11 listopada w Leśnej

Strona 3

W Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej obchodziliśmy
101. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Relacja
na stronie 3.

Współpraca gminy
z organizacjami

Strona 4

Jak przebiegała współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w ostatnich dwóch latach.
Czytaj na stronie 4.

Zainteresowanie galerią

Strona 16

Wojenne tajemnice Leśnej i Zamku Czocha wzbudziły duże zainteresowanie. Więcej informacji na
stronie 16.
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Radni dokonali wyboru
ławników na kadencję
2020-2023
Podczas ostatniej sesji radni RM
dokonali wyboru trzech ławników
do Sądu Rejonowego w Lubaniu na
kadencję 2020-2023.

Nowy wóz strażacki dla OSP Leśna
3 października 2019 r. dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT.
Środki finansowe na to auto zostały pozyskane w ramach porozumienia ministrów spraw
wewnętrznych i administracji oraz środowiska
z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania
w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Dofinansowanie zostało przyznane nam
w wysokości 560 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Warunkiem
otrzymania dotacji był wkład własny Gminy Leśna. Kwoty dofinansowania przez poszczególne
instytucje są następujące:
•

Gmina Leśna - 200 000 zł.

•

Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej – 330 000 zł.
•

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy/

MSWiA – 180 000 zł.
•

Środki firm ubezpieczeniowych – 40 000 zł.

•

Starania o pozyskanie środków na zakup

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
burmistrz Leśnej wraz z prezesem OSP Leśna
rozpoczęli w listopadzie 2018 r.
Rada Miejska w Leśnej 30 listopada 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli dofinan-

sowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leśnej. Pismem z dnia 18 lutego
2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu
poinformował Burmistrza Leśnej, że na rocznej odprawie uzyskał informację o planowanym
dofinansowaniu zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 4 jednostek OSP z terenu województwa dolnośląskiego, które zagwarantują
wkład własny w wysokości 200 000 zł. W związku z powyższym 26 lutego 2019 r. Rada Miejska
w Leśnej podjęła uchwałę w sprawie zmiany
budżetu na 2019 r. zabezpieczając wspomnianą
kwotę w wysokości 200 000 zł.
9 kwietnia 2019 r. burmistrz Leśnej otrzymał
informację od ministra spraw wewnętrznych
i administracji, że wniosek Gminy Leśna został
pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta
Głównego PSP w Warszawie i zostało przyznane
dofinansowanie. Uroczyste wręczenie promes
przez wojewodę dolnośląskiego odbyło się 23
maja 2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Na przełomie maja i czerwca 2019
r. zespół strażacki OSP Leśna rozpoczął prace
nad przygotowaniem przetargu oraz opracowaniem minimalnych wymagań technicznych dla

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z układem napędowym 4x4, który 11 czerwca
2019 r. został uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Lubaniu.
Przetarg na „Dostawę fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Leśna” ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2019
r. Otwarcie ofert odbyło się 19 czerwca 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Leśnej. Oferty złożyły
2 firmy specjalizujące się w zabudowie strażackiej. Najkorzystniejsza oferta - na kwotę 757 680
zł - wpłynęła od firmy MOTO TRUCK Sp. z o.o.
w Kielcach. Umowa z wykonawcą na realizację
zamówienia podpisana została 5 lipca 2019 r.
z terminem realizacji do 30.09.2019 r.
Zakupiony samochód strażacki ma kluczowy wpływ na efektywność działania jednostki
OSP. Stanowi on podstawę wyposażenia straży
pożarnej, bez którego właściwe zapewnienie
gotowości bojowej OSP nie jest możliwe. Niewątpliwie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wpłynie na sprofesjonalizowanie jednostki w Leśnej, zwiększenie bezpieczeństwa
i komfortu pracy strażaków, co będzie miało
bezpośrednie przełożenie na podniesienie roli
i znaczenia OSP wśród społeczeństwa.
Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z ceremoniałem strażackim
odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 15.00
na rynku w Leśnej.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze poinformował o ustalonej
przez Kolegium Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze liczbie ławników
wybieranych przez Radę Miejską
w Leśnej. Nasi radni mieli zaakceptować do Sądu Rejonowego w Lubaniu 4 ławników. Wobec tego podczas
sesji 28 czerwca 2019 r. leśniańscy
radni powołali zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Jego przewodniczącym został radny Piotr Duś.
W terminie do 30 czerwca 2019 r.
uprawnione podmioty oraz grupy
obywateli dokonały zgłoszeń kandydatów. Wpłynęły zgłoszenia 3
osób. Kandydatami na ławników
z gminy Leśna byli:
• Marek Kamiński - zgłoszony
przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Lubaniu. W głosowaniu otrzymał
8 głosów za, 5 przeciw, 1 głos był
bez wyboru.
• Anna Mocna - zgłoszenie indywidualne poparte wymaganą liczbą
obywateli, w głosowaniu otrzymała
10 głosów za, 2 przeciw, 2 głos były
bez wyboru.
• Krystyna Ossowska - zgłoszenie
indywidualne poparte wymaganą
liczbą obywateli. W głosowaniu
otrzymała 9 głosów za, 2 przeciw,
3 głosy oddano bez wyboru.
Rada w przyjętej uchwale postanowiła, że ławnikami do Sądu Rejonowego w Lubaniu wybrani zostali: Marek Kamiński, Anna Elżbieta
Mocna i Krystyna Ossowska.
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Kronika Policyjna

4 października br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali do kontroli
drogowej 33-letniego mieszkańca Smolnika.
Zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy co do jego stanu trzeźwości,
a przeprowadzone badanie na zawartość substancji zabronionych w organizmie potwierdziło,
że kierował on pojazdem po zażyciu narkotyków.
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara
nawet do 2 lat pozbawienia wolności i do 3 lat
zakazu kierowania pojazdami.
5 października br. funkcjonariusze zatrzymali 40 letniego mężczyznę – byłego mieszkańca
powiatu zgorzeleckiego, który jest podejrzany
o dokonanie kradzieży rozbójniczej na terenie
jednego z dyskontów spożywczych w Leśnej.
Podejrzany po dokonaniu kradzieży artykułów
spożywczych przekroczył linię kas, za którą
pracownicy sklepu próbowali dokonać jego zatrzymania. Sprawa wyciągnął gaz pieprzowy,
którym następnie spryskał twarz interweniu-

jących pracowników oraz jednego z klientów,
którego determinacja oraz natychmiastowa
interwencja policjantów umożliwiła jego szybkie zatrzymanie. W toku dalszych czynności
funkcjonariusze ujawnili u zatrzymanego dokument, do posiadania którego nie był uprawniony.
Mężczyźnie ogłoszono dwa zarzuty dotyczące
kradzieży rozbójniczej oraz ukrywania dokumentów, a na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy
w Lubaniu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzy miesięcznego
aresztu ( do czasu przeprowadzenia rozprawy).
W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna
mógł dopuścić się jeszcze innych przestępstw,
a postępowania w sprawach, w których występuje on jako osoba podejrzewana prowadzone
są przez inne jednostki Policji. Za popełnienie
opisanych przestępstw mężczyźnie grozi teraz
kara do 10 lat pozbawienia wolności tego samego
dnia w Pobiednej funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mieszkańca Świeradowa-Zdroju,
który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. W trakcie czynności funkcjonariusze
ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz
sądowy kierowania wszelkimi pojazdami. Za
niestosowanie się do wyroku Sądu zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 5
lat pozbawienia wolności.

trzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara nawet
do 2 lat pozbawienia wolności i do 3 lat zakazu
kierowania pojazdami.

22 października br. w Leśnej funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o kradzieże z włamaniem.
Zebrany materiał dowodowy w sprawie umożliwił
przedstawienie młodemu mężczyźnie 11 zarzutów
kradzieży z włamaniem, gdzie łączna kwota strat
wyniosła kilka tysięcy złotych. Za popełnienie opisanych przestępstw podejrzanemu grozi teraz kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

9 października br. funkcjonariusze zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który w Miłoszowie
kierował samochodem osobowym posiadając
w organizmie ponad pół promila alkoholu. Za-

23 października br. funkcjonariusze dokonali zatrzymania 34-letniego mieszkańca Leśnej podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad

20 października br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej w wyniku prowadzonych
czynności wykrywczych w sprawach kradzieży
mienia na podległym terenie, dokonali sprawdzenia wytypowanych miejsc za osobami podejrzanymi o popełnianie przestępstw. W wyniku
przeprowadzonych czynności ujawnili oni w jednym z budynków mieszkalnych w Wolimierzu
nielegalne pobieranie prądu przez 52-letniego
mieszkańca. W sprawie popełnionego przestępstwa wszczęte zostało postępowanie, a za kradzieży prądu mężczyźnie grozi kara nawet do 5
lat pozbawienia wolności. Jak ustalono wobec
wymienionego prowadzone są już inne postępowania - o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - prowadzone przez sąsiednią
jednostkę Policji.

osobą najbliższą. Po wytrzeźwieniu mężczyzna
usłyszał zarzut znęcania się nad kobietą, a prokuratora zastosował wobec podejrzanego środki
zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia
wspólnie zajmowanego lokalu, zakazu zbliżania
się oraz kontaktu z pokrzywdzoną, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Za popełnienie powyższego przestępstwa mężczyźnie
grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
25 października br. funkcjonariusze zatrzymali
50-letniego mieszkańca Suchej, który w Leśnej
kierował samochodem osobowym posiadając
w organizmie niemal dwa promile alkoholu.
Mężczyźnie na miejscu zatrzymane zostało prawo jazdy, a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia
wolności i do 3 lat zakazu kierowania pojazdami.
26 października br. funkcjonariusze ujawnili
31-letniego byłego mieszkańca Leśnej poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Lwówku
Śląskim.
30 października br. w Stankowicach funkcjonariusze zatrzymali 64-letniego mężczyznę, kierował motorowerem posiadając w organizmie
niemal promil alkoholu.

Komendant Komisariatu Policji w Leśnej
p.o. asp. Waldemar Martyniak

Moja Komenda
Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp
do informacji o adresach i numerach
telefonów obiektów policyjnych oraz
kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi
na terenie kraju. Aplikacja mobilna została przygotowana w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” z myślą
o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.
„Dzielnicowy Bliżej Nas” to jeden
z programów realizowany w celu
zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami. Dzielnicowi to
policjanci utrzymujący bezpośredni
kontakt ze społecznościami lokalny-

mi swoich rejonów, rozpoznający ich
potrzeby i oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego,
jak i publicznego.
Dzielnicowi diagnozują wspólnie
z mieszkańcami lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają
w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują
do tego zarówno instytucje publiczne,
w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak
i społeczności lokalne. Dzielnicowi to
policjanci, do których można zwrócić
się o pomoc lub przekazać informacje
dotyczące zagrożeń.

Dzielnicowi nie pełnią służby
całodobowo, stąd też w sytuacji
kiedy dzielnicowy nie odbiera
służbowego telefonu komórkowego, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje Państwa
do jednostek, w których pełnią
służbę gdzie uzyskają Państwo
informację dotyczącą dostępności dzielnicowych. Podany
adres mailowy ułatwi Państwu
kontakt z dzielnicowym, ale nie
służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg
w rozumieniu przepisów.
Źródło: aplikacja Moja Komenda

PA NOR A M A L EŚN EJ – M I ESI ĘC Z N I K GM I N Y L EŚNA

Redaguje zespół. Redaktor Naczelny: Mirosław Słodziński

Za wszelkie opinie wyrażane na łamach Panoramy Leśnej

ISSN 2084-3674

DTP. Elżbieta Kwiatkowska, Szymon Surmacz

odpowiedzialność prawną ponoszą ich autorzy.

Wydawca. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. E.Orzeszko-

Druk. Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i re-

wej 5a, 59-820 Leśna, tel.: 75 72 11 579, www.okislesna.pl

w Sosnowcu

klam. Może odmówić ich publikacji bez podania przyczyn.

e-mail: okis@lesna.pl

Nakład. 3000 egz.

Kontakt z redakcją. poniedziałek-piątek w godzinach pracy

Adres redakcji. Rynek 19, 59-820 Leśna. tel. 75 72 11 239,

Materiałów niezamówionych nie zwracamy, zastrzegamy

Urzędu. Dodatkowe materiały do artykułów oznaczonych

e-mail: redakcja@panoramalesnej.pl

sobie prawo ich adiustacji, skracania oraz zmiany tytułów.

ikoną komputera na stronie www: http://panoramalesnej.pl

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 11 (89) • 15 LIS TOPA DA 2019

A K T UA L NOŚCI • 3

Obchody 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości
11 listopada 2019 r. odbyły
się w Leśnej obchody 101.
rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.

wieckiego „Gwizd” oraz 12 Harcerskiej
Drużyny Wodnej „Żagiel” w Leśnej.
Po mszy w uroczystym przemarszu
pocztów sztandarów, zgromadzeni
przeszli ulicami naszego miasta do

pieśni, piosenki i układy choreograficzne. W dowód uznania cała widownia nagrodziła młodych wykonawców
gromkimi brawami. Nic dziwnego, że
na koniec były też słodycze dla wykoUroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Chrystusa Króla w Leśnej, poprowadzoną przez księdza Grzegorza Niwczyka – proboszcza parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela.
We mszy udział wzięli: władze samorządowe Gminy Leśna, radni Rady
Miejskiej w Leśnej, przedstawiciele
leśniańskich instytucji oraz poczty
sztandarowe: Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Koła Honorowych Dawców
Krwi, Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Smolniku, Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Pobiednej, Koła Ło-

nawców oraz kwiaty dla dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Smolniku. Oraz słowa
uznania dla twórców tego niepowtarzalnego występu.
OKIS

Ośrodka Kultury i Sportu na część oficjalną oraz artystyczną. W pełnej po
brzegi sali widowiskowej OKiS uroczystości rozpoczęły dzieci z Publicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Leśnej, prezentując zgromadzonym
przepiękny taniec do piosenki pt. „Co
to jest niepodległość?”.
Po odegraniu hymnu państwowego
głos zabrał Szymon Surmacz - burmistrz Leśnej. Następnie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Smolniku zaprezentowały
wzruszające przedstawienie okolicznościowe pt. „Tutaj Jestem”.
Obecni na scenie artyści zaprezentowali niezwykle przemawiające teksty,

Sprostowanie
Na stronie 4. w październikowym
wydaniu Panoramy Leśnej nr 11
(89) ukazał się materiał o wyborach parlamentarnych 2019.
Przy graficznym tworzeniu materiału powstał błąd. Głosy oddane
na na kandydatów z list w gminie
Leśna:
Prawo i Sprawiedliwość to oczywiście 1 672 głosy, co stanowiło
42,60% głosów, a nie jak błędnie
podano 672 głosy.
Za pomyłkę wszystkich czytelników Panoramy Leśnej najmocniej
przepraszamy.
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Współpraca gminy z organizacjami 2018-2019
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Leśnej, odbytej 29 października2019 roku, radni rozpatrywali
Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
oraz Program współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi
w 2019 roku.

3. Wzmocnienie potencjału organizacji poza-

piłkochwytu za bramką(środki dla organizacji

•

rządowych.

przekazano w lipcu).

różnorodności ofert, kierowanych ich do róż-

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

•

10.000,00 zł – dodatkowe środki na zadania

szania udziału własnego oferentów.

5. Budowanie partnerstwa: administracja pu-

we wrześniu).

•

bliczna - podmioty ze sfery społecznej.

•

wysokości 80% wartości realizowanego zadania.

6. Umacnianie w społecznej świadomości po-

rozwoju sportu w Gminie Leśna (przekazanie

•

czucia odpowiedzialności za bliższe i dalsze oto-

w październiku).

zację poszczególnych projektów zaangażowa-

czenie przyrodnicze i infrastrukturalne.

Tym samym środki postawione do dyspozycji
organizacji pozarządowych wynoszą aktualnie
316.500,00 zł.

a także wkład pozafinansowy, głównie poprzez

Zadania

2018

2019

Wartość (zł)

Wartość (zł)

Konkurs ofert – środki postawione przez urząd do
dyspozycji organizacji
Liczba złożonych ofert
Liczna dofinansowanych ofert
Dotacje w ramach wsparcia na podstawie ustawy o pożytku publicznym - zadania z polityki społecznej
Dotacje - wsparcie realizacji zadań publicznych – działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek
Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych – kultura, ochrona dziedzictwa
Dotacja w ramach wsparcia na podstawie ustawy o pożytku publicznym - kultura fizyczna
RAZEM – ŚRODKI PRZYZNANE

175 000

15
15

7
7

11

41 350

– m.in. promowała lokalne organizacje pozarzą-

•

Gmina Leśna wspierała sektor pozarządowy

dowe i podejmowane przez nie działania.
brak w konkursie

•

W ramach polityki informacyjnej na stronie

BIP gminy istnieje zakładka przeznaczona dla

174 500

organizacji pozarządowych, na której umiesz-

174 500

jących na terenie gminy.

czono między innymi bazę organizacji działa-

20.000,00 zł - na upowszechnianie turystyki.

np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów,
lokali czy sprzętu.

informował podmioty o możliwościach pozy-

Zasadnicze założenia programu
w 2018 i 2019 to m.in.:

poprawie infrastruktury na basenie do ka-

skania dofinansowania w ramach konkursów

jak polo przy ul. Polnej 5 w Leśnej (środ-

ofert ogłaszanych przez ministerstwa, fundusze,

ki dla organizacji przekazano w lipcu).

urzędy.

1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy

• 5.500,00 zł – na projekt pod nazwą: „Poprawa

•

- pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb.

bazy sportowej – Poprawa warunków bezpie-

liwe jest funkcjonowanie klubów sportowych,

2. Prezentacja i promowanie dorobku podmio-

czeństwa oraz uprawiania sportu na Stadionie

organizacja wielu turniejów sportowych i rekre-

tów działalności pożytku publicznego.

Miejskim w Leśnej poprzez zakup i montaż

Dzięki stałemu wsparciu Gminy Leśna moż-

acyjnych, imprez na terenach sołectw i w mieście.

Oprócz corocznych dotacji kluby wspierane

były dodatkowo poprzez patronaty Burmistrza,
promocję imprez, szkolenia, materiały promo-

85412

92105
92605

2019

Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych – kultura, ochrona dziedzictwa
Dotacja w ramach wsparcia na podstawie ustawy
o pożytku publicznym - kultura fizyczna
RAZEM

• XVI/98/2019 w sprawie powołania
Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna
• XVI/99/2019 w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023
• XVI/100/2019 w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu
samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leśnej oraz w sprawie ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w tym ośrodku wsparcia

cyjne itp.

Wartość(zł) Wartość (zł)

Dotacje w ramach wsparcia na podstawie ustawy
o pożytku publicznym - zadania z polityki społecznej
Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych – działania na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek

Sesja – 29 października 2019 r.

Dbając także o efektywność działań stowa-

rzyszeń Urząd Miejski w Leśnej systematycznie

• 46.000,00 zł – na zadanie polegające na

DOTACJE WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – SFERY ZADAŃ

Uchwały Rady
Miejskiej
w Leśnej

Istotną częścią współpracy gminy z organi-

zacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach

•

Kwota

Rok 2019

brak w konkursie

2018

aktywność wolontariuszy i członków organizacji.

19 098

Współpraca pozafinansowa

•

Nazwa zadania

nie i kreatywność, wymierne środki finansowe,

11

brak w konkursie

Planowane środki dla organizacji
pozarządowych w 2019 roku zostały zwiększone w trakcie roku o:

Rozdział

Organizacje pozarządowe wnoszą w reali-

Rok 2018

zacjami pozarządowymi jest wsparcie organi-

•

Gmina Leśna wspierała zadania publiczne do

Liczba

200 000

7 700
3 zadania
7 500
3 zadania
0
160 000
– 9 zadań
175 200

15.000,00 zł – na realizację zadań z zakresu

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LEŚNA – TRYB POZAKONKURSOWY w ramach
tzw. małych grantów (tryb art. 19a ustawy)

•

85395

nych środowisk i grup społecznych oraz zwięk-

w sferze zadań z polityki społecznej (przekazano

- aktywizacja społeczności lokalnych.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Sprawozdanie z przebiegu i efektów współpracy
Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami za rok 2018 i 2019 przedstawił w formie prezentacji Mirosław Słodziński – inspektor ds. organizacji pozarządowych.
Wcześniej radni otrzymali szczegółowe materiały
na te tematy.

Pozytywną tendencją jest zwiększanie się

•

Pod koniec 2018 roku swoją obecność za-

znaczyła Koalicja na rzecz rozwoju turystyki
w Gminie Leśna (12 NGO). Na jej wniosek ujęto

12 000

20 000

20 000

15 000

dodatkowe środki dla organizacji w budżecie 2019

• XVI/101/2019 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie Gminy
Leśna w ramach pomocy de minimis

roku na rozwój turystyki, rozpoczęto inicjatywę
na rzecz powołania/reaktywacji GRDPP, która
od roku 2019 stanowi główne ciało doradcze ds.
współpracy z organizacjami.

8 000

10 000

160 000

175 000

Konkluzje
•

Gmina Leśna systematycznie zwiększa

środki na dofinansowanie zadań publicznych,

200 000

220 000

powiększenie tej kwoty miało miejsce także
w budżecie na rok 2018 i 2019.

• XVI/102/2019 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
• XVI/103/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Leśna
• XVI/104/2019 w sprawie zmiany
budżetu na 2019 rok
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Kreatywny Senior

Warsztaty Artystyczne Kreatywny Senior to projekt skierowany do seniorów z pogranicza polsko-czeskiego. Bierze w nim udział łącznie 40 seniorów z Gminy Leśna i Jindrichovic pod Smrkem.
Warsztaty mają na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób
starszych oraz walkę ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego
seniora, a także zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy seniorów.
Projekt rozpoczął się w lipcu i do
tej pory seniorzy wykonali 6 prac,

wśród których jest toaletka drewniana, kartka okolicznościowa, chustecznik drewniany, taca drewniana
ze szkłem, szklana patera oraz obraz
Kobieta z Rdzy.
Warsztaty odbywają się w pracowni
artystycznej Marty Bednarczyk w Leśnej.

Jesienne nabory z PROW –
informacja dla rolników
Na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy rolników z Gminy Leśna
o jesiennym naborze wniosków
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Informacja dotyczy tworzenia grup
producentów rolnych, rozwoju usług

rolniczych, rolniczego handlu detalicznego, inwestycji w nawadnianiu
gospodarstw, zapobieganiu klęskom
żywiołowym, odbudowy produkcji
w gospodarstwie.
Szczegóły odnośnie jesiennego naboru dostępne są na stronie www.lesna.
pl i oczywiście na stronie ARiMR:
www.arimr.gov.pl.
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„Mały strażak” w Pobiednej,
Szyszkowej i Leśnej

8 października 2019 r. w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste podpisanie
umów z Programu „Mały strażak”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Rządowy program „Mały strażak”,
kierowany do Ochotniczych Straży
Pożarnych, ma na celu podnoszenie
i unowocześnienie potencjału techniczno-chemicznego służb ratowniczych, powołanych do zapobiegania
i likwidacji zagrożeń środowiska oraz
poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie
województwa dolnośląskiego. Zarząd
Funduszu początkowo przewidywał
dofinansowanie łączne w kwocie 500
tys. Jednak, jak podkreślił na spotkaniu prezes Zarządu WFOŚiGW Łukasz
Kasztelowicz, skala potrzeb jakie zgła-

szały OSP okazała się ogromna, dlatego
też zarząd jednogłośnie podjął decyzję
o zwiększeniu środków i zabezpieczona
został kwota ponad 3 600 000 zł.
W gminie Leśna z programu „Małego strażaka” skorzystały jednostki
OSP z Pobiednej, Szyszkowej i Leśnej.
Trafiło do nich łącznie 60 tys. złotych.
Współfinansowanie programu przez
gminę Leśna wynosi 10 proc. OSP są
ważnym elementem systemu bezpieczeństwa mieszkańców, a ich praca,
którą wykonują dobrowolnie - często
z narażeniem życia - zasługuje na jak
największe wsparcie.
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Warsztaty rękodzielnictwa
ludowego – Kuźnia pomysłów
Rozpoczął się kolejny projekt Polsko
– Czeski pn. Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Kuźnia pomysłów.
Jest to projekt edukacyjny dla dzieci
z pogranicza polsko-czeskiego, który zakłada realizację 10 sesji warsztatowych.
Pierwsze warsztaty odbyły się 30 października br. w pracowni artystycznej

Marty Bednarczyk w Leśnej, podczas
których dzieci wykonały kartki kroniki projektu, w której wklejone zostaną
zdjęcia ze wszystkich warsztatów. Dodatkowo dzieci zrobiły ramki na zdjęcia.
Kolejne warsztaty odbyły się 6 listopada br. w Fabryce Chusteczek w Grabiszycach Średnich. Tym razem dzieci
stworzyły kawałek lasu zamkniętego

w słoiku. Poznały zasady funkcjonowania takiego lasu oraz dowiedziały
się jak dbać o niego.
Przed dziećmi jeszcze 8 warsztatów,
podczas których nauczą się pieśni i tańców ludowych, poznają zasady recyklingu, stworzą biżuterię ludową oraz
odbędą warsztaty kulinarne, piernikowe i chlebowe.

„Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kontrola
WIOŚ – ścieki
wypływające
do jeziora
Pod koniec lipca br. w mediach
społecznościowych pojawiła się
informacja, że do Jeziora Leśniańskiego zrzucane są nieczystości płynne z terenu jednego
z pól kempingowych. W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Leśnej przeprowadzili kontrolę
na terenie pola kempingowego.

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa“

Karta Dużej Rodziny 2019
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny
wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice)
lub małżonek rodzica mają lub mieli
na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci bez względu na ich wiek.
Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej
18 roku życia legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.
Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili
składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic
(rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej
trojga dzieci spełniających wymienione wyżej

warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta
Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi
(rodzicom) lub małżonkowi rodzica. Karta oraz
jej duplikat są przyznawane i wydawane na
wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Spółka „Synergia” w likwidacji przekazała dla
Urzędu 377 mieszkań komunalnych oraz 730
pomieszczeń o przeznaczeniu innym niż miesz-

ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
– oryginał lub odpis postanowienia o umieszcze-

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

dziecka;

1. w przypadku rodzica, który miał lub ma na

5. w przypadku osób pełnoletnich przebywa-

utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci

niu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu

jących w dotychczasowej rodzinie zastępczej

niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co

albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie

najmniej trójki dzieci

o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie za-

2. w przypadku rodzica – oświadczenie, że

stępczej lub rodzinnym domu dziecka.

rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co
najmniej trojga dzieci;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18.
roku życia, które uczą się w szkole lub szkole

Sprawy mieszkaniowe przejął
Urząd Miejski w Leśnej
W związku z trwającą procedurą
likwidacji Przedsiębiorstwa Miejskiego „Synergia” sp. z o.o. z dniem
1 października br. cały Dział Gospodarki Mieszkaniowej został przejęty
przez Urząd Miejski w Leśnej.

wyższej – oświadczenie o planowanym terminie

kalne. Ogólnie stan techniczny zasobu mieszkaniowego ocenia się na dostateczny.
Informujemy, że wszystkie sprawy administracyjno-techniczne związane z gospodarką lokalową prowadzi Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B w Leśnej. Wszelkie opłaty związane z wynajmem mieszkań oraz
pomieszczeń gospodarczych należy uiszczać na
rachunek bankowy Urzędu: 14 8392 0004 4200
1368 3000 0030.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dostępny jest na
stronie www.mgops-lesna.pl w zakładce dokumenty do pobrania.
Wniosek jest także dostępny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, ul.
Pocztowa 10, 59-820 Leśna, pokój nr 3.

Przyczyną kontroli był zrzut nieczystości płynnych pochodzących
z prowadzonej działalności gospodarczej na tym terenie do Jeziora
Leśniańskiego. O możliwości popełnienia przestępstwa została poinformowana Policja oraz Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.
Aktualnie prowadzone są jeszcze
czynności kontrolne na terenie pola
kempingowego. O wynikach przeprowadzonych działań kontrolnych
Urząd Miejski w Leśnej zostanie niezwłocznie poinformowany – wyjaśnia w swoim piśmie delegatura
WIOŚ w Jeleniej Górze.
Więcej informacji na temat kontroli WIOŚ udzielimy w kolejnych
numerach Panoramy. Miejmy nadzieję, że do takich incydentów
w przyszłości już nie dojdzie i będzie można bez obaw o swoje zdrowie korzystać z jednego z najpiękniejszych walorów Gminy Leśna.

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 11 (89) • 15 LIS TOPA DA 2019

Świetlica w Świeciu
Zadanie realizowane od zeszłego roku, jako jedyne o tak dużej wartości w całości sﬁnansowane
z budżetu gminy Leśna, jest już na ukończeniu.
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Październik w Pobiednej
Październik w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej rozpoczął się trzydniową
wycieczką do Warszawy.
Dzieci miały okazję zwiedzić najważniejsze zabytki stolicy. Bardzo ważnym punktem programu była również
wizyta w Sejmie i Senacie.
W październiku pierwszoklasiści również mieli swoje ważne święto. Zostali
oﬁcjalnie pasowani na uczniów. Było to
niezapomniane i wzruszające przeżycie
zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców.
Kolejnym, tym razem nietypowym
świętem, był Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia, do którego obchodów przystąpiła nasza szkoła.

Wybudowany obiekt posiada zarówno
pomieszczenia przeznaczone dla strażaków jak i takie, które będą służyły
całej społeczności Świecia. Z uwagi na
przeszkody formalne, warunki atmosferyczne jak i zdarzenia losowe termin
zakończenia został dwukrotnie przedłużony na wniosek wykonawcy i prace
ukończyły się z końcem października
br. Doczekaliśmy się nowego obiektu,
bardzo wyczekiwanego przez mieszkańców.
Powierzchnia zabudowy wybudowanego jednokondygnacyjnego budynku
pokrytego blachodachówką wynosi
400 m2. Wewnątrz znajdują się stanowiska garażowe, warsztat naprawczy,
magazyn sprzętu, biuro, sala.

Do tego zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny oraz pomieszczenie gospodarcze.
Teren przed świetlicą został utwardzony, a całość ogrodzona.
Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. Teraz niezbędne jest pozytywne
ocenienie zakończenia robót budowlanych przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lubaniu. Od
terminu wydanej w tej sprawie decyzji
uzależniona jest możliwość użytkowania obiektu przez strażaków i mieszkańców. Mamy nadzieję że nastąpi to
jeszcze w tym roku. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy mgr Zoﬁa Jarczewska
z Mirska. Kwota przetargowa wyniosła
1.045.409,74 zł.

Dzieci wykazały się świetną znajomością matematyki i mamy nadzieję,
że nadal będą z chęcią poszerzać swoje
umiejętności.

Prace melioracyjne na
terenie Gminy Leśna
Końcem października br. zakończono konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie sołectw Szyszkowa, Kościelniki Górne oraz Smolnik.
Kilka tygodni zajęło oczyszczenie kilometrowego odcinka koryt, polegające na
wykoszeniu, wybraniu urobku, odmuleniu oraz przywróceniu drożności urządzeń melioracyjnych. Ponadto w Smolniku na długości 26 m zastosowano
umocnienia skarp rowów betonowymi
płytami ażurowymi.Koszt zadania wyniósł 39 200,00 zł, z czego doﬁnansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosło 23 128,00 zł.
Brak stałej, systematycznej konserwacji urządzeń melioracyjnych przy
obﬁtych opadach deszczu prowadzi do
lokalnych podtopień oraz strat materialnych. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa do obowiązków właścicieli gruntów i posesji należy budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów
łącznie ze znajdującymi się pod nimi
przepustami, partycypacja w kosztach
utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj.
odprowadza do rowu wodę opadową
oraz utrzymanie rowów melioracji
szczegółowej i przepustów przebiegających przez tereny własne. Ponadto
niszczenie lub uszkadzanie urządzeń
melioracyjnych jest wykroczeniem
i podlega karze grzywny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Leśna o podejmowanie
działań mających na celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów
i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.
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Pożar w Jurkowie

Remonty kamienic
po pożarach w Leśnej

31 października 2019 r. pożar strawił dorobek mieszkańców Jurkowa. W jednej chwili 5 osób zostało pozbawionych schronienia oraz rzeczy codziennego użytku.

Gminę Leśna w 2018 roku dotknęły tragiczne zdarzenia losowe w budynkach mieszkalnych: dwa pożary przy ul. Kochanowskiego
34, Sienkiewicza 3 i 5 i wybuch bojlera elektrycznego przy ul. Kochanowskiego 16.

fot. Bartłomiej Mortas

Mając to na uwadze gorąco apelujemy
do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym w formie rzeczowej, aby nie pozostali obojętni na
los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
W ramach swoich kompetencji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej zabezpieczył pogorzelcom
najbardziej podstawowe potrzeby, zagwarantował też pomoc finansową.
Pomoc otrzymana od ofiarodawców umożliwi im przezwyciężenie tej

trudnej sytuacji życiowej. Z pewnością potrzebne będą łóżka, sprzęt AGD
(lodówka, pralka, kuchenka, itp.) oraz
materiały budowlane. Urząd Miejski
w Leśnej dostarczył kontenery do usuwania skutków pożaru. Podstawiane
są one sukcesywnie i oczywiście na
koszt gminy.
Mieszkańcy Gminy Leśna i okolic,
chcący pomóc pogorzelcom, proszeni
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny
z MGOPS w Leśnej w godzinach urzędowania – tel. 75 72 11 494.

fot. Bartłomiej Mortas

Zdarzenia te miały miejsce w czterech budynkach mieszkalnych, w których znajdowały się
zarówno lokale prywatne jak i sześć mieszkań
komunalnych. W wyniku tych zdarzeń dach
nad głową straciło 10 rodzin, łącznie 42 osoby. We wszystkich budynkach zawiązane są
wspólnoty mieszkaniowe, którymi zarządzają
uprawnieni zarządcy nieruchomości. Zarządcy w imieniu wszystkich właścicieli starali się
o odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych
Ubezpieczeniem objęte były jedynie elementy
wspólne budynków. Mieszkania komunalne nie
były ubezpieczone.
Inspektor nadzoru budowlanego wydał pozytywną opinię w sprawie możliwości odbudowy
zniszczonych budynków, jednak Gmina Leśna
nie ma możliwości finansowych na całkowitą
odbudowę mieszkań z własnych środków budżetowych. Dlatego też w lutym br. burmistrz
Leśnej zwrócił się do wojewody dolnośląskiego
o przyznanie dotacji celowej. Prace budowlane
zostały wycenione na ponad 730 000 zł. Niestety, do tej pory urząd nie otrzymał żadnej informacji w tej sprawie. Dlatego też, bez dalszego
oczekiwania na odpowiedź wojewody, rozpo-

częto prace w mieszkaniach komunalnych gdzie
było pokrycie dachowe, a mianowicie w budynku Kochanowskiego 16.
Dokumentacja budowlana na prace remontowe 3 mieszkań komunalnych została opracowana i uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. Niezbędne było uzyskanie pozwolenia na
budowę, po uzyskaniu którego rozpoczęły się
prace remontowe. W lokalu 1 i 4 zostały one już
zakończone i najemcy mogli się już wprowadzić.
Niebawem powinien zostać także ukończony
remont w najbardziej zniszczonym lokalu nr
3. Do tej pory wykonano nową instalację elektryczną oraz instalację centralnego ogrzewania.
W przypadku budynków Sienkiewicza 3 i 5
zarządca skompletował dokumentację projektową i czeka na pozwolenie na budowę. Jeżeli
chodzi o budynek Kochanowskiego 34 pozwolenie na budowę jest wydane, ale jeszcze trwają
negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie wysokości wypłaconego odszkodowania. Dalsze
decyzje w sprawie remontów mieszkań komunalnych w tych budynkach będą podejmowane
po naprawie przez wspólnoty mieszkaniowe
pokrycia dachowego.
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Dzień Edukacji Narodowej w Leśnej
14 października 2019 roku uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczysta gala odbyła się w hali sportowej, w której zgromadziła się społeczność szkolna, zaproszeni goście
i przyjaciele szkoły. Na początku głos
zabrała dyrektor szkoły Beata Czeczot.
W swoim wystąpieniu podkreślała, jak
ważna jest praca nauczyciela w kształtowaniu młodego człowieka. Mówiła,

Uroczystość zaszczycił swoją obecAkademię uświetnił występ artynością Burmistrz Leśnej Szymon Sur- styczny pt. „Szkoła ma różne oblicza”,
macz oraz jego zastępca Marcin Mirec- przygotowany pod kierunkiem M. Borki. W ciepłych słowach i z wiązanką kowskiej, K. Stefańskiej i R. Arbaczewkwiatów podziękowali nauczycielom, skiej. Uroczystość prowadzili uczniowie
pracownikom administracyjnym oraz – przedstawiciele Samorządu Uczniowobsłudze za zaangażowanie, cierpli- skiego: Wiktoria Marszałek i Cyprian
wość i życzliwość.
Magura, którzy w końcowej części podziękowali symbolicznym kwiatkiem
Wręczył wyróżniającym się nauczy- wszystkim pracownikom oświaty. Bez
cielom i dyrekcji Nagrody Burmistrza. ich pracy, oddania i kreatywności trudDo życzeń dołączył się Ksiądz Pro- no byłoby realizować przedsięwzięcia
boszcz, Grzegorz Niwczyk, Przewod- i osiągać sukcesy dydaktyczno-wychonicząca Rady Rodziców – Małgorzata wawcze.
Surwiło oraz Przewodnicząca Rady
Renata Arbaczewska
Miejskiej, Małgorzata Borysiewicz.

że na sukcesy uczniów wpływa dobra
organizacja środowiska szkolnego oraz
współpraca z władzami lokalnymi. Złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z pracy, sukcesów,
a przede wszystkim zdrowia i szczęścia.
Wyróżniającym się pracownikom wręczyła Nagrody Dyrektora.

Dzień Edukacji Narodowej w Pobiednej
Podczas obchodów DEN mieliśmy
przyjemność gościć Burmistrza Leśnej:
– Szymona Surmacza oraz jego zastępcę
– Marcina Mireckiego, którzy dziękując
dzieciom za udany występ podkreślili,

W tym roku, 14 października, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej odbył się uroczysty apel, w trakcie którego najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje
talenty, tym samym dziękując nauczycielom
i pracownikom szkoły za ich pracę.

jak ważna jest edukacja w życiu każdego człowieka. Dziękujemy władzom
Gminy za obecność podczas uroczystości
i mamy nadzieję, że rok 2019/2020 będzie
udany dla całej społeczności szkolnej.
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Chemiczne mosty

Europejski dzień języków

W dniu 28.10.2019 r., w ramach innowacji pedagogicznej „Chemiczne
mosty – licealiści uczą młodszych”
prowadzonej przez nauczycielkę chemii Martę Sudnik, odbyło
się spotkanie młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Lubaniu z uczniami klas ósmych SP im. Jana Pawła
II w Smolniku,.

Europejski Dzień Języków (European Day of Languages – EDL)
to coroczne wydarzenie, które
ma zwrócić uwagę na bogactwo
kultur i języków w Europie.

W ramach projektu młodzież z klasy
II o profilu biologiczno – chemicznym
przeprowadziła cykl doświadczeń
i wyjaśniała ósmoklasistom zagadnienia praktyczne z zakresu wiedzy na temat kwasów i wodorotlenków. Zajęcia
okazały się być niezwykle atrakcyjną
formą zdobywania wiedzy i zobrazowania zagadnień z dziedziny chemii.

Było to pierwsze i z pewnością nie
ostatnie międzypokoleniowe spotkanie uczniów szkoły podstawowej ze
starszymi kolegami.
M. Sudnik
Jednym z jego głównych celów jest podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli
wielojęzyczności we współczesnym świecie.
Wychowankowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku mają szansę uczyć
się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Niezwykle to istotne ze względu na nasze
położenie geograficzne.

Ośmioklasiści chętnie odpowiadali na
zadawane pytania, wykazując się niejednokrotnie doskonałą wiedzą z omawianych przez licealistów zagadnień.

Absolwenci szkoły mogą bowiem łatwiej podjąć
dalsze kształcenie za granicą a w przyszłości
znaleźć tam zatrudnienie. 26 września, a także
w tygodniach poprzedzających i następnych,
w całej Europie organizowane są gry, debaty,
konferencje, festyny, kursy językowe, konkursy,
lekcje okolicznościowe i inne imprezy. Równie
szkoła w Smolniku wzięła udział we wspólnym
świętowaniu.

Spotkanie miało wymiar nie tylko
dydaktyczny. Zainteresowani uczniowie bardzo chętnie pytali swoich starszych kolegów o szkołę średnią, trudność tego poziomu edukacji, słuszność
wyboru profilu.

W tym roku, wśród propozycji skierowanych
do uczniów z klas młodszych, znalazły się lekcje proponujące obrazową technikę pamięciową. Technikę, która oszczędza czas i poprawia
efektywność pracy w domu. Skierowana jest do
młodszych dzieci, gdyż łączy w sobie elementy
zabawy. Trzecioklasiści utrwalali słownictwo
poznane na ostatnich zajęciach. Uczniowie
mogli wykazać się nie tylko pomysłowością,
wyobraźnią, ale także umiejętnościami manualnymi, starannością, dokładnością.
W klasach starszych przeplatały się ze sobą
konkursy. Uczniowie klas 4 sprawdzali swoje
umiejętności i wiedzę w zadaniu pt. „Mapa
Wielkiej Brytanii”. Uczniowie klas 5-8 Szkoły
Podstawowej mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursach leksykalno-gramatycznych.
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego oraz
Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego. Najlepsi
uczniowie zostali nagrodzeni.

Nauczyciele języków obcych

Szkoła pamięta
W październiku – miesiącu poprzedzającym listopadowe Święto
Zmarłych – szczególnie myślimy
o tych, którzy od nas odeszli.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod
chmurki” to cykl zajęć skierowanych
są do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz
zagranicznych szkół polonijnych.
Celem projektu jest rozbudzanie
u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem
oraz aktywnego słuchania, zachęcanie
rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca
placówek oświatowych z terenu całego
kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku wraz z nauczycielami przystąpili do realizacji tego ciekawego przedsięwzięcia.
Z ogromną radością wykonali pierwsze zadania – polegające na starannym
stworzeniu z plasteliny Czytusiów.
Pokolorowali pierwszą stronę lekturnika oraz wykonali plakaty i makiety do wybranych lektur. Zadania
przedstawione w projekcie są realizowane od 1 października 2019 r. do 30
kwietnia 2020 r. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom, a klasa
certyfikat udziału w projekcie.
M.W.

Po raz kolejny w harmonogram akcji „Szkoła pamięta” wpisała się inicjatywa Zespołu Placówek
Terapeutyczno – Wychowawczych we Włosieniu
– zadbania o opuszczone i zaniedbane groby. 19
i 25 października 2019 wychowankowie porządkowali groby na terenie Cmentarza Parafialnego
w Platerówce oraz w Leśnej. Zbierali i grabili
liście, wyrywali chwasty, czyścili pomniki.
Na posprzątanych grobach podopieczni zapalili znicze i ułożyli wiązanki kwiatów. Przygotowali także drewniany krzyż umieszczając go
przy mogile byłego wychowanka Domu Dziecka
w Smolniku. Następnie wychowankowie odmówili krótką modlitwę na dowód słów, że pamięć
o człowieku nigdy nie umiera. 30 października
2019 podopieczni placówki podjęli się dalszych
prac w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Zaangażowali się w porządkowanie miejsca pamięci
narodowej w Platerówce, czyli pomnika Emilii
Plater upamiętniającego kobiety – żołnierzy,
walczące o wyzwolenie tych ziem.

Uwieńczeniem całej akcji było symboliczne
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na zapomnianych grobach w dniu Wszystkich Świętych.
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Październikowy czas w Miejsko-Gminnym Przedszkolu

Październikowy czas rozpoczęliśmy
od obchodów Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych. To właśnie
z tej okazji nasi podopieczni wybrali się do byłych pracowników Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej,
wręczając im drobne, własnoręcznie
wykonane upominki. Oczywiście,
maluchy nie zapomniały również
o ich sąsiadach, którym także podarowały jesienne bukieciki.
Dbając o zdrowie przedszkolaków, w trakcie październikowych dni uświadamialiśmy ich, jak ważną rolę w życiu powinny
odgrywać warzywa i owoce, szczególnie o tej porze roku. W związku z tym,
zamieniając czystą teorię w praktykę,
najpierw wspólnie przygotowaliśmy
niesamowicie smaczne soki owocowe,
a następnie także witaminowe śniadanie, które posłużyło przede wszystkim
do przypomnienia dzieciom o zasadach
higieny i bezpieczeństwa w kuchni.
W przedszkolu celebrowaliśmy także
dość nietypowe, ale jakże ważne dla
nas wszystkich święta, m.in.: Dzień
Uśmiechu, Dzień Znaczka Pocztowego,
Światowy Dzień Chleba, Dzień Poczty
Polskiej czy Dzień Drzewa. Oczywiście,

w trakcie świętowania tego pierwszego dnia nie zabrakło życzliwości, którą
staraliśmy się zarazić nie tylko dzieci, ale także ich opiekunów, z kolei
w trakcie drugiego maluchy postanowiły napisać list do świętego Mikołaja,
a następnie wybrały się do naszej leśniańskiej placówki, aby wysłać swoje
prośby prosto do Laponii. Przedszkolaki po raz kolejny odwiedziły pocztę
w trakcie kolejnego święta, składając
wszystkim pracownikom najszczersze
życzenia, a także poznając od kuchni
ich ciężką pracę i obowiązki, które wykonują każdego dnia.
Wiele radości sprawił dzieciom także wspomniany Dzień Chleba, bowiem
nie tylko poznały przepisy na domowe wypieki, ale także same – najpierw
w przedszkolu, a następnie w leśniańskiej piekarni – „wypiekały” przepyszne chlebki i bułeczki. Z kolei w ramach
Dnia Drzewa maluchy nie tylko w teorii
poznawały różne gatunki naszych zielonych przyjaciół, ale także wybrały się
na wycieczkę do pobliskiego Świeradowa-Zdroju, aby na własne oczy, w miejscowej szkółce leśnej przekonać się, jak
ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywają drzewa.

Październikowymi zajęciami zakończyliśmy także cenny cykl pogadanek
i praktycznych ćwiczeń w ramach projektu „Mały ratownik”, mając świadomość, że nasze maluchy dokładnie
wiedzą jak zachować się w różnych sytuacjach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu, a także będą w stanie udzielić
pierwszej pomocy potrzebującym.
Oczywiście, nie zapomnieliśmy także o Dniu Edukacji Narodowej, który
oficjalnie zainaugurowała pani dyrektor, życząc swoim pracownikom, aby
niełatwa misja, jaką jest kształtowanie
charakterów i osobowości młodych ludzi, przyniosła im dużo radości i satysfakcji. Ponadto, kontynuując wątek
edukacyjnych uroczystości nie sposób
nie wspomnieć o pasowaniu maluchów
na „Przedszkolaka starszaka”.

Liczymy na to, że nasze 6-latki na
długo zapamiętają tę uroczystość i zawsze będą miło wspominać tę chwilę.
Zwieńczeniem naszych październikowych aktywności było dołączenie
do akcji „Szkoła pamięta”, która była
odpowiedzią na apel Ministra Edukacji
Narodowej. Z tej okazji maluchy odwiedziły groby i lokalne miejsca pamięci,
uporządkowały mogiły małych dzieci
i zapaliły na nich symboliczne lampki.
Poznały tym samym także historię lokalnej społeczności, w czym pomogło
również spotkanie z miejscową bohaterką, panią Kazimierę Sosińską, która
podzieliła się swoimi smutnymi wspomnieniami, przekazując przy tym mnóstwo unikatowej wiedzy. Za co z całego
serca dziękujemy!
M.Z.
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Jan Surowiec

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie lubańskim będzie odpowiadał
– tak, jak w latach poprzednich – Powiatowy Zarząd
Dróg w Lubaniu. Wyznaczone zostały tzw. standardy utrzymania w zależności od znaczenia komunikacyjnego drogi, natężenia ruchu, położenia drogi
i możliwości ﬁnansowych zarządcy drogi. Istnieje
6 standardów, ale pierwszy i drugi w ogóle nie mają
zastosowania w naszym powiecie. U nas dominują
standardy 4 i 5. Czwarty oznacza, że jezdnia ma być
odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa
zlikwidowana na skrzyżowaniach, przystankach
i stromych odcinkach. Może jednak występować na
jezdni śnieg zajeżdżony, a zaspy i przerwy w komunikacji mogą trwać do 8 godzin po ustaniu opadów
śniegu. Do 8 godz. może też występować gołoledź.
Standard 5 nakazuje odśnieżenie co najmniej jednego pasa ruchu, wykonanie mijanek i posypywanie „odcinków decydujących o możliwości ruchu
ustalonych przez zarząd drogi”. Utrudnienia w tym
standardzie mogą trwać znacznie dłużej. Zaspy
i przerwy w komunikacji mogą występować do 24
godzin po ustaniu opadów, gołoledź do 8 godz.,
a śnieg luźny może zalegać do 16 godzin.
Czwartym standardem objęta jest w naszej
gminie tylko droga wojewódzka Lubań – Leśna
oraz droga powiatowa Leśna – Złoty Potok.
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Do tych dróg należą m.in.: Wolimierz – Wola
Sokołowska – Pobiedna (końcowe 5 km), Leśna
– Bożkowice, Grabiszyce Dolne – Grabiszyce
Górne (końcowy odcinek o dł. 2,2 km), Złoty
Potok – Zacisze, Miłoszów – Grabiszyce Górne,
Bożkowice – Stankowice, Lubań – Przylasek
oraz w Stankowicach końcowe 2 km.
Podczas ostatniej sesji uzyskałem zapewnienie Dyrektora PZD, że niezależnie od tego, co
zapisane jest w Planie, droga przez całe Grabiszyce będzie utrzymywana w jednakowym
standardzie, jak również ulica Kościuszki w Leśnej w praktyce będzie zaliczona do standardu
czwartego. Ponadto sprzątanie po okresie zimowym ma być usprawnione i nie będzie ciągnąć
się miesiącami.

Echa interwencji
Most w drodze powiatowej Leśna – Miłoszów,
znajdujący się w ulicy Orzeszkowej, w niedalekiej odległości od Przedszkola gminnego, został
oznakowany znakiem ograniczającym tonaż do 15
t.Tym samym zostało wreszcie wykonane w części
zalecenie pokontrolne wydane w 2014 i ponawiane
co rok, nakazujące nie tylko ograniczenie nośności,
ale przede wszystkim remont tego mostu. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, PZD w Lubaniu
obiecał zlecić wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej, a także poczynić starania o środki ﬁnansowe. Czekamy na ciąg dalszy.
Problem z odpływem wody z drogi powiatowej w Smolniku (na wys. posesji nr 12) ma
być rozwiązany w przyszłym roku. Obecnie
„wykonana została wizja w terenie i został zabezpieczony materiał (destrukt asfaltowy)”, ale
na wykonanie prac zabrakło środków w br. Natomiast sprawa niedrożnego (zamulonego) rowu
w Stankowicach, w sąsiedztwie działek w 511/3
i 511/2 ma być rozwiązana w br. – Ten zakres prac
zostanie wykonany przed okresem zimowym, zapewnił na piśmie dyrektor PZD w Lubaniu.

Według standardu piątego mają być utrzymywane drogi wojewódzkie: Włosień –Leśna – Pobiedna i Gryfów – Świecie oraz drogi powiatowe:
Pobiedna – Świeradów (ul. Główna i Strzelecka),
Kościelniki Średnie – Bożkowice – Stankowice,
Kościelnik – Szyszkowa – Leśna, Leśna – Miłoszów, Grabiszyce Dolne – Grabiszyce Górne,
Platerówka – Zalipie – Grabiszyce Górne, Leśna
ul. Kościuszki i Przylasek – Zalipie.
Jednak niektóre z odcinków tych dróg mają
niższy standard i razem z niewymienionymi
drogami powiatowymi zaliczone zostały do
standardu szóstego. Oznacza on „odśnieżanie
interwencyjne w zależności od potrzeb”.

Kolejny problem, który zgłaszałem, dotyczy
pielęgnacji drzew przy drogach powiatowych.
Są miejsca szczególnie niebezpieczne ze względu
na suche drzewa lub konary nad jednią. Tak jest
m.in. przy drodze Leśna – Złotniki, Leśna – Bożkowice i drogi w Grabiszycach Dolnych. PZD we
wrześniu b.r. miał już zgodę na wycięcie 4 drzew
w Grabiszycach Dolnych, na realizację czekamy.
Natomiastprzy drodze z Leśnej do Złotego Potoku
do usunięcia zostało ostatecznie zakwaliﬁkowanych 40 drzew. Wydawanie pozwolenia jest w trakcie. Trochę potrwa, gdyż potrzebna jest też opinia
RDOŚ. PZD obiecuje, że zabiegi pielęgnacyjne
w całym powiecie będą skuteczniej realizowane,
a może nawet całościowo wykonane, w 2020 r.

Wykaz osób i telefonów kontaktowych przy zimowym utrzymaniu dróg przez
Powiatowy Zarząd Dróg
Imię i nazwisko

Stanowisko
Telefon dyżurny PZD

Nr tel. służbowego
75 646 37 503

Włodzimierz Stefański

Dyrektor PZD

604 981 594

Grzegorz Mastyka

Kierownik Działu Służby
Drogowej
Z-ca dyrektora PZD

604 981 595

Piotr Sujecki

603 507 687

Grobowe rozważania
o plastikowej zagładzie
Od kilku tygodni przed Świętem
Zmarłych w sklepach jest mnóstwo
różnego rodzaju zniczy i ozdób.
Wybierając się na zakupy warto pamiętać, że piękne wiązanki już po
kilku dniach zamienią się w śmieci.
Eksperci oceniają, że Polska jest największym producentem zniczy nie tylko w Europie, ale i na świecie. Od nas pochodzi
aż dwie trzecie produkcji. Również jeśli
chodzi o popyt, polski rynek jest największy w Europie, nikt na naszym kontynencie nie kupuje tyle zniczy co my. Jedna
czwarta wszystkich prawników na świecie mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Dwie trzecie zniczy palonych na świecie
pali się w Polsce - trzysta milionów sztuk.
I to tylko w okresie Święta Zmarłych.
Co zrobić z tym faktem? Na groby bliskich
nosimy tysiące wiązanek, głównie sztucznych. Niestety, symbole pamięci zamieniają się wkrótce na tony śmieci.
Szklane znicze nie są największym
problemem, bo – jeżeli tylko nie są zabrudzone woskiem – nadają się do recyklingu. Kłopot pojawia się wtedy, gdy
tuż po Święcie Zmarłych miliony takich
zniczy lądują w jednym kontenerze wraz
z plastikową podstawką i przykrywką.
Tu zdecydowanie pojawia się brak pamięci o ekologii i dbaniu o życie naszej
planety.
Zaduma i reﬂeksja nad ilością odpadów, które produkujemy na cmentarzach jest jakby nie na miejscu w obliczu zamyślenia wynikającego z tradycji
Święta Zmarłych. A statystyki pokazują
wyraźnie, że pod względem kupowanych ozdób na cmentarze Polacy nie
mają sobie równych w Europie.
Według wyliczeń „Portalu Komunalnego” Polacy kupują co roku ok. 300 mln
zniczy – 8 sztuk na osobę. Natomiast wydatki na Wszystkich Świętych to ponad 1
mld zł. Za same tylko znicze płacimy ok.
600-700 mln zł. Rocznie kupujemy około
300 milionów zniczy. Branża sprzedaży
zniczy jest warta około miliarda złotych, więc można sobie wyobrazić jaki
jest ogrom śmieci, które później produkujemy.
W zeszłym roku zrobiono badania i np.
ze szczecińskiego cmentarza po Wszystkich Świętych wywieziono 130 ton śmieci.

200 ton odpadów to statystyka z Zakładu Komunalnego w Opolu, który
administruje miejskimi cmentarzami.
Z kolei z cmentarzy w Olsztynie po
Wszystkich Świętych wyjeżdża 640
ton. Wywóz takiej ilości śmieci w samym tylko Olsztynie – głównie zwiędłych wieńców, wiązanek i wypalonych
zniczy – kosztuje pół miliona złotych.
„Ciekawym” zjawiskiem są również
plastikowe kwiaty. Kiedyś ludzie kupowali sztuczne kwiaty, bo były tańsze niż żywe. Teraz ceny w zasadzie się
wyrównały, ale miłośników sztucznych
kompozycji nie brakuje. Tyle się mówi
o ekologii, ale w czasie Świąt Wszystkich Zmarłych jakby wszyscy o tym
zapomnieli. Najważniejsze, że sztuczne
kwiaty postoją dłużej, ku pamięci tych
co już odeszli… A co ze zdrowiem żywych? I w żadnym wypadku nie chodzi
o to, by nie honorować swoich zmarłych
zniczami czy kwiatami, a tylko o to,
byśmy robili to w sposób jak najmniej
uciążliwy dla środowiska.
Większość zniczy sprzedawanych na
polskim rynku, wypalając się wydziela
szkodliwy dla układu oddechowego toluen i rakotwórczy benzen. I te wszystkie opary z całej Polski idą w powietrze
i płuca zamyślonych nad grobami Polaków. Patrząc w skali całego kraju, może
to mieć negatywny wpływ na nasze
zdrowie, chociaż nikt jeszcze nie stworzył takich statystyk.
Trudno nie zauważyć, że od kilkunastu lat cmentarze w Polsce pokrywa coraz obﬁtsza warstwa produktów
krótkoterminowego użytku: zniczy,
sztucznych i żywych kwiatów. Niestety, Wszystkich Świętych – zwane powszechnie Świętem Zmarłych – produkuje ogromne ilości śmieci, a dym
z palonych zniczy nie jest obojętny ani
dla środowiska, ani dla naszego zdrowia.
Warto się zastanowić, jak należałoby postpić aby koszt ekologiczny tego
ważnego dla Polek i Polaków święta był
mniejszy. Cmentarze zwłaszcza pod koniec października i na początku listopada produkują ogromne ilości śmieci,
znicze i kwiaty lądują w kontenerach
oraz – z powodu braku miejsc – obok
nich. W trakcie listopadowej reﬂeksji,
pomyślmy również o środowisku.
Elżbieta Kwiatkowska
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Spotkania i warsztaty
z Moniką Sawicką

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zaprasza
wszystkie dzieci z Gminy Leśna na jesienne inspiracje
24.10.2019 odbyło się spotkanie
z pisarką cieszącą się niesłabnącą
popularnością i sympatią czytelników – Moniką Sawicką, absolwentką stosunków międzynarodowych na Społecznej Akademii Nauk,
z wykształcenia i zamiłowania –
dziennikarką.
Jest autorką 18 książek, w których opowiada o miłości, przyjaźni, ale także
o ludzkich słabościach i codziennych
problemach. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono Dyskusyjnego
Klubu Książki w Leśnej, kadra i pensjonariusze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Smolniku, zaproszeni
goście oraz miłośnicy literatury. Autorka opowiadała o swojej najnowszej
książce „Kolorowych snów”. Jest to historia zmagania się i walki ze straszną
chorobą jaką jest białaczka. Uczestnicy spotkania zadawali pytania i nie
szczędzili zachwytów nad innymi
książkami autorki jak ,,Kruchość porcelany”, ,,Gdyby nie ty”. Pani Monika
Sawicka w ciepły i przyjazny sposób
poprowadziła spotkanie, z którego
wróciliśmy naładowani dobrą energią.
Oto cytat z książki Moniki Sawickiej
,,Jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy powiedzą Ci, że nie możesz, a Ty
musisz po prostu odwrócić się i powiedzieć: NO TO POPATRZ”.
,,Kajtusiowe opowieści” taki tytuł
miało spotkanie edukacyjno-poznawcze z elementami kampanii na rzecz
zwierząt, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Leśnej dla uczniów kl.
II b, c Szkoły Podstawowej im. J. Pawła
II w Smolniku w dniu 24.10.2019 r.

Pisarka Monika Sawicka w przystępny sposób opowiadała na czym polega
praca pisarki, jak powstają książki i co
jest ich inspiracją. Była to serdeczna,
pełna radości i uśmiechu rozmowa
autorki z najmłodszymi. Na podstawie książeczki „Kajtuś rusza w świat”
omawiane były następujące tematy:
kochaj – nie porzucaj, nie zakładaj kolczatek, pies to nie zabawka, nie znęcaj
się, pamiętaj o szczepieniach, czym
nie karmić zwierząt. Na zakończenie
spotkania dzieci zakupiły książeczki autorki: ,,O Kajtku szczęściarzu”,
,,Zakochany Kajtek”, „ Kajtuś rusza
w świat” i „Kajtuś patriota”, dzieci na
zakupionych książeczkach otrzymały
dedykację i autograf.
W tym samym dniu odbyły się również warsztaty ,,Moja książka marzeń”
, w których wzięła udział kl. V ze Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Smolniku .Warsztaty również prowadziła
pisarka Monika Sawicka. Podczas
warsztatów uczniowie stworzyli własną KSIĄŻKĘ MARZEŃ, bo wizualizacja sprawia, że marzenia stają się bliższe i bardziej realne. Na warsztatach
uczniowie nauczyli się pracy zespołowej, poćwiczyli wyobraźnię, rozwinęli
zdolności manualne oraz kreatywność,
zostali zmotywowani do realizowania
postawionych sobie celów, zbudowali
poczucie własnej wartości. Wszystkie
powstałe książki marzeń zostaną w Bibliotece Publicznej w Leśnej,
by po kilku latach jej twórcy mogli
przyjść i skonfrontować swoje obecne
marzenia z poprzednimi
i być może uzupełnić puste strony
o nowe marzenia.
W.

pt. „Jesienne liście z masy solnej”.
Inspiracje odbędą się dnia 21.11.2019 r. o godz. 15:00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci!

Zakup nowości wydawniczych
w 2019 roku
W tym roku Ośrodek Kultury
i Sportu w Leśnej wraz z Biblioteką Publiczną w Leśnej pozyskał
zewnętrzne środki ﬁnansowe na
zakup nowości wydawniczych dla
czytelników gminy Leśna.
Środki pochodziły z wieloletniego programu ,,Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa’’ Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych. Otrzymano także doﬁnansowanie w kwocie 5 400,00 zł ze
środków ﬁnansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Wraz
z wkładem własnym zrealizowane
zostało zadanie na łączną kwotę 10
900,00. Za pieniądze te zakupiono 478
woluminów książek i 9 audiobooków,
w tym 49 woluminów książek dla dzieci i młodzieży.
Biorąc pod uwagę całość budżetu
Biblioteki Publicznej w Leśnej

( tj. z dotacji Gminy Leśna oraz z dotacji Biblioteki Narodowej) w roku 2019
zakupiono 493 woluminów i 9 audiobooków na łączną kwotę 11 305,00 zł.
Biblioteka Publiczna w Leśnej otrzymała 285 woluminów i 9 audiobooków,
ﬁlia biblioteki w Kościelnikach Średnich dostała 73 woluminów, a ﬁlia biblioteki w Pobiednej 135 woluminów.
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Wernisaż prac malarskich Ilony Rokosz
W dniu 5 listopada 2019 roku miał miejsce wernisaż prac malarskich Ilony Rokosz – instruktorki, animatora kultury w Ośrodku Kultury
i Sportu w Leśnej. Wystawione prace były pokazane pierwszy raz szerokiej publiczności.

Podczas spotkania zgromadzeni goście
mogli oglądać obrazy będące wynikiem
studiów artystki. Prace skupione były
w trzech blokach tematycznych: pejzażowy, który przedstawiał urok lasów
i okolic Gór Izerskich i Przedgórza Izerskiego; portretowy, będący wyrazem
artystycznych poszukiwań barwy i formy odbiegający nieco od tradycyjnego
sposobu przedstawiania postaci; abs-

trakcyjny, którego tematem była geometria charakterem wynikająca z obserwacji natury i tworzona w oparciu
o pierwszy cykl pejzażów.
Cechą charakterystyczną przedstawionych obrazów był kolor i sposób
jego przedstawiania. Jak zauważyć było
można, cała wystawa skupiona była na
stonowanej i ciemnej palecie barw. Niewątpliwie czerń odgrywała tu pierwszą

rolę. Według artystki celowo ta barwa
była dominująca i miała na celu ukazanie jej na wielu płaszczyznach i w wielu
odmianach oraz pokazanie, że niekoniecznie musi budzić jednoznaczne odczucia, a przy bliższej analizie może
okazać się interesująca i warta odkrywania. Czerń w świecie sztuki budzi
skrajne emocje. Dla jednych nie jest kolorem bo nie ma jej w widmie światła,
a przez innych nazywana jest ,,królową
barw”, ale na pewno nie można przejść
obok niej obojętnie .
Oprócz samej wystawy przygotowana była ekspozycja, przedstawiająca
warsztat malarski z przekrojem narzędzi i farb artystycznych służących
zarówno do malowania jak i do rysunku. Dla zgromadzonych gości była również przewidziana dodatkowa atrakcja
– pokaz pracy twórczej w wyniku czego
powstały portrety, których tworzenie
można było obserwować.
Autorka wystawy zaprasza zainteresowanych na swoje zajęcia dla dorosłych „Rewiry Sztuki” oraz dzieci

i młodzież na zajęcia plastyczne odbywające się w OKiS.
„Rewiry Sztuki” odbywają się w co
drugi wtorek, natomiast zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzież co czwartek. Daty i tematyka najbliższych „Rewirów Sztuki”:
19.11.2019 – ,,Pierwsze przejawy
sztuki w dziejach człowieka – czyli jak
narodziła się sztuka współczesna i jak
ją rozumieć. Elementy historii sztuki,
malujemy temperą, gwaszem i techniką
enkaustyki”.
03.12.2019 – ,,Renesans i jego osiągnięcia w dziedzinie sztuki, czyli możliwości tkwią w technologii i dlaczego
patrzymy na świat starożytny okiem
renesansowym. Malowanie techniką
olejną na krośnie malarskim.”.
17.12.2019 – ,,Pejzaż – czyli postać
drugoplanowa zaczyna grać główną
rolę! Historia, rodzaje i ewolucja tej
gałęzi malarstwa, malowanie akwarelą
i suchymi pastelami”.
Drużyna OKiS
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Kajakarze rywalizowali
w Małomicach i Szczawnicy

Wyniki współzawodnictwa
sportowego szkół
Końcem września 2019 r. Szkolny
Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
we Wrocławiu przedstawił wyniki współzawodnictwa sportowego
szkół województwa dolnośląskiego
w roku szkolnym 2018/2019.

Dnia 14.09.2019 w Małomicach (woj.
lubuskie) wystartowali kajakarze
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Kajak Polo.
Leśna do zawodów wystawiła aż 5
drużyn, w tym 2 dziewcząt oraz 3
chłopców. W rywalizacji dziewcząt
brało udział 6 drużyn, natomiast
chłopców – aż 12 zespołów.
Leśna z Mistrzostw Młodzików przywiozła aż
3 medale: złoto, srebro oraz brąz. 1 miejsce na
podium zajęli chłopcy w składzie: Wiktor Jochym, Stanisław Wickiel, Jan Wickiel, Mateusz
Sztuba, Igor Łuczak oraz Kacper Kucharczyk.
2 miejsce zajęły dziewczynki w składzie: Julia
Kirkowska, Aleksandra Labiszak, Julia Koman,
Lena Głąb oraz Oliwia Łuczak. 3 miejsce zajęli
chłopcy w składzie: Grzegorz Kaczmarzyk, Szymon Sekuła, Marcel Szczygieł, Jakub Andrzejewski oraz Aleksander Marczyński.
Niestety, w walce o trzecie miejsce zawodniczki z Leśnej przegrały, tylko jedną bramką,
z drużyną z Nowej Soli 5:6. Drużyna nasza wystąpiła w składzie: Oliwia Nowakowska, Julia
Nowakowska, Sara Zaborowska, Jagoda Zaborowska, Patrycja Iwaniec. Również 4 miejsce
zajęła ostatnia drużyna chłopców w składzie:
Oliwier Cieślak, Dariusz Szolc, Marcin Szolc,

Wojciech Kołodziejczyk oraz Karol Gut. Drużynowo klub LUKS Kwisa Leśna zajął pierwsze
miejsce.
11-13 października odbyły się ostatnie w tym
sezonie zawody: LOTTO 76 Mistrzostwa Polski
w Sprincie i Zjeździe Kajakowym, Mistrzostwa
Polski Weteranów w Szczawnicy. Jak w ubiegłym roku, także i w tym udało się przywieźć
ze słonecznej i pięknej o tej porze Szczawnicy
medale, tym razem aż cztery. Juniorzy w konkurencji C2M w składzie Aleks Krzysztoń i Szymon Sekuła wywalczyli 3 miejsce – zdobywając
na Mistrzostwach Polski brązowy medal.

za 10 najwyższych miejsc uzyskanych
w zawodach wchodzących w skład
Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży.
Do wyników współzawodnictwa zaliczane są wyniki uzyskane w zawodach
od szczebla gminy, powiatu oraz w finałach dolnośląskich.

Niemałym osiągnięciem w ubiegłorocznym rankingu sukcesów sportowych dolnośląskich szkół mogą się
pochwalić uczniowie i nauczyciele wyW tabeli współzawodnictwa szkół
chowania fizycznego ze Szkoły Pod- podstawowych, gimnazjów i szkół
stawowej im. Jana Pawła II w Smolni- ponadgimnazjalnych znajdują się
ku. W kategorii Igrzyska Dzieci (klasy wszystkie szkoły, które wystartowaVI i młodsze) Szkoła Podstawowa ły przynajmniej w jednych zawodach
im. Jana Pawła II w Smolniku, zaję- organizowanych przez Szkolny Zwiąła 29 miejsce w województwie na 542 zek Sportowy już od szczebla zawodów
gminnych. Szkolny Związek Sportowy
uczestników współzawodnictwa.
Natomiast w kategorii Igrzyska „Dolny Śląsk” we Wrocławiu serdeczMłodzieży Szkolnej (klasy VII-VIII ne dziękuje wszystkim instytucjom
i oddziały gimnazjalne) uczniowie ze finansującym oraz wspomagającym
szkoły w Smolniku zajęli bardzo wy- merytorycznie organizację zawodów
sokie, bo 16 miejsce na 556 sklasyfiko- sportowych wchodzących w skład
Współzawodnictwa Sportowego Szkół
wanych uczestników.
Wynik szkoły we współzawodnic- Dolnego Śląska.
twie to suma punktów zdobytych
Marek Michalik

W konkurencji C2M weteranów Leśna zajęła
całe podium:
•

1 miejsce – Bogdan Sztuba, Mariusz Pin-

kowski
•

2 miejsce – Marcin Labiszak, Łukasz Piór-

kowski
•

Unihokej chłopców – II miejsce

3 miejsce – Konrad Wickiel, Artur Zalewski.

Zarząd klubu dziękuje serdecznie firmie Bieleccy
za udostępnienie busa na wyjazd na zawody do
Małomic. Dzięki uprzejmości państwa Bieleckich
oraz rodziców mogliśmy zabrać na zawody aż tak
wielu zawodników, za co z całego serca dziękujemy – mówi Zbigniew Dudziński w-ce prezes
klubu. Przed nami podsumowanie sezonu 2019.

Jacek Sztuba

Medale w unihokeju są tradycją Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. W tym roku drużyna ze Smolnika również może się pochwalić wysokim osiągnięciem w tej dyscyplinie.
18 października br. szkolna reprezentacja chłopców zdobyła srebrny medal strefy jeleniogórskiej w kategorii
Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców.

Drużyna już niebawem będzie reprezentowała szkołę i region jeleniogórski na zawodach wojewódzkich.
Skład drużyny: Mateusz Marszałek,
Alan Kaszubski, Wiktor Chwałek, Oliwer Sztuba, Kacper Grzesiowski, Maciej Dubiel, Bartłomiej Kisiel. opiekun:
Jarosław Zimowicz.
J.Z
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Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939-1945
W soboty i niedziele zachęcamy grupy zorganizowane powyżej 10 osób do
zwiedzania, po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu: 75 72 11
239, wew. 30 lub osobiście w Urzędzie
Miejskim, ratusz – pokój nr 9, pierwsze
piętro.
Do Księgi Gości dla zwiedzających
wpisało się wielu mieszkańców, jak
również tych, którzy przyjechali zwiedzać okolice z całej Polski i z zagranicy.
Oto niektóre wpisy:
• „Dziękujemy pięknie, czekamy na
kolejne wystawy, nowe odkrycia, kolejne ciekawostki dotyczące najbliższej
okolicy!” – pisze jedna z osób odwiedzających galerię.
• „Pomysł trafiony – wiele rzeczy dowiedziałam się z opowieści Pani oprowadzającej. No i oczywiście wreszcie dowiedziałam się co znajduje się pod Ratuszem.
Dziękuję.” – pisze kolejna osoba.
Galeria historyczna pn. „Tajemnice
Leśnej i Zamku Czocha 1939-1945”
otwarta została 1 września 2019 r.
w podziemiach ratusza, w budynku
Urzędu Miejskiego w Leśnej. Od początku wystawa cieszy się dużym powodzeniem, do listopada zwiedziło
ją 356 osób, nie licząc dzieci ze szkoły w Smolniku, przedszkola publicznego w Leśnej oraz podopiecznych
domu samopomocy w Smolniku.

HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

BARAN
Pogoda już raczej nie będzie słoneczna.
Jeśli masz do wycięcia drzewo lub widziałeś gdzieś bezpańskiego psa, zgłoś się do
Referatu Nieruchomości.

BYK
Spółka „Synergia” w likwidacji przekazała
mieszkania do Urzędu Miejskiego w Leśnej. Zmienia się numer konta, na który
należy uiszczać opłaty za wynajem.

BLIŹNIĘTA
Sukcesów ciąg dalszy. Zdrowie będzie Ci
dopisywać, a atmosfera w pracy będzie
miła i przyjemna. Aż chce się żyć!

RAK
Jeśli nadal masz wątpliwości co do
płatności za śmieci, to teraz masz szansę
się dowiedzieć. Urząd Miejski, pokój nr 3.
Wyglądasz pięknie tej jesieni!

LEW
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
odbędzie się 12 stycznia 2020. Ośrodek
Kultury i Sportu zbiera wolontariuszy, zapisz się koniecznie! W tym roku WSP gra
o zapewnienie najwyższych standardów
dziecięcej medycyny zabiegowej.

PANNA
Opłaty za wodę należy od listopada
płacić w Urzędzie Miejskim w Leśnej.
Jeśli masz pytania to Referat Finansowy
rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości.

WAGA
Jeśli nie podoba Ci się deszczowy krajobraz, to mamy na to sposób: w grudniu
zaświeci się na rynku choinka i Mikołaj
przyniesie prezenty!

Zwiedzanie galerii i poznanie historii Leśnej w latach II wojny światowej
możliwe jest w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Leśnej, czyli: poniedziałek,
wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30, środa
od 7:30 do 17:00 i piątek od 7:30 do 14:00.

SKORPION
Jeśli nie byłeś jeszcze w galerii w podziemiach ratusza to nadal możesz poznać
tajemnice Leśnej. Galeria otwarta jest
w godzinach pracy Urzędu.

• „Dobrze, że w Leśnej powstało takie
miejsce, i że cieszy się powodzeniem.
Wspaniała Pani oprowadzająca – z pasją i wiedzą. Dziękujemy!”(Rodzina W.).
• „Bardzo dziękujemy za interesujące
informacje i możliwość obejrzenia eksponatów i zdjęć. Podziwiamy rozległą
wiedzę Pani Przewodnik. Z wyrazami
podziękowania, Henryka i Jerzy ze
Szczecina.”

STRZELEC
Pamiętaj aby zmienić opony na zimowe.
I nie wychodź z samochodu w czasie kontroli policyjnej, bo dostaniesz mandat.
Zaplanuj imprezę sylwestrową już teraz.

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

WODNIK
• „Dziękujemy za miłe oprowadzenie po galerii oraz za profesjonalne
przybliżenie historii naszego miasta.” (Urszula i Ryszard z Leśnej).

Jeśli obawiasz się pożaru, to śpij spokojnie. Strażacy z OSP z Leśnej dojadą do
Ciebie nowym wozem strażackim. A tak
poza tym to sprawdź przewód kominowy
na zimę i wyczyść piec.

RYBY
Zapraszamy do zwiedzania naszej galerii!
Elżbieta Kwiatkowska

Śnieg już leży w górach, więc jeśli
chcesz się wybrać na wyprawę w pięknym krajobrazie to zrób to teraz.

