARNIA

Likwidacja spółki miejskiej PM Synergia
stała się faktem. Gorąca dyskusja dotycząca
decyzji burmistrza najczęściej koncentruje się
na aspektach finansowych: „spółka osiągała
zyski, nie trzeba było jej zamykać” – mówią
krytycy. Kolejne kontrole wskazują na negatywną
ocenę stanu działalności spółki odpowiedzialnej
za wygląd i czystość naszej gminy. Obraz, który
się wyłania jest przerażający i smutny zarazem.
Zdaniem burmistrza Leśnej, najważniejszym zadaniem spółki komunalnej
nie jest „zysk”, ale świadczenie najwyższej możliwej jakości usług dla mieszkańców gminy.
Początkowe zmiany w zarządzie
spółki nie wpłynęły na poprawę sytuacji spółki komunalnej, nie mówiąc
o zaspokajaniu podstawowych potrzeb
gminy wynikających ze świadczenia
usług o charakterze użyteczności publicznej. Jeśli mimo zmian w zarządzie
spółki nie udawało się uzyskać jakości i odpowiedzialności za powierzone
zadania to należało zmienić nie tylko
zarząd, ale całą koncepcję zarządzania
i organizacji gospodarki komunalnej.

W lipcu Panorama Leśnej opublikowała obszerny artykuł pt. „Ocena stanu
i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia w Leśnej”, w którym
szczegółowo opisywaliśmy wszystkie
sfery aktywności spółki – negatywnie ocenione przez burmistrza. Dziś,
zgodnie ze starą mądrością „jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” prezentujemy fotografie wykonane podczas kontroli z 10 września 2019 roku.
Celem była ocena stanu faktycznego
obiektów i wyposażenia Bazy Magazynowo-Sprzętowej PM Synergia w miejscowości Smolnik 78.
Baza byłego ZUK – budynki gospodarcze pod adresem Smolnik 78 zostały przekazane przez gminę do PM

Synergia – najpierw na 3 lata, umową
użyczenia nr 3/2012 z dnia 1.08.2012
r. a następnie na kolejne 10 lat umową
z dnia 1.08.2015 r. Nie mamy żadnych
dokumentów potwierdzających, czy
w roku 2015, kiedy kończył się okres
pierwszej umowy, urząd dokonał kontroli stanu tych budynków i wyposażenia. Oznacza to, że stanem majątku
gminnego powierzonego spółce nikt
wtedy się nie interesował.
§3 p.1 umowy użyczenia brzmi: „Biorący w użyczenie zobowiązuje się do
profesjonalnego administrowania nieruchomościami (…) z należytą starannością zgodnie z ich przeznaczeniem,
w sposób który zapewni prawidłowe
i oparte na obowiązujących przepisach
prawa funkcjonowanie nieruchomości
na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia”.
Jak z powyższego zapisu wywiązywała się spółka miejska, pokazują fotografie i protokół pokontrolny. Od roku
2012, formalnie budynki byłej bazy
ZUK stanowiły zaplecze dla działu estetyki PM Synergia.

Wiata – plac zadaszony, wjazd ogólnodostępny. Na placu odkryty kanał
samochodowy – niezabezpieczony. Na
terenie znajdują się porzucone w nieładzie opony, beczki, szafy narzędziowe.
Budynek ślusarni – niezabezpieczony
przed dostępem osób postronnych.
Dach przecieka w kilku miejscach.
Wybite szyby z segmentów okiennych.
Z sufitu i ścian odpadły płaty tynku.
Dźwigary stropowe zalewane cały
czas przez wodę, mocno skorodowane.
W środku porzucone maszyny i wyposażenie. Zaplecze – zdewastowane,
gruz i części urządzeń. Instalacja elektryczna zalewana wodą, grozi porażeniem osób lub pożarem w razie zwarcia.

WARSZTAT BLACHARSKI
Drzwi wejściowe zamknięte na kłódkę. W oknach budynku – wybite niektóre szyby, umożliwiające wejście do
środka. Wewnątrz widać dużo maszyn,
urządzeń, podzespołów, stołów montażowych itp. (tokarka, wózki, kompresor, wiertarka stołowa). Przy wybitym
oknie zastano smarownicę przemysłową i elementy metalowe.
Na placyku przy budynku – niezabezpieczony pług śnieżny doczepiany.
Obok – porzucone różne elementy wyposażenia.

USTALENIA KONTROLI (fragmenty protokołu pokontrolnego) WIATA STOLARSKA
Teren Bazy Magazynowo-Sprzętowej
PM Synergia w miejscowości Smolnik

Pomieszczenia zabezpieczone siatką.
Boksy ze sprzętem pozamykane na
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kłódki. W środku widoczna hałda
odpadów i desek stolarskich, a obok
osprzęt do multicara lub innych
maszyn (rozsiewacz piasku, podzespoły do zamiatania jezdni, nadstawka – rozsiewacz piasku i inne).
Obok rozdrabniacz gałęzi (tzw. rębak) – w dobrym stanie wizualnym.
W głębi wiaty kilkanaście nowych
koszy ulicznych, część w oryginalnych opakowaniach.
Po drodze do wiaty porozwalanych
kilkadziesiąt koszy na śmieci – siatkowych (dużych i małych), metalowych (prostokątnych i okrągłych).

***

Całość protokołu, wraz z pełną dokumentacją fotograficzną dostępna jest
na stronie www.panoramalesnej.pl.
Baza została wyłączona z użytkowania – po przeprowadzonej kontroli
we wrześniu b.r. przez likwidatora
spółki. Obecnie teren został uporządkowany, a przedmioty mogące
mieć jakąś wartość zabezpieczone.
Teren i resztki „majątku” czekają na
przekazanie do Urzędu Miasta.
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§3 p.1 umowy użyczenia brzmi: „Biorący w użyczenie
zobowiązuje się do profesjonalnego administrowania
nieruchomościami (…) z należytą starannością zgodnie
z ich przeznaczeniem, w sposób który zapewni prawidłowe i oparte na obowiązujących przepisach prawa funkcjonowanie nieruchomości na poziomie zapewniającym
bezpieczeństwo ludzi i mienia”.

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 10 (88) • 18 PA ŹDZIERNIK A 2019

„Zaprogramuj misję na Marsa”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Smolniku ruszyła z projektem
„Digital Kids – Zaprogramuj misję
na Marsa” współfinansowanym
przez UE ze środków europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
W ramach projektu szkoła otrzymała: komputer przenośny, 11 tabletów
OVERMAX, 16 tabletów Huawei, 21
gier edukacyjnych do programowania Scottie Go, 2 drukarki 3D, 1 robot

Ruszyli z akcją „Złom dla OSP Świecie”
Jeżeli masz jakiś złom, który chcesz
oddać – daj im o tym znać. Odbiorą
go własnym transportem, do tego posprzątają ze zbędnego metalu Twoją

Smolniczanie w Międzyzdrojach

W dniach 20-22 września br., w ramach XVII Spotkań Artystycznych
Seniorów, w Międzyzdrojach wystąpiła Kapela Smolniczanie ze Smolnika.
Dash, 2 zestawy klocków LEGO EducationWeDo 2.0.
Projekt zakłada realizację szkoleń
z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania w ramach
rozwijania kompetencji kluczowych
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3. Zajęcia
realizowane będą w formie warsztatowej. Ostatnie spotkanie poświęcone
będzie prezentacji animacji pokazującej przebieg programowania przez
uczniów ich „Misji na Marsa”, przy
wykorzystaniu przekazanego sprzętu.

Złom dla OSP Świecie

Strażacy ze Świecia liczą na szybkie otwarcie swojej nowej remizy.
Cieszą się też z posiadania dwóch
nowych aut. Mają też wielką prośbę
do nas wszystkich.
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posesję. Pieniądze z tego celu przeznaczają w całości na wyposażenie
i remont swoich aut, które chcą jak
najszybciej doposażyć, by były w bojowej gotowości do działań.
Wszelkie informacje i zlecenia na odbiór złomu można zgłaszać tu na Facebooku lub do osób:
• Paweł 731-037-946
• Mirek 501-213-976
• Mateusz 515-647-808.

W tegorocznej edycji wzięło udział 40
zespołów z całej Polski. Smolniczanom udało się znowu z powodzeniem

promować naszą gminę w Międzyzdrojach.
Kapela Smolniczanie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do wyjazdu
zespołu na tegoroczne Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach.
Relację można obejrzeć na www.dolfil.pl.
Kierownik zespołu
Andrzej Jurczenko
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„Piękna wieś dolnośląska 2019” Ćwiczenia polskich
i czeskich policjantów

Od 11 lat Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego organizuje konkurs „Piękna Wieś
Dolnośląska 2019” w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”,
„Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
i „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Rozstrzygnięcie konkursu tegorocznej edycji odbyło się we wsi Opawa
w Gminie Lubawka – najpiękniejszej wsi 2019 roku. 5 października
br. spotkali się tutaj odnowiciele wsi
z całego województwa dolnośląskiego.
Gminę Leśna reprezentowali liczni
mieszkańcy Świecia oraz pozostałych
sołectw uczestniczących w odnowie

wsi. Z rąk Marszałka Województwa
Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego – mieszkańcy Świecia odebrali
nagrodę pieniężną w wysokości 3000
zł z tytułu zajęcia II miejsca w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Komisja konkursowa bardzo wysoko
oceniła organizowany w Świeciu rodzinny rajd rowerowo-pieszy. Laureatom serdecznie gratulujemy.
Po raz pierwszy z Gminy Leśna wyjechała duża delegacja – ponad 40
osób, reprezentanci 8 sołectw. Mamy
nadzieję, że wkrótce na scenie najlepszych projektów i najciekawszych wsi
zobaczymy kolejne sołectwa z naszej
gminy.

Nabór wniosków o dofinansowanie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na działanie:
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2019 – Zakładanie działalności gospodarczych
Termin naboru wniosków: 9.10.2019 – 23.10.2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.
pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620
Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Ćwiczenia polskich i czeskich policjantów, mające na celu odnalezienie grupy zaginionych turystów,
były ostatnim etapem projektu
„Zwiększenie bezpieczeństwa na
pograniczu polsko-czeskim” realizowany w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska
2014-2020.
Projekt ten współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Zaginięcia osób, na pograniczu polsko – czeskim, na którym praktycznie
nie ma już granicy były przyczynkiem
do rozpoczęcia unijnego projektu. Jego
głównym tematem było usprawnienie
poszukiwania osób zaginionych na obszarach niezurbanizowanych. Pomysł
znalazł swój finał w marcu 2019 roku,
w momencie wdrożenia projektu przez
Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Libercu.
W ramach współpracy obie strony wymieniły swoje doświadczenia
w zakresie procedury i taktyki poszukiwania osób zaginionych. Kolejnym
etapem projektu było stworzenie dwujęzycznej ulotki informacyjno – profilaktycznej dla osób, które wybierają się
na przygraniczne szlaki turystyczne.
Zorganizowano obustronne szkolenia
językowe dla policjantów, a w efekcie
opracowano polsko-czeski słownik
tematyczny.
Podsumowaniem dotychczasowej
współpracy były ćwiczenia praktyczne,
które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 roku w Lesie Miłoszowskim.
Scenariusz ćwiczeń zakładał wspólne
poszukiwanie grupy turystów przez
policjantów polskich i czeskich. Do
tego celu wykorzystano środki tech-

niczne zakupione w ramach projektu
m. in. urządzenia GPS, komputery, namioty, latarki oraz sprzęt wspomagający poszukiwania w trudnym terenie
leśnym. Policjanci mieli do dyspozycji
także specjalistyczny samochód dowódczo-sztabowy, quada do transportu osób poszkodowanych, kamerę
termowizyjną oraz oprogramowanie
polskie i czeskie do lokalizacji ratowników biorących udział w akcji.
Ćwiczenia zakończyły się sukcesem. W późnych godzinach wieczornych odnaleziono grupę zaginionych
turystów. Scenariusz zakładał także
udzielnie im pomocy medycznej. Osoby zostały opatrzone i przetransportowane do miejsca dowodzenia.
Dotychczasowa współpraca policji
polskiej i czeskiej niejednokrotnie
pokazała dobre efekty. Jednak przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że
istnieje potrzeba kontynuowania
dalszych wspólnych ćwiczeń oraz
konieczność pogłębiania współpracy,
wymiany praktycznych doświadczeń
oraz rozwiązywania konkretnych
problemów. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
W przyszłości, na bazie tej współpracy, będą realizowane kolejne projekty dotyczące pracy policji na pograniczu polsko – czeskim.
Źródło: KPP w Złotoryi, st. sierż. Dominika Kwakszys, KPP w Lubaniu, asp.
szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, KPP
w Lwówku Śląskim, asp. szt. Mateusz
Królak oraz por. Bc. Vojtech Robovsky
Szybkie odnalezienie zaginionych
turystów było finałem ćwiczeń policjantów z Polski i Czech
asp. szt. Monika Kaleta
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

z powodu braku dojazdu. Są jednak oferty pracy,
których niestety nie można zaproponować bezrobotnym ze względu na brak możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej. Być może
są to oferty nawet atrakcyjniejsze od innych,
ale brak połączeń autobusowych uniemożliwia
zatrudnienie.
W całym powiecie lubańskim stopa bezrobocia
na koniec lipca wyniosła 6,2 %, przy średniej
krajowej 5,2%.

Jan Surowiec

Bezrobocie w gminie Leśna
w 2019 r.
Stopa bezrobocia w naszej gminie z roku na rok
jest coraz mniejsza. Dla przykładu, na koniec
lipca 2017 r. było 461 bezrobotnych, na koniec
lipca 2018 r. – 348, a na koniec sierpnia br. – 284.
Zapytałem kierownictwo Powiatowego Urzędu
Pracy o dane dotyczące ofert pracy, jakie zostały
przedstawione bezrobotnym. W styczniu br. 233
osoby z naszej gminy otrzymały przynajmniej
jedną ofertę pracy. Nikt nie podjął zatrudnienia.
W marcu spośród 254 osób, którym przedłożono
oferty, tylko 4 osoby skorzystały z możliwości
pracy, w maju – 225 ofert i 1 osoba przyjęła propozycję, a w lipcu br. informacje o możliwości
podjęcia pracy otrzymało 183 bezrobotnych,
a zatrudnienie podjęło 8 osób.
Z danych wynika, że co miesiąc propozycję
pracy otrzymuje ponad 60% bezrobotnych
z Gminy Leśna. Niestety, bardzo mało osób podejmuje zatrudnienie – do 4%. Zapytałem też,
czy przyczyną odmowy skorzystania z oferty
pracy może być brak możliwości dojazdu do
proponowanego miejsca zatrudnienia. Okazuje się, że każda przedkładana propozycja pracy
oznacza także możliwość dojazdu. Tak więc formalnie nie ma możliwości, aby osoba bezrobotna mogła odmówić przyjęcia propozycji pracy

Oświata w powiecie lubańskim
W bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy
w czerwcu 2019 r. ukończyli naukę w szkole podstawowej byli przyjmowani do 4-letniego liceum
ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
do 3–letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum mogli podjąć dalszą
naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
5-letnim technikum lub w 3–letniej branżowej
szkole I stopnia.
Od 1 września br. zmieniły się nazwy szkół powiatowych. Nazwy po zmianach są następujące:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama
Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2,
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,
ul. Kopernika 31 i Zespół Szkół Elektryczno –
Mechanicznych w Lubaniu, ul. Leśna 8.
Do ZSP przyjętych zostało w br. 342 uczniów
(w ubr.- 198), do ZSZiO – 321 (w ubr. – 172),
do ZSE-M – 60 (w ubr. – 39). Ogółem do klas
pierwszych przyjęto w powiecie lubańskim 723
uczniów i utworzono 26 oddziałów. Dla porównania w ubiegłym roku przyjęto 408 uczniów do
15 oddziałów. Średnia liczba uczniów w oddziale
wynosi obecnie prawie 28 uczniów.
Zmiany dotyczą również placówki resocjalizacyjnej we Włosieniu. Od 1 września jest to Ze-
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spół Placówek Terapeutyczno–Wychowawczych
utworzony z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i nowej placówki – Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii. Utworzenie MOS stanowi
próbę poszerzenia oferty, aby pozyskać wychowanków. Od wielu lat problemem jest mała liczba wychowanków i niewykorzystywanie miejsc,
jakimi dysponuje Ośrodek. Na starcie, w dniu 3
września we Włosieniu było obecnych ogółem 8
wychowanków, 4 nieobecnych i 6 nowych skierowań. Wg Raportu o stanie powiatu, zatrudnienie w MOW we Włosieniu wynosi ponad 30
etatów.

Most w Leśnej wymaga ograniczenia tonażu
Chodzi o most w drodze powiatowej prowadzącej
z Leśnej do Miłoszowa, znajdujący się w ulicy
Orzeszkowej, w niedalekiej odległości od Przedszkola gminnego. Interwencję zapoczątkowało
zdjęcie wykonane przez jednego z mieszkańców,
pokazujące zły stan elementów konstrukcyjnych
mostu. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów okazało się, że już pod koniec 2014 r. w protokole pokontrolnym wpisane zostało polecenie
– ograniczyć nośność obiektu do 15 t i wykonać
stosowny remont. Powodem tego były i są wykazane w protokole uszkodzenia zagrażające
katastrofą budowlaną.
Przez 5 lat nie wprowadzono ograniczenia
tonażu, ani nie wykonano remontu. Gdy podjąłem interwencję nie sądziłem, że natrafię na
taką niefrasobliwość i lekceważące traktowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu
Lubańskiego, a w jego imieniu odpowiada za to
dyrektor PZD.
To szczęście, że nic nikomu jeszcze się nie
stało. Teraz dopiero Powiatowy Zarząd Dróg
w Lubaniu obiecał, że „do czasu ponownego

określenia nośności użytkowej obiektu, wprowadzi ograniczenie nośności do 15 t. Ponadto
Zarządca drogi zleci wykonanie dokumentacji
projektowo – budowlanej, a także poczyni starania o środki finansowe.
Znając realia, do usunięcia zagrożenia jeszcze daleka droga. Zaskakujące jest to, że bez
wykonania remontu zlecone będzie badanie
nośności mostu. Być może po takim badaniu
okaże się, że bez naprawy most zamiast 15 t,
wytrzyma nawet 40. Tak właśnie było z mostem
przy wodociągach, gdzie po ponownym badaniu
wytrzymałość mostu zwiększyła się o 10 t, bez
żadnego remontu.

Powiat nadal sprząta drogi po
sezonie zimowym
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania kierowane do Starosty Lubańskiego, a dotyczące bieżącego utrzymania dróg publicznych zawierają
stałą formułkę. Prawie w każdej odpowiedzi jest
ta sama obietnica, że wnioskowane zadanie zostanie podjęte „po zakończeniu sprzątania dróg
po okresie zimowym”, albo „po zakończeniu remontów cząstkowych ulic”. Jeden z problemów
dotyczy drogi powiatowej Smolnik-Szyszkowa.
Po każdym deszczu w pobliżu domu nr 12 tworzy się wielka, zbiorcza kałuża. Jej rozmiary zależą od wielkości opadów i niekiedy woda zalewa
prawie całą jezdnię. Właśnie to zadanie miało
być wykonane po zakończeniu sprzątania dróg
po okresie zimowym. Czekając cierpliwie na realizację, zapytałem we wrześniu, czy pozimowe
sprzątanie zostało zakończone. Odpowiedź PZD
z dnia 9 września br., zaakceptowana przez Zarząd Powiatu, jest zdumiewająca: „sprzątanie po
okresie zimowym jest w trakcie”! I jak tu oczekiwać troski o drzewa, pobocza, rowy, skoro cały
czas sprzątają po minionej zimie? Oby zdążyli
przed kolejną. A tak na serio, to brak słów na
takie podejście do zadań i obowiązków.

Fundacja Dziki Zachód zajęła się Dolwisem
Fundacja Dziki Zachód ruszyła
z projektem, którego głównym tematem jest Dolwis. W tej sprawie
spotykamy się z wieloma osobami.
Swoimi wspomnieniami o latach
spędzonych na pracy w tych zakładach dzielą się z nami seniorzy
przychodzący na spotkania Klubu
Seniora w OKiS-ie.

Już teraz naszym dolwisowskim seniorom serdecznie dziękujemy. Czy to
z działu przygotowawczego, z tkalni,
brakarni, czy farbiarni wszystkie opowieści to skarbnica wiedzy o tym jak
działało to potężne przedsiębiorstwo
i jak przemożny wpływ miało na życie
całego miasta. Dość wspomnieć żłobek
i przedszkole (do tej pory w miejskie

przedszkole jest w tym samym budynku), szkołę zawodową, Dom Kultury
(którego spadkobiercą jest OKiS), klub
sportowy (o znaczącej nazwie „Włókniarz”), przyzakładowy gabinet lekarski i stomatologiczny, zakładową bibliotekę i łaźnię.
Spotykamy się również z młodzieżą
z klas 7 i 8 SP Smolnik. Tu też zajmujemy się Dolwisiem, ale z innej strony – będziemy robić filmiki, animacje
poklatkowe, krótkie nagrania właśnie
o Dolwisie. To wszystko złoży się na
grę terenową, do zagrania w telefonie
komórkowym. Zaczęliśmy od wyjścia
w teren – poszliśmy do budynków po
Dolwisie. Naszym przewodnikiem był
nieoceniony p. Ryszard Stanuch, któremu dziękujemy za poświęcony czas.
Z tego wyjścia powstały zdjęcia uczestnika warsztatów Janka Rębarza.
Niestety brakuje nam młodzieży na
zajęciach – długie godziny w szkole

i natłok nauki sprawiają, że na nasze
warsztaty multimedialne przychodzi
zaledwie parę osób. Szukamy chętnych
do udziału! Zgłoszenia przyjmuje –
Ania Hernik 507 522 542
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Noc w… bibliotece
Ciemno, prawie noc, a w Bibliotece
Publicznej w Leśnej V ogólnopolska akcja Noc Bibliotek pod hasłem
,,Znajdźmy wspólny język”, będąca
wielkim świętem bibliotek i czytania.
Wystartowaliśmy, jak setki bibliotek w Polsce,
5.10.2019 roku o godzinie 19:00. W specjalnie
przygotowanej na ten wieczór przestrzeni biblioteki zapanował mrok rozjaśniony delikatnym blaskiem lampek i lampionów, a gości
witała nastrojowa muzyka i organizatorzy.
Po powitaniu Agnieszka Smolińska, dyrektor
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, zaprezentowała polecany do wspólnego czytania na otwarcie akcji Noc Bibliotek 2019 roku wiersz Joanny
Mueller ,,Wierszowiązałki”.
Licznie przybyli goście wzięli udział w kalamburach (bez użycia słów należało przedstawić
tytuł książki za pomocą rysunków i gestów).
Następnie były łamańce językowe (czytanie na
czas trudnego tekstu).Wielką atrakcją wieczoru
było niespodziewane przybycie zaprzyjaźnionego z biblioteką kota, który dumnie pozował
do zdjęć.
Harcerze z Drużyny Wodnej ,,Żagiel” pod
przewodnictwem Aleksandry Sobczyk oraz
młodsi uczestnicy Nocy Bibliotek wzięli udział
w zajęciach prowadzonych przez Panią Aleksandrę, w czasie których musieli wykazać się
intuicją i językowym wyczuciem, dopasowując
słowa związane z biblioteką do jednego z 7 języków europejskich.
W tym czasie dorośli uczestnicy Nocy Bibliotek przeszli do pokoju zagadek, aby odgadnąć

,,Kim był GHG ?”. Była to gra oparta na biografii
i twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego
(rok 2019 ustanowiony przez Sejm RP Rokiem G.
H. Grudzińskiego w 100-lecie urodzin pisarza).
Uczestnicy wzięli również udział w rozwiązywaniu krzyżówki, której hasłem było nazwisko
pisarza.
Po poczęstunku pizzą i owocami, wszyscy
zostali zaproszeni na projekcję filmu towarzyszącego tegorocznej akcji Noc Bibliotek pt. ,,Ptyś
i Bill” w reżyserii A. Chorlota i F. Magniera. To
kino familijne, które w ciepły humorystyczny sposób ilustruje hasło tegorocznej akcji
,,Znajdźmy wspólny język”.

Dyskusyjny Klub Książki

26.09.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Leśnej odbyło się pierwsze po
przerwie wakacyjnej spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Leśnej.
Dyskutowaliśmy o thrillerze psychologicznym JP Delaney „Lokatorka”.

Dofinansowanie do zakupu książek
Biblioteka Publiczna w Leśnej w 2019 roku po raz kolejny wzięła udział
w Programie wieloletnim ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ Priorytet
1 – Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych i otrzymała
dofinansowanie na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa kwotę 5400,00 zł.

Książka opowiada o Emmie i Jane, które zamieszkały w pewnym wyjątkowym mieszkaniu.
Powoli odkrywane są kolejne sekrety bohaterek.
Jane dowiaduje się, że poprzednia lokatorka
Emma umarła z powodu przykrego wypadku,
była do niej łudząco podobna i tak jak ona miała
romans z właścicielem mieszkania. Jane rozpoczyna własne śledztwo, postanawia dowiedzieć

się więcej o śmierci poprzedniczki ponieważ
czuje, że to nie był wypadek. W tej powieści
przeszłość przeplata się z teraźniejszością,
a każda z postaci cierpi na pewne dysfunkcje
i ma coś do ukrycia. Autor prowadzi intrygę za
intrygą, niczego nie można być pewnym, a zakończenie jest całkowitym zaskoczeniem. To
powieść napisana przyjaznym językiem, zapewniająca mocne wrażenia, dużo emocji i warto
po nią przyjść do biblioteki. Klubowicze zostali
zaproszeni na spotkanie autorskie dofinansowane z DKK – w dniu 24.10.2019 r. godz.12:00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej – z pisarką Moniką Sawicką, poświęcone jej najnowszej
książce pt. ,,Kolorowych snów”.
Moderator DKK Wanda Kwiatkowska
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Konstancja Uniechowska

• Od dnia 01.10.2019 roku działalność w zakresie odbioru i wywozu
nieczystości stałych przejął Zakład

Gospodarki i Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Lubaniu (nr telefonu: 75 671
1220, 75 671 1222),
• Od dnia 01.10.2019 roku działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej przejął Urząd Miejski w Leśnej.

Od 01.11.2019 planowane jest
przekazanie do Urzędu Miejskiego
w Leśnej działalności w zakresie:
•

Dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków,
Obsługa cmentarzy komunalnych.

•
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Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Leśna: 01.10.2019 - 30.11.2019
Kontakt: ZGiUK Sp. z o.o. : 75 671 12 20
Odpady zmieszane
Dzień
tygodnia

Odbiór co 2 tygodnie

Odpady segregowane

Odbiór co tydzień

Bioodpady
Odbiór co
tydzień

07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
18.11.2019

Wtorek

Poniedziałek

Miłoszów
Sucha

Środa

W spotkaniu tym wzięło udział 30 młodych ludzi z Polski, Hiszpanii, Włoch,
Portugalii, Łotwy i Wielkiej Brytanii.
Głównym celem wymiany było zmotywowanie oraz wzmocnienie pozycji
młodych ludzi, ich inicjatywności oraz
uczestnictwa w życiu społecznym we
własnych krajach i kulturach.
Młodzież miała możliwość współorganizowania wydarzeń związanych
z szerzeniem tolerancji. Zależało nam
na tym, aby grupa była w stanie przedstawić swoje pomysły opinii publicznej oraz uświadomić innym młodym
ludziom ich potencjał podejmowania
decyzji. W naszej wsi mieli oni okazję
pomagać przy festiwalu, dzięki czemu nauczyli się organizacji dużych
wydarzeń kulturalnych. Był to festiwal organizowany przez młodych podróżników, którzy są silnie związani
z naturą, starając się jej nie nadużywać, ani wykorzystywać. Idea kryjąca się za ich spotkaniem to szerzenie
tolerancji wobec wszystkich żywych
istot, uczenie o recyklingu, upcyklingu i DIY (czyli „zrób to sam”). Dzięki
temu wydarzeniu uczestnicy wymiany
mogli nie tylko poznać ludzi z całego
świata i uczyć się nowych rzeczy o ich
kulturach, ale również mogli oni nabyć praktyczne umiejętności podczas
budowania scen przed festiwalem, czy
toalet kompostowych. Jednym z rezultatów naszego projektu jest krótki film,
który został nagrany podczas spotkania. Film zawiera niektóre działania
programu i wyjaśnienia od liderów zespołów, informacje zwrotne i refleksje
uczestników. Jest to rodzaj instrukcji,
jakie kwestie są ważne, gdy chce się
organizować wydarzenia związane
z podnoszeniem tolerancji. Film został stworzony przez i dla młodych ludzi. Projekt został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
(https://ec.europa.eu)
Polska Agencja Narodowa programu
Erasmus +: http://erasmusplus.org.pl/

• Od dnia 16.09.2019 roku działalność w zakresie utrzymania czystości i estetyki w Leśnej i w Pobiednej
przejął Urząd Miejski w Leśnej,

Świecie,
Zacisze,
Bartoszówka,
Złoty Potok,
Złotniki

Kościelniki
Szyszkowa
Janówka

08.10.2019
22.10.2019
05.11.2019
19.11.2019

Leśna:
Morcinka,
Kochanowskiego,
Kościelna,
Krótka,
Krzywa,
Lubańska,
Ogrodowa,
Izerska,
Osiedle,
Polna,
Rynek,
Szkolna,
Elizy Orzeszkowej,
Sienkiewicza,
Sudecka,
Leśna:
Kościuszki,
Żeromskiego,
Wiejska,
Na Stoku,
Stroma,
Pocztowa
* Baworowo nad
byłym GS
Leśna

09.10.2019
23.10.2019
06.11.2019 Kochanowskiego,
20.11.2019
Morcinka,
Lechów
* Smolnik

Czwartek

W dniach 16.07 – 22.07. 2019, w ramach programu Erasmus, Fundacja
Atelier Wolimierz zorganizowała
projekt Międzynarodowej wymiany młodzieżowej, o nazwie „You
can do it – practical workshop on
how to organize raising-tolerance
events”.

Likwidator PM SYNERGIA Sp. z o.o.
w Likwidacji informuje:

Piątek

You can do it
w Wolimierzu
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Wolimierz
Szyszkowa
posesje nr: 84
i 106

10.10.2019 Leśna
24.10.2019
Izerska
07.11.2019
21.11.2019 Kombatantów
Osiedle
Baworowo

Grabiszyce
Jurków
Stankowice

Pobiedna
11.10.2019 Leśna
25.10.2019 Kochanowskiego
08.11.2019
22.11.2019 Kościelna
Morcinka
Ogrodowa
Reja
Elizy Orzeszkowej

07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019
28.10.2019
04.11.2019
12.11.2019
18.11.2019
22.11.2019w

01.10.2019
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
13.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
14.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
03.10.2019
10.10.2019
17.10.2019
24.10.2019
31.10.2019
07.11.2019
15.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
04.10.2019
11.10.2019
18.10.2019
25.10.2019
02.11.2019
08.11.2019
16.11.2019
22.11.2019
29.11.2019

Leśna
Pobiedna
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019
28.10.2019
04.11.2019
12.11.2019
18.11.2019
25.11.2019

Plastik, szkło, papier

Odbiór co 2 tygodnie
Miłoszów
Świecie
Złotniki Lubańskie
Złoty Potok
Stankowice
Sucha
Janówka
Kościelniki Górne
Kościelniki Średnie
Smolnik
Szyszkowa
Grabiszyce Dolne
Grabiszyce Średnie
Grabiszyce Górne
Jurków
Bartoszówka
Zacisze
Wolimierz
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
18.11.2019

Leśna
Miłoszów
28.10.2019
25.11.2019

Świecie
Złotniki Lubańskie
Złoty Potok
Stankowice
Sucha
29.10.2019
26.11.2019
Janówka
Kościelniki Górne
Kościelniki Średnie
Smolnik
Szyszkowa
30.10.2019
27.11.2019
Grabiszyce Dolne
Grabiszyce Średnie
Grabiszyce Górne
Jurków
31.10.2019
28.11.2019
*Bartoszówka
*Zacisze
*Pobiedna
*Wolimierz
02.11.2019
29.11.2019
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VI Półmaraton „Z biegiem Kwisy” już za nami
Kategoria generalna NW
Mężczyźni:
1. Doboszyński Mirosław – Wałbrzych
2. Guzek Jacek – Nowy Tomyśl
3. Kazmierczak Krzysztof – Opalenica
Kobiety:
1. Rychlicka Agnieszka – Lubań
2. Piskór Krystyna – Leśna
3. Andrzejewska Anna – Kowary
Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs przewidziany na koniec zawodów. Atrakcyjne nagrody sprawiły, że adrenalina znów jak
na starcie wzrosła, a zawodnicy w zniecierpliwieniu oczekiwali kolejnych wyników.

12 października 2019 r. odbyła się
kolejna edycja biegu, który jest już
stałym elementem kalendarza wydarzeń sportowych w gminie Leśna.
VI Kruszywa Polskie Półmaraton „Z biegiem Kwisy”, jak zawsze, cechowały: wyjątkowa atmosfera sportowej rywalizacji,
doskonała zabawa i świetna organizacja.
Na starcie stanęło niemal 180 zawodników,
walczących bądź na dystansie półmaratońskim,
bądź na 10 km, czy też na 5 km w dyscyplinie
nordic walking. Półmaraton uroczyście otworzył
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz podkreślając
rolę sportu w rozwoju lokalnej społeczności.

Jak co roku nagrodzonych zostało bardzo wielu zawodników, zarówno w kategoriach open, jak
i wiekowych. Zawsze także wyróżnieni zostają
najlepsi z naszego rejonu, z gminy i powiatu,
docenieni także są najstarsi zawodnicy, będący
przykładem dla młodszych, którzy jeszcze nie
rozpoczęli swej przygody z bieganiem.

Słowa uznania kierujemy do współorganizatora Ośrodka Kultury i Sportu.

Wyniki:
Kategoria generalna 21 km

Dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie
finansowe, dzięki którym mogliśmy zrealizować

Mężczyźni:
1. Kużaj Grzegorz – Przejęsław
2. Farganus Robert – Leśna
3. Olejnik Tomasz – Zgorzelec
Kobiety:
1. Karnicka Iwona – Zgorzelec

Piękna jesienna aura towarzyszyła zmaganiom na trasie, gdy w samym sercu miasta
najmłodsi adepci sportu ścigali się w towarzyszącym imprezie „Biegu Krasnala”, na mecie
którego czekały na nich słodkie medale.

2. Niedźwiedzka Anna – Lubin

Nie brakowała także dodatkowych atrakcji,
w tym takich z walorami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Dzięki Policji można było sprawdzić na symulatorze wypadków, czym grozi niezapinanie pasów podczas jazdy samochodem.
Udostępnione przez OKiS narko i alkogogle
pozwalały się przekonać, jak funkcjonuje nasz
wzrok i mózg pod wpływem środków psychoaktywnych.

1. Szymański Tomasz – Węgliniec

Turniej żaków

Kolejny turniej za nami! Tym razem
to Akademia Piłkarska Włókniarz
LEŚNA była jego organizatorem.

Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, od tych najmłodszych do najstarszych,
to dla was pracujemy, dla was przygotowujemy
to biegowe święto Leśnej. Cieszymy się, że jesteście jego częścią. Dziękujemy organom samorządowym: Burmistrzowi Leśnej za objęcie
imprezy honorowym patronatem, Gminie Leśna
i Starostwu Powiatowemu za wsparcie.

3. Szewczyk Wioletta – Leśna

Kategoria generalna 10 km
Mężczyźni:
2. Firlet Daniel – Bogatynia
3. Maciorowski Grzegorz – Bogatynia
Kobiety:
1. Kowalewska Elżbieta – Zgorzelec
2. Krawiec Ewelina – Zgorzelec
3. Kamińska Ewa – Zgorzelec

Do Leśnej przyjechały drużyny z Lubania, Ruszowa, Wykrot, Pisarzowic, Kościelnika, Nowogrodźca oraz Biedrzychowic. Łącznie było to
11 drużyn, podzielonych na dwie grupy, grających na zasadzie każdy z każdym. Specjalnie
zamówiona pogoda na ten dzień, super atmosfera, wspaniali kibice i najważniejsze – „mali”
sportowcy grający fair play i z uśmiechem na
twarzach. To był idealny przepis na sukces!
Organizatorzy składali podziękowania
wszystkim pomagającym przy organizacji turnieju, szczególnie dla „naszych cichych leśniańskich jak i zagranicznych sponsorów, dzięki
którym każdy uczestnik otrzymał prowiant”.

nasze przedsięwzięcie na atrakcyjnym poziomie: Kruszywa Polskie S. A., Citronex, Zamek
Czocha, Schumacher, Piekarnia Makowiecki,
Studio Urody „Wera” Weronika Kołodziejczyk,
Psatas Clinik – Joanna Psatas, Hurtownia Chemik Sp. z o.o. o/ Legnica, Firma Daga.

Wdzięczność kierujemy także do patronów medialnych: Muzyczne Radio, e-Lubań, Panorama Leśnej, partnerów: MDK Lubań, OSP Leśna
i okolicznych jednostek Policji, wolontariuszy:
uczniów i ich opiekunów (Anny Małek-Fedorowicz, Moniki Gąsiorowskiej, Agnieszki Wrony, Gabrieli Kołodziejczyk, Adama Durlaka) ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Smolniku, harcerzy z I Harcerskiej Gromady Zuchowej
„Żagielek” i XII Harcerskiej Drużyny Wodnej
„Żagiel” pod przewodnictwem Pani Katarzyny
Waniczek i Aleksandry Sobczyk, Jakuba Michurskiego – oprawa fotograficzna, Mariusza
Mazura i Marka Gąsiora – auto dla fotografa,
Piotra Stefańskiego – motocyklista, Zuzanny
Kurowskiej – rowerzystka, naszych wieloletnich
wolontariuszek „od pakietów”, dzieci, rodziców
i opiekunów z Centrum Opieki i Rozwoju Niepubliczne Przedszkole w Leśnej „Tęczowa Dolina”
oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do
organizacji imprezy, a nie zostali tu wymienieni.
Zabiegani z Leśnej
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„Moje wspomnienia z lat 1955 do obecnej chwili”
Kapliczka, osobiście ją zwiedzałam ze znajomą, był tam ołtarz z jakimś świętym, był stół
mszalny, na środku w podłodze była krata, przez
którą było widać trzy trumny. W tych trumnach
były dwie kobiety i jeden mężczyzna, widać było
młodą kobietę o czarnych włosach w niebieskiej
sukni. Dwoje pozostałych zmarłych to ludzie
starsi. Teraz w ruinach kapliczki można spotkać młodych ludzi siedzących na dachu ruin
kapliczki, palących, pijących alkohol… Widziałam to, ponieważ chciałam zobaczyć jak tam jest
obecnie. Nie wiem co mam o tym myśleć, jak
wszystko u nas się niszczy. Uważam, że czyje by
to nie było – nie powinno być niszczone.

BARAN

Kościół Chrystusa Króla został przejęty po Kościele Ewangelickim. Obok był cmentarz niemiecki i mała kapliczka, w której stawiano zmarłych przed pogrzebem. Obok Kościoła Chrystusa
Króla w budynku nad rzeką mieszkały zakonnice.
W budynku gdzie mieszkał pan Aleksandrowicz,
nasz kościelny, mieszkali księża i zakonnicy.
Prawdopodobnie w ścianach domu, który jest
nad rzeką, obok Kościoła Chrystusa Króla, byli
chowani zmarli, ponieważ w jednym z nich
mieszkałam i za ścianą znajdowały się haki na
trumny. To moje obserwacje i spostrzeżenia
z tamtych lat.

Po wygranym maratonie Twoja pewność
siebie wzrośnie. Pokonasz długie dystanse w dwa razy krótszym czasie. Sukces.

Poza tym w Leśnej zmieniło się. W latach 5580 było inne życie, odbywały się potańcówki
w Leliwie (wtedy była to restauracja u P. Kisiela),
odbywały się tam zabawy z udziałem Greków
ze Zgorzelca.

W dniu 7.09.2019, podczas akcji
Narodowego Czytania, Biblioteka
Publiczna w Leśnej ogłosiła wyniki
konkursu na ,,Własne wspomnienia z dawnych czasów’’. Konkurs
dotyczył okresów repatriacji, stanu wojennego – miał rozbudzić
i rozwinąć wrażliwość oraz aktywność wśród młodszego i starszego
pokolenia oraz udoskonalić mowę
ojczystą poprzez własny proces
twórczy. Główną nagrodę zdobyła
pani Wanda Dudek z Leśnej, która
w swojej pracy uwzględniła czasy
swojej młodości, wspomnień dawnej Leśnej oraz elementy osobistych
odczuć związanych z tym jacy ludzie
byli kiedyś, a jacy są dziś. Za zgodą
pani Wandy publikujemy w Panoramie Leśnej jej pracę konkursową
pt ,,Moje wspomnienia z lat 1955 do
obecnej chwili”.
Urodziłam się w małej wsi Wilczewo. Woj. Kujawsko-Pomorskie, wtedy bardzo dużo osób
wyjeżdżało na zachód, między innymi moje
kuzynki.
Mając 17 lat ukończyłam dwie klasy Liceum
Ogólnokształcącego. Złożyłam papiery do Liceum Farmaceutycznego i w tym czasie, moja
kuzynka wyjeżdżała do Leśnej odwiedzić swoją
córkę. Miałam ogromną chęć zobaczyć jak to jest
na tym zachodzie, więc za zgodą rodziców wy-

brałam się z kuzynką do Leśnej. Wszystko mnie
interesowało, a szczególnie Zakład Jedwabniczy,
gdzie pracowało ponad 2000 osób. Bardzo dużo
było młodych dziewcząt. Ja przyjechałam w 1955
roku. I też podjęłam pracę w Zakładzie Jedwabniczym. W zakładzie była stołówka i kuchnia, na
terenie zakładu znajdował się kiosk, gdzie pracownicy mogli kupić sobie śniadanie. Dla pracowników była gorąca kawa oraz mleko dla ciężej
pracujących. Obiady mogli spożywać również
członkowie rodziny pracownika za niewielką
opłatą. Leśna tętniła życiem ponieważ dziewczęta mieszkały w internatach. Trzy internaty
były w Leśnej, a jeden w Miłoszowie.
W Leśnej przy ul. Morcinka była piekarnia, gdzie
był najsmaczniejszy chleb z dodatkiem gotowanych ziemniaków. W rynku między restauracją
a sklepem Pana Leszczyńskiego miał również
piekarnię Pan Żabski, pieczywo również było
bardzo dobre.
Jeżeli chodzi o zabytki i pozostałości po Niemcach to w parku w Smolniku, gdzie teraz odbywają się różne imprezy, był piękny zameczek,
który prawdopodobnie należał do niemieckiego
hrabiego. Było tam pięknie, wspaniałe komnaty,
kominek w salonie, wspaniałe malowidła, obrazy… Widziałam ten przepych w roku 1961, ponieważ mieszkała tam księgowa PGR, moja znajoma i zostałam zaproszona na imieniny. Wkoło
zamku była fosa pełna wody, piękna zieleń, a na
patio stał lew z kamienia. Jak to się stało, że
zameczek zniknął z powierzchni ziemi – nikt
nie wie. Jedynie tylko ci, co to wszystko zabrali.
Następny zabytek to kapliczka w parku w Leśnej,
wyżej Kościoła Chrystusa Króla. Tam teraz są
pozostałości, ruiny. W roku 1957 była piękna

HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

W Leśnej również stacjonowało wojsko obok
przystanku PKS. W obecnych pozostałościach
stacji były koszary wojskowe, a tu gdzie teraz
jest apteka pana Supla, była kawiarenka. Tam
również można było miło spędzić czas i potańczyć. Natomiast apteka była wtedy pod filarami,
kierownikiem był tam pan Kubala.
Leśna w tamtych czasach żyła inaczej, było
weselej i nie dlatego, że ja byłam młodsza, to
nie ma nic do rzeczy, bo starsi ludzie też byli
i potrafili się bawić. Było więcej życzliwości. Teraz młodzi siedzą po klatkach schodowych, piją
alkohol i palą papierosy, bo przecież nie będą
przez cały dzień przebywać na Orliku bo i tam
po jakimś czasie im się nudzi. Obecnie mamy
Klub Seniora, do którego należę, więc chociaż
to nam pozostało.
Jeszcze jedno spostrzeżenie: jadąc w kierunku
Świecia po lewej stronie są sztolnie, obecnie
są zabezpieczone. Lubię chodzić do lasu. Idąc
w kierunku Stankowic lasem można spotkać
bardzo duże zapadliska, to prawdopodobnie te
tunele.
Przepraszam, że tak wyrażę swoje odczucia: co
będzie kiedy młodzi wyjadą, a my odejdziemy?
Czy dużo zostanie tych młodych? I co będą robić? Jest jeszcze inny powód tej pustki w Leśnej:
filmy, seriale, komputery, telefony… Zamykamy
się wtedy każdy w swoim świecie. Idąc ulicami
Leśnej widzi się telefon przy uchu, nie można
nawet pozdrowić tego kogoś, bo ludzie na ulicy
nie widzą się. Dla mnie jest to trochę zaskakujące zjawisko: idę, stoi znajoma i rozmawia z kimś.
Patrzy na mnie, mówię „dzień dobry”, a ona nie
reaguje. Myślę jednak, że musimy przyjąć ten
nowy system bycia i życia. I żyć po swojemu.
Wanda Dudek

Jeśli nie wymieniłeś jeszcze dowodu, to
zrób to teraz. W listopadzie nie będziesz
mieć czasu na pójście do urzędu. Sprawdź
godziny otwarcia referatu USC, są inne niż
do tej pory.

BYK
W październiku i listopadzie nareszcie
poczujesz się lepiej i nie straszne Ci będą
przeziębienia i katary. Wzmocnij się herbatą z imbirem i miodem.

BLIŹNIĘTA

RAK
Nareszcie odpoczniesz. Co prawda nic
nie sprawi, że obowiązki domowe znikną,
ale z pewnością możesz liczyć na pomoc
domowników.

LEW
Jeśli masz za dużo pracy i z niczym się
nie wyrabiasz, to gwiazdy wskazują, że
będzie jeszcze gorzej. Nie bierz na siebie
dodatkowych obowiązków. Zrelaksuj się,
stres źle działa na cerę.

PANNA
Pogoda sprzyja, więc zabierz się za prace
ogrodowe. Zastanów się nad kompostownikiem i pojemnikiem na wodę opadową.

WAGA
Ciągle jesteś zabiegana a obowiązków
w pracy jest coraz więcej. Nie martw się,
poradzisz sobie bez większych problemów.

SKORPION
Pamiętaj, że Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów jest w byłym Dolwisie, Orzeszkowej 11b. Tam można zostawić stare
wersalki i lodówki.

STRZELEC
Październik to doskonały miesiąc na
rozpoczęcie diety. Jazda na rowerze i rolki
to sporty dla Ciebie. Mimo że Półmaraton
już był, to Zabiegani z Leśnej biegają cały
czas. Dołącz do nich.

KOZIOROŻEC
Byłeś kiedyś na Szlaku Perłowym? Idź
teraz, bo jest przepięknie. Zobaczysz
sztolnie, okopy Pandurów. Ławki już nie
ma co prawda na altance, ale to ma być
spacer...

WODNIK
Jeśli masz ochotę złożyć skargę na któregoś z urzędników, zrób to teraz. Tyle,
że nie ma bardziej przyjaznego Urzędu
Miejskiego jak w Leśnej na całym Pogórzu
Izerskim.

RYBY
Nie martw się, że lato się skończyło.
Leśna jest piękna w kolorach jesieni.
Ciesz się słońcem.

