Seniorzy na szlaku
aktywności

Strona 8

Zakończył się projekt pn. Warsztaty artystyczne
Kreatywny Senior skierowany do seniorów z pogranicza polsko-czeskiego.

Ostatni żyjący więzień
Hartmannsdorfu.

Strona 9

Roman Gierka, były więzień obozu Hartmannsdorf (na terenie Miłoszowa) świętował niedawno
stulecie urodzin.

Po co gminie logo?

Strona 16

Logo Leśnej musi być i jest nieodrodnym dzieckiem
herbu Leśna. Więcej na temat nowego logo Gminy
Leśna na stronie 16.
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OSP Świecie
zbiera złom
Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świeciu wpadli na
pomysł, w jaki sposób zdobyć
pieniądze na remont samochodu strażackiego STAR 266, przekazanego w ramach przesunięć
pomiędzy jednostkami przez OSP
Leśna.
Na swoim facebookowym proﬁlu napisali prośbę do mieszkańców naszej
gminy i sympatyków strażactwa ochotniczego o nieodpłatne przekazywanie
złomu. Akcja trwa od września ubiegłego roku. Strażakom udało się zebrać
kilkanaście ton złomu, za który zakupili
nowy zbiornik na wodę 2,5 tys. 1itrów,
zamontowali dodatkowe oświetlenie
robocze pojazdu, naprawili żaluzje,
instalację elektryczną i blacharkę pojazdu. Część kosztów zakupu materiałów i części zamiennych pokryła gmina,
strażacy zaś nieodpłatnie zaangażowali
się w niezbędne naprawy.
Pojazd został wprowadzony do
podziału bojowego w styczniu br.
i w ten sam dzień został zadysponowany do pożaru budynku hotelowego w Świeradowie-Zdroju.
Jeśli Państwo macie zbędny złom
lub chcielibyście wesprzeć OSP Świecie, to jest ku temu okazja. Można zadzwonić do strażaków lub przywieźć
swój złom pod remizę OSP Świecie.
Strażacy będą również popołudniami
jeździć i zabierać wasz złom. Całość
z jego sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego
sprzętu, który pozwoli być im jeszcze bardziej skutecznym w działaniu.
Wszelkie informacje i zlecenia
na odbiór złomu możecie zgłaszać
na Facebooku lub do strażaków:
• Paweł 731-037-946
• Mirek 501-213-976
• Mateusz 515-647-808

Rada Seniorów inauguruje działalność
30 stycznia 2020 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Leśnej odbyła się I inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna.

Wzięli w niej udział radni Rady Seniorów,
Burmistrz Leśnej – Szymon Surmacz,
Kierownik Referatu Społecznego Urzędu
Miejskiego w Leśnej – Aneta Usyk oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Członkami Rady Seniorów w Leśnej zostali: Maria Downie, Irena Dudzińska,
Marianna Fabjańska, Zoﬁa Górska, Anna
Lenard, Marzenna Ogrodowicz-Straszak,
Elżbieta Pakuła, Jan Skórski oraz Mirosława Szyjkowska. W obradach uczestniczyło 8 spośród 9 radnych.
Obrady otworzył Burmistrz Leśnej.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/98/2019
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania
Miejskiej Rady Seniorów w Gminie
Leśna, pierwszemu posiedzeniu Rady
przewodniczyła najstarsza członkini –
Marianna Fabjańska.
Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum, upoważniające Radę do

podejmowania na obradach prawomocnych uchwał i wniosków.
Radni otrzymali z rąk Burmistrza zaświadczenie stwierdzające wybór do
Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna.

Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania
przez nowo wybranych radnych.
Mówili oni: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej Gminy”. Podczas I sesji radni wybrali spośród siebie
władze. Przewodniczącą Miejskiej Rady
Seniorów w Gminie Leśna została Irena
Dudzińska. Wiceprzewodniczącym wybrano Jana Skórskiego, a na Sekretarza
Marię Downie.
Podczas sesji poruszono zagadnienia:
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Leśna 2014-2025, uruchomienia telefonu zaufania dla seniorów (stworzenie
listy osób samotnych), zainicjowania
dyżurów psychologa w Klubie Seniora,
stworzenia wielopokoleniowego zespołu wokalno-muzycznego.
Mówiono także o pomocy osobom
starszym przy pisaniu pism urzędowych, ﬁ lii Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Karcie Seniora oraz płatności
podatku od nieruchomości kwartalnie.
Warto dodać, że członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Anna Stawisińska-Urban

Szanowne Panie!
W dniu Waszego Święta składam Wam najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, miłości
bliskich, szacunku otoczenia, sukcesów zawodowych
i wszystkiego czego brakuje byście były w pełni szczęśliwe!
Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz
Informacja o imprezach organizowanych z okazji Dnia Kobiet w Leśnej jest
na stronie 3 Panoramy Leśnej.
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Kronika Policyjna

1 stycznia br. w Szyszkowej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 50 letniego mężczyznę. W wyniku
podjętej interwencji domowej funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany znajdując
się w stanie nietrzeźwości, z wynikiem
ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie,
wszczął awanturę w trakcie której dokonał zniszczenia mienia oraz kierował groźby karalne w kierunku osoby najbliższej.
Mężczyzna został osadzony w policyjnym
areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz kierowani
agróźb karalnych, za które grozi kara nawet
do 5 lat pozbawienia wolności,
3 stycznia br. w Leśnej, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 32
letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego, u którego w trakcie kontroli drogowej
ujawnili kilka porcji środków psychotropowych. Mężczyzna został poddany badaniu
na zawartość narkotyków w organizmie,
które wskazało, że kierował on samochodem osobowym znajdując się pod ich
działaniem. Mężczyzna został osadzony
w policyjnym areszcie, a następnego dnia
usłyszał zarzuty. Za posiadanie narkotyków wbrew przepisom Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani oraz kierowa-

nie pojazdem w ruchu lądowym w stanie
nietrzeźwości zatrzymanemu grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3 oraz 3 letni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi,
5 stycznia br. w Leśnej, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali do
kontroli drogowej 31 letniego mieszkańca
powiatu Lubańskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze ustalili,
że kierował on pojazdem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło przeprowadzone na miejscu kontroli
badanie na zawartość narkotyków w organizmie kierującego. Mężczyźnie grozi teraz
kara do 2 lat pozbawienia wolności i do 3 lat
zakazu kierowania wszelkimi pojazdami,
6 stycznia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 62 letniego mieszkańca Leśnej, który znajdując się
w stanie nietrzeźwości, z wynikiem niemal
2 promili alkoholu w organizmie, ugodził
nożem swojego znajomego. Do zdarzenia doszło na terenie miasta Leśna, gdzie
w jednym z mieszkań, w wyniku sprzeczki pomiędzy nietrzeźwymi uczestnikami
,,spotkania”, doszło do opisanego zdarzenia.
Pokrzywdzony w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala gdzie został zaopatrzony. Sprawca trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut
naruszenia czynności narządu ciała. Wobec
zatrzymanego mężczyzny prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci
dozoru policyjnego, zakazu opuszczania
kraju, zakazu zbliżania się i kontaktowania
z pokrzywdzonym. Mężczyźnie grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności,

10 stycznia br. w Leśnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 53 letniego mężczyznę poszukiwanego
listem gończym. Mężczyzna nie posiadał
stałego miejsca zamieszkania i ukrywał się
przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki
sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy mężczyzna trafił do aresztu,
18 stycznia br. w Leśnej, funkcjonariusze zatrzymali 33 letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego oraz 20 letnią
mieszkankę Leśnej, którzy pod nieobecność właścicielki dokonali zniszczenia
wyposażenia mieszkania oraz dokonali
zaboru celem przywłaszczenia samochodu osobowego pokrzywdzonej. Zatrzymani
trafili do policyjnego aresztu, a następnego
dnia usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia
i kradzieży z włamaniem do samochodu
pokrzywdzonej. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze
w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Samochód został odzyskany
przez funkcjonariuszy, a zatrzymanym za
popełnienie opisanych przestępstw grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
25 stycznia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 63
letniego mieszkańca powiatu lubańskiego,
który kierował samochodem ciężarowym
w Leśnej nie posiada uprawnień. 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,

Tego samego dnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 31
letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, który jak wskazały badania narkotestu,
kierował pojazdem osobowym w stanie po
zażyciu narkotyków. Ponadto podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili u zatrzymanego amfetaminę i marihuanę. Nietrzeźwy kierowca trafił do policyjnego aresztu,
a następnego dnia usłyszał zarzuty, za
których popełnienie grozi kara nawet do 3
lat pozbawienia wolności oraz 3 lata zakazu
kierowania wszelkimi pojazdami,
30 stycznia br. w Pobiednej funkcjonariusze zatrzymali 49 letniego mężczyznę,
który podczas awantury domowej kierował
groźby karalne wobec żony. Podjęte przez
funkcjonariuszy czynności na miejscu zdarzenia doprowadziły do ustaleń, że mężczyzna od dłuższego już czasu znęca się
psychicznie nad kobietą, a także kieruje
wobec niej groźby karalne, w tym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna
po zatrzymaniu został osadzony w policyjnym areszcie, a w rodzinie wszczęta została
procedura ,, Niebieskiej Karty”. Mężczyzna
następnego dnia usłyszał zarzut znęcania
się nad osobą najbliższą za który grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Ponadto w styczniu br. w wyniku podjęty ch działań funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania 4
osób poszukiwanych, którzy ukrywali się
przed wymiarem sprawiedliwości w związku z zasądzoną przez Sąd karą pozbawienia
wolności.
Komendant Komisariatu Policji w Leśnej
asp. Waldemar Martyniak

Pożar w centrum Leśnej
Zaprószenie ognia było najprawdopodobniej przyczyną pożaru, jaki
wybuchł 23 stycznia 2020 r. w pomieszczeniu mieszkalnym wielorodzinnego budynku komunalnego
przy ul. Krótkiej 5 w Leśnej.
Dzięki szybkiej reakcji strażaków ochotników z Leśnej oraz przypadkowych
świadków zdarzenia nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Pożar wybuchł

około godziny 12.00 na drugiej kondygnacji
budynku. Palił się stos nagromadzonych
szmat i śmieci.
Do zdarzenia natychmiast wyjechały dwa zastępy druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leśnej oraz 3 zastępy
PSP. Ich działania spowodowały, że ogień
nie przedostał się na strych i nie strawił
drewnianej więźby dachowej. Ze względu
na duże zadymienie ratownicy pracowali
wewnątrz budynku w aparatach oddecho-

wych. W trakcie akcji zablokowany został
ruch na odcinku ul. Krótkiej, a Policja wyznaczyła objazdy. Podczas pożaru nikt nie
ucierpiał. Na miejscu zdarzenia obecni byli
również przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Leśnej, pogotowia energetycznego oraz
zespół ratownictwa medycznego i Policja.
Gmina Leśna przywróciła funkcjonalność budynku w dniu 24 stycznia 2019 r. po
wymianie uszkodzonej instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego.
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„Kabaret z Konopi” –
8 marca w Leśnej
Serdecznie zapraszamy leśniańskie
Panie na chwilę relaksu z „Kabaretem
z Konopi” w dniu 8 marca 2020 roku
na godzinę 16:00 do sali widowiskowej

w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej. Zapewniamy dobrą zabawę, dzięki kabareciarzom, którzy przygotowali wyjątkowy
występ dla kobiet, aby uczcić ich święto.

Event ten polegać będzie na zmaganiach sportowych, takich jak: badminton, bieg plenerowy, nordic walking, taniec, zajęcia na siłowni, pilates,
joga oraz na warsztatach teoretyczno-praktycznych z takimi specjalistami
jak: ﬁzjoterapeuta, dietetyk, makijażysta/kosmetyczka i psychodietetyk.

Punkt rozliczeń PIT przez
internet w Leśnej

Zajęcie te odbywać się będą w halach
sportowych Szkoły Podstawowej w Smolniku oraz w pomieszczeniach Ośrodka
Kultury i Sportu w Leśnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Lubaniu informuje, iż w miesiącu
marcu 2020 r. w 3 gminach powiatu lubańskiego utworzone zostaną
punkty wysyłania zeznań drogą
elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko
i prawidłowo wypełnić obowiązek
rozliczenia się z osiągniętych dochodów.

Celem spotkań jest zachęcenie mieszkanek gminy do różnorodnej aktywności
ﬁzycznej, ale również do poznania innowacyjnych form spędzania czasu wolnego.
Dopełnieniem wydarzenia będzie krótki
występ artystyczny i losowanie nagród
wśród Pań, które uczestniczyły w minimum 2 zajęciach. Zapraszamy do zapisów!
Be Active Leśna

W Leśnej punkt rozliczeń PIT będzie
w Urzędzie Miejskim w Leśnej w dniu 11
marca 2020 r. Punkty wysyłki zeznań będą
dostępne w godzinach: 10ºº – 14ºº. Do prawidłowego złożenia zeznań za rok 2019
niezbędne będzie posiadanie dokumentów
otrzymanych od płatników (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R) oraz danych
dotyczących odliczanych ulg podatkowych.

Aktywna kobieta…
Serdecznie zapraszamy wszystkie pełnoletnie Panie na wydarzenie sportowo-kulturalne pod nazwą „Aktywna
kobieta...”, które z okazji Dnia Kobiet
odbędzie się 6 i 7 marca 2020 r. w Leśnej.
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Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań
za rok 2018 przychody z: PIT-28 poz. 47
lub PIT-36 poz. 94 albo poz. 149 (jeżeli
w zeznaniu za 2018 rok podatnik występował jako małżonek) lub PIT-36L poz. 13
lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 62 albo poz. 93
(jeżeli w zeznaniu za 2018 rok podatnik
występował jako małżonek) lub PIT-38 poz.
23 lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40A poz. 38.
W przypadku, gdy za rok 2018 nie zostało
złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2018, należy wpisać
wartość „0” (zero).
W przypadku wspólnego zeznania dane
autoryzujące podaje osoba wymieniona
w składanym za rok 2019 zeznaniu jako
pierwsza (podatnik). W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące
skorzystać z tej formy winny posiadać
ww. dane.
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Jan Surowiec

• 24 lutego – 1 marca - ul. Zawidowska 4, tel. 800 110 110
• 2 marca - 15 marca – ul. Mikołaja
24-26, tel. 75 722 31 40
• 16 marca - 22 marca – ul. Zgorzelecka 43, tel. 75 644 30 00
• 23 marca – 29 marca – ul. Spółdzielcza 11, tel. 75 721 60 18
• 30 marca – 11 kwietnia – ul. Mikołaja 24-26, tel. 75 722 31 40
• 12 kwietnia – 13 kwietnia – ul. 7
Dywizji 3, tel. 800 110 110
• 14 kwietnia – 19 kwietnia – ul. Ratuszowa 20, tel. 75 640 17 04

KTÓRA APTEKA JEST CZYNNA
W NOCY?

Apteka w Olszynie pełni dyżur w poniedziałki, czwartki, piątki w godz.1900
Rada Powiatu Lubańskiego podczas - 800 oraz w niedziele i święta od 1700
sesji w styczniu br. podjęła uchwa- do 800.Aktualny wykaz dyżurów apłę aktualizującą godziny pracy aptek tek jest dostępny m.in. na stronie inogólnodostępnych na terenie naszego ternetowej Starostwa Powiatowego
powiatu. Dostęp do aptek w dni robocze w Lubaniu. Propozycje godzin pracy
oraz w soboty jest łatwy i powszechnie aptek ogólnodostępnych uchwala rada
znany. Nieco trudniej jest w porze noc- powiatu, po zasięgnięciu opinii burminej oraz w święta i w inne dni wolne od strzówi wójtów gmin z terenu powiatu
pracy, gdyż wtedy dyżur pełni jedna i samorządu aptekarskiego.
apteka w Lubaniu oraz częściowo apSZPITAL W LUBANIU (ŁCM) –
teka w Olszynie.

CZAS OCZEKIWANIA

W Lubaniu wytypowane apteki dyżurują:
• od poniedziałku do soboty od godz.
20:00 do godz. 8:00 dnia następnego,
• w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 do 8:00 dnia
następnego.
• Harmonogram dyżurów aptek
lubańskich na najbliższy okres jest
następujący:
• 17 lutego – 23 lutego – ul. Rynek-Sukiennice 28, tel. 75 721 31 00

Krwiobus
w rynku
w Leśnej
12.02.2020 roku do Leśnej zawitał
ponownie krwiobus. Podczas tej akcji honorowego krwiodawstwa 16
osób oddało krew.

Następna wizyta krwiobusu będzie
miała miejsce 13 maja 2020 roku. Klub
HDK w Leśnej prosi mieszkańców
o wspieranie szlachetnej idei daru krwi.

Dostęp do świadczeń z NFZ budzi wiele emocji i kontrowersji. W pierwszej
kolejności najbardziej wszystkich interesuje czas oczekiwania na wizytę
lub przyjęcie do szpitala. Jak to wygląda w przypadku Łużyckiego Centrum
Medycznego w Lubaniu?
Przyjęcia na większość oddziałów
szpitalnych odbywają się w zasadzie
na bieżąco. Dotyczy to oddziałów: położniczo - ginekologicznego, chorób
wewnętrznych, neonatologicznego, pe-

diatrycznego, neurologicznego. Około
tygodnia trzeba poczekać na przyjęcie
na oddział chirurgiczny ogólny i operację żylaków, dwa tygodnie na tomografię komputerową, 17 dni na oddział
okulistyczny, 20 dni na operację jaskry,
50 dni na oddział chirurgii urazowo –
ortopedycznej, ponad 3 miesiące do poradni zdrowia psychicznego, poradni
dermatologicznej i urologicznej, ponad
5 miesięcy do poradni ortodontycznej.
Kolejne terminy oczekiwania są jeszcze
dłuższe. I tak z poradni okulistycznej
można skorzystać za 203 dni, z poradni
neurologicznej prawie za rok. Jeszcze
dłużej trzeba czekać na leczenie aparatem ortodontycznym – ponad rok.
Usunięcie migdałków podniebiennych
może nastąpić za 13 miesięcy, zabieg
na przegrodzie nosowej – za prawie 14
miesięcy. Na dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii czas oczekiwania wynosi ponad 2 lata. Jeszcze dłużej trzeba czekać np. na endoprotezoplastykę
stawu biodrowego -2 lata i 7 miesięcy,
a na endoprotezoplastykę stawu kolanowego – 4,5 roku.Powyższe dane są
z 4 lutego b.r. Jest zrozumiałe, że czas
oczekiwania ulega zmianie i zależy od
wielu czynników, może ulec skróceniu, ale i wydłużeniu. Rzecz w tym, że
każde oczekiwanie na pomoc liczone
w tygodniach, miesiącach, latach, to
okropne doświadczenie konkretnych
ludzi, a choroba nie zawsze może czekać.

INTERWENCJE
1. Grabiszyce. Po długim oczekiwaniu interwencja doczekała się właściwej

reakcji. Usunięto kilka suchych, drzew
przy drodze powiatowej w Grabiszycach Dolnych.
2. Droga Leśna – Złotniki. W trakcie
realizacji jest sprawa dużej wycinki –
40 drzew, przy drodze Leśna – Złotniki. PZD oczekuje od października
ubiegłego roku na stosowne pozwolenie od Burmistrza Leśnej. Od pierwszej
interpelacji w tej sprawie niebawem
minie 1 rok.
3. Miłoszów. Na podstawie zgłoszeń
mieszkańców skierowałem również zapytanie w sprawie odnowienia przejść
dla pieszych w Miłoszowie. Otrzymana
odpowiedź jest co prawda sztampowa,
ale dająca nadzieję- „odnowienie rozpocznie się od wiosny b.r.”.
4. Leśna. Oczekuję również na odpowiedź od DSDiK w sprawie niedrożnej
kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza. Zgodnie z przepisami udrażnianie „deszczówki” na tym odcinku drogi
wojewódzkiej należy do obowiązków
PZD w Lubaniu, ale dyspozycję udrożnienia musi wydać Dolnośląskim Służbom Dróg i Kolei.
5. Leśna. Most nad Potokiem Miłoszowskim, ul. Morcinka, jest w dostatecznym stanie technicznym. Taka
ocena zawarta jest w protokole z przeglądu podstawowego dokonanego
w październiku 2018 r. Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego, a jedynie
zaawansowaną korozję słupków balustrad u ich podstaw. Tą sprawą zainteresowałem się, aby zweryfikować
obawy mieszkańców wyrażane w mediach, a dotyczące stanu techniczny
tego mostu.

Uchwały Rady
Miejskiej
w Leśnej
Sesja – 28 stycznia 2020 r.
XIX/148/2020 w sprawie zmiany
Uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019
r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna
XIX/149/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
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Kontrola oczyszczalni
ścieków w Smolniku

Zmiany organizacyjne
w Urzędzie Miejskim w Leśnej

ści kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Leśnej, została przeprowadzona kontrola
przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W dniu 18.12.2019 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku, w obecno-

W trakcie oględzin ustalono, że
oczyszczalnia pracowała w trybie normalnym. Sprawdzony został teren wokół oczyszczalni oraz pobrano próbki
ziemi do badania. Na wyniki kontroli
czekamy.

Skąd się biorą awarie
wody w Pobiednej…
Eksploatowana przez mieszkańców
sieć wodociągowa w miejscowości
Pobiedna jest w większości siecią
starą. Awarie powstają na niej na
skutek nieodwracalnych zmian materiału rurociągów w wyniku ich
zużycia technicznego i zmęczenia
(starzenia się).
Do tego wymiana pojedynczych odcinków starych sieci na nowe skutkuje zwiększeniem ryzyka wystąpienia
kolejnych nieszczelności na odcinkach starych sieci (poprzez wzrost
prędkości i ciśnienia wody w rurociągach). Kolejnym utrudnieniem jest
brak inwentaryzacji istniejących sieci.

Utrudnia to lokalizację awarii, a jeżeli
woda „nie wyjdzie górą”, jest to prawie
niemożliwe.
Urząd Miejski w Leśnej wystąpił
o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Starostwa
Powiatowego w Lubaniu. Jeżeli uda się
uzyskać pozwolenie Gmina będzie
przeprowadzała inwestycję etapowo,
w zależności od uzyskanego na ten cel
budżetu. W innym przypadku Referat
Gospodarki Komunalnej UM otrzymał
300 000,00 zł brutto na modernizację
sieci wodociągowej w Pobiednej, które
zostaną wykorzystane na ten cel. Aktualnie nie jesteśmy w stanie określić na
jaki zakres robót ww. kwota wystarczy.

Spotkanie z sołtysami
3 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Leśnej odbyła się narada
z sołtysami jednostek pomocniczych Gminy Leśna.
Oprócz licznie zebranych sołtysów,
w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz
Leśnej – Szymon Surmacz, Zastępca
Burmistrza Leśnej – Marcin Mirecki,
Kierownik Referatu Społecznego –
Aneta Usyk, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – Monika Pawlińska, Kierownik Referatu
Nieruchomościami – Sebastian Fronc.
Podczas spotkania omówiono zasady

gospodarowania świetlicami w Gminie Leśna oraz wspólnie z Sołtysami
ustalono nowe stawki za wynajem
świetlic i sprzętów, będących na wyposażeniu świetlic. Poinformowano
również sołtysów o naborze wniosków
na oczyszczanie rowów oraz wyłonieniu osób do sprzątania wiat przystankowych na terenie Sołectw. Burmistrz
Leśnej przedstawił kluczowe elementy
w aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leśna 2014-2025. Poprosił Sołtysów, aby zastanowili się co należałoby
uzupełnić w Strategii.
Anna Stawisińska-Urban

Od 1 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny.
Regulamin organizacyjny określa
szczegółową organizację i zasady
funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru w Urzędzie oraz zakresy zadań poszczególnych referatów
i stanowisk samodzielnych.
Najważniejszą zmianą w nowym regulaminie jest wydzielenie z dotychczas istniejących struktur urzędu Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska.
Referat ten przejął część zadań dotychczasowego Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (m.in. w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew,
opieki nad zwierzętami, decyzji środowiskowych, prawa wodnego oraz geologicznego i górniczego), cześć zadań
Referatu Organizacyjnego (w zakresie
informatyzacji i cyfryzacji) oraz część

zadań Referatu Społecznego (w zakresie ewidencji działalności gospodarczej
i wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Dodatkowo referat ten będzie
kreował rozwój gminy oraz koordynował realizację zadań o charakterze projektowym i inwestycyjnym w zgodzie
z przyjętymi gminnymi strategiami,
programami, planami.
Do Referatu Społecznego natomiast
przeniesione zostały stanowiska zajmujące się pozyskiwaniem środków
zewnętrznych oraz tematy związane
z ochroną zabytków. Ze struktur referatów wyodrębnione zostały stanowiska ds. kadr, oświaty i Rady Miejskiej
w Leśnej. Podjęte działania, zmieniające Regulamin Organizacyjny, mają
na celu poprawę sprawności i efektywności realizacji zadań przez Urząd, co
skutkować będzie wzrostem gospodarczym Gminy i podniesieniem poziomu
życia mieszkańców.
PP

e-URZĄD DLA
MIESZKAŃCÓW
Skuteczna komunikacja z Klientem
zewnętrznym urzędu powinna być
istotą administracji publicznej i stanowić o jakości jej funkcjonowania.
I nie chodzi tu tylko o codzienną
komunikację interpersonalną
pomiędzy pracownikiem urzędu
a Klientem. W dzisiejszych czasach równie ważna, a może i coraz
ważniejsza jest komunikacja Urzędu z Klientem i Klienta z Urzędem
przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwiązań informatycznych.
Dlatego też w tutejszym Urzędzie
podjęte zostały działania mające na
celu dostosowanie strony internetowej
Gminy do obecnie panujących standardów. W planach jest stworzenie
strony bardziej przejrzystej, czytelniejszej i przyjaźniejszej dla mieszkańców, turystów i potencjalnych
inwestorów.
Ponadto w ramach projektowanych
zmian planowane jest udostępnienie
mieszkańcom Elektronicznego Biura
Obsługi Interesanta, dzięki któremu

mieszkańcy w łatwy i czytelny sposób
będą mogli niemal bez wychodzenia
z domu załatwić sprawy w Urzędzie.
Dzięki elektronicznym formularzom
możliwe będzie złożenie wniosku
w określonej sprawie za pomocą Internetu (z wykorzystaniem indywidualnego (darmowego) konta użytkownika np. na platformie ePUAP). Kolejne
elementy tego elektronicznego Urzędu powinny zostać uruchomione już
w pierwszym półroczu 2020 roku.
A tymczasem możliwe jest korzystanie z pierwszego elementu tej
e-układanki, czyli systemu „Rada dla
Mieszkańców”(http://rada.lesna.pl),
w którym udostępniane są dokumenty
i porządek obrad z komisji i sesji Rady
Miejskiej w Leśnej. Można też podejrzeć, jak Radni głosowali na poprzednich sesjach oraz śledzić na żywo przebieg bieżącej sesji (http://rada.lesna.
pl/sesja). Do korzystania z aplikacji nie
są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia, wystarczy komputer lub tablet
czy smartfon z dostępem do Internetu.
PP
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Skutki wichury w Gminie Leśna…
W nocy z 9/10 lutego 2020 r. przez
Gminę Leśna przeszła wichura.
Wiatr wyrządził sporo szkód. Pełne
ręce roboty mieli nasi strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, musieli in-

terweniować kilkanaście razy. Udrażniali przejezdność dróg z powalonych
drzew i konarów, zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, usuwali powalone drzewa z cmentarza w Pobiednej.

Co wpływa na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina
ma pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat
wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Tymczasem koszty systemu gospodarowania odpadami rosną cały czas
przez nowe przepisy, wprowadzające
m.in. monitoring składowisk, zaostrzenie przepisów przeciwpożarowych czy

obowiązkowe gwarancje finansowe.
Wśród przyczyn podwyżek są również
wyższe koszty pracy i brak rynku zbytu
dla odpadów wysegregowanych.

• za likwidację nielegalnego wysypiska zapłacimy wszyscy,
• za nieprawidłową segregację zapłacimy wszyscy,
• za wandalizm w gminie zapłacimy
Koszty te zwiększają również sami wszyscy,
mieszkańcy, poprzez niewłaściwe po- • za podrzucanie odpadów zapłacimy
stępowanie z odpadami, które wynika wszyscy,
z błędnego założenia, że za likwidacje • za brak deklaracji bądź podanie
wszystkich nieprawidłowości gmina w niej nieprawdziwych danych zapłapłaci ze środków własnych.
cimy wszyscy,
Mieszkańcu, pamiętaj:
• za zaśmiecanie zapłacimy wszyscy.

Co powinniśmy wiedzieć
o systemie odpadów?
Aby właściwie wywiązywać się z obowiązków nałożonych na nas w związku z odbiorem odpadów, należy przestrzegać następujących zasad:
• każdy właściciel musi złożyć deklarację na odbiór odpadów,
• każda nieruchomość musi posiadać
pojemniki na odpady,
• w przypadku budynków wielolokalowych deklarację składa zarząd lub
zarządca,
• mieszkańcy nie ponoszą opłat za pojemniki (umowy zawarte na ich dzierżawę ze ZGiUK i Synergią wygasły),

• pojemniki i worki w dniu odbioru
odpadów muszą znajdować się przed
nieruchomością,
• odpady wystawiamy zgodnie z harmonogramem odbioru,
• w przypadku, gdy nie można dojechać do danej nieruchomości lub dojazd do niej jest utrudniony, odpady
należy donieść do miejsca z którego
mogą zostać odebrane bez problemu,
• odbiór odpadów odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od
6:00 do 21:00.
JŚ

W najbliższym czasie ponownie rozpatrywać będziemy ponoszone koszty
w stosunku do wydatków i niewykluczone, że czeka nas kolejna podwyżka
opłat za zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Dlatego jeśli jesteśmy świadkami lub
posiadamy informację o w/w zdarzeniach powinniśmy poinformować
o tym fakcie Urząd Miejski bądź Komisariat Policji.
JŚ

Odbiór odpadów
z terenu nieruchomości
niezamieszkałych
Przypominamy że właściciele nieruchomości
mieszanych zobowiązani są wobec powyższego
do:
- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - za część dotyczącą
nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną
deklaracją;
- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór
odpadów z podmiotem uprawnionym – na
część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),
a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest
wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy
obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa
najmu lokalu stanowi inaczej.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych
z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną
umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej.
Ponieważ Gmina Leśna objęła systemem zagospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałe, na odbiór odpadów komunalnych
przedsiębiorcy mogą podpisać umowę z Urzędem Miejskim w Leśnej.
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Znaczące zmiany w schronisku dla bezdomnych
Mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych im. Św.
Brata Alberta w Leśnej, po miłym przeżyciu Świąt
Bożego Narodzenia, wkroczyli w nowy, 2020 rok.
Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli,
którzy potrafią dzielić się z drugim
człowiekiem wszystkim, co możliwe
i niemożliwe, cały miniony rok oraz
grudniowe święta przeżyli w ciepłej domowej atmosferze i dostatku. W związku z tym chcielibyśmy bardzo gorąco
podziękować wszystkim naszym darczyńcom i życzyć w 2020 roku zdrowia,
pogody ducha, radości oraz wszechogarniającej miłości od ludzi jak i do
ludzi. Drodzy Darczyńcy! Wasza pomoc
jest nieoceniona i bardzo wiele dla nas
znaczy. Dzięki Państwa pomocy udało
nam się zrealizować przedsięwzięcia,
których sami byśmy nie udźwignęli.
W 2019 roku w całym budynku wymieniliśmy centralne ogrzewanie,
wykonaliśmy kapitalny remont 4 sanitariatów, 2 pomieszczeń biurowych
i kaplicy. Ponadto wykonaliśmy wiele
drobnych, mniej kosztownych prac –
typu likwidacja progów, malowanie całego Schroniska, zakup sprzętu AGD,
itp. W planach na bieżący rok mamy
jeszcze kapitalny remont łaźni i remont
pomieszczenia kuchennego.
Borykamy się też, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej
Straży Pożarnej, z poważną inwestycją wybudowania basenu zapewniają-

cego wymaganą ilość wody do celów
przeciwpożarowych - do zewnętrznego
gaszenia pożarów dla budynku Schroniska.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 08.02.2018 r.
w zakresie pomocy osobom bezdomnym minister rodziny, pracy i polityki społecznej wydała rozporządzenie
w sprawie minimalnych standardów
obowiązujących w noclegowniach,
ogrzewalniach, schroniskach dla osób
bezdomnych i schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zaczną one obowiązywać od dnia
31.12.2020 r., dlatego też zmuszeni
jesteśmy nadal kontynuować podjęte
prace remontowe w naszym Schronisku, żebyśmy mogli od 2021 roku funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami i nadal nieść pomoc potrzebującym.
Wiele zadań jest jeszcze przed nami,
ale wierzymy, że dzięki Państwa ofiarności uda nam się to wszystko udźwignąć. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękujemy.
Wdzięczni mieszkańcy i pracownicy
Schroniska dla bezdomnych w Leśnej
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Seniorzy na szlaku aktywności…
Zakończył się projekt pn. Warsztaty Artystyczne Kreatywny Senior, który był skierowany do
seniorów z pogranicza polsko-czeskiego. Projekt trwał od lipca 2019 r. do stycznia 2020
r. i wzięło w nim udział łącznie 40 seniorów
z Gminy Leśna i Jindrichovic pod Smrkem.

Był to już piąty projekt organizowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Nysa. Warsztaty miały na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu
osób starszych oraz walkę ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego
seniora, a także zbudowanie międzynarodowej sieci współpracy seniorów.
Projekt obejmował blok 10. dwudniowych warsztatów, które prowadzone były
przez Martę Bednarczyk. To właśnie
ona wprowadziła seniorów w mały świat
sztuki, jaką jest pracownia MarPol DECO-HOBBY. Seniorzy mieli okazję nauczyć
się różnych technik malowania, zdobienia, a także nauczyć się wykonywania
odlewów czy też kwiatów z foamiranu.
Na pierwszych warsztatach seniorzy
wykonali toaletkę drewnianą z lustrem
i szufladką. Zaczęło się od szlifowania
czystego drewna, a efektem pracy były
przepiękne kolorowe toaletki. Następne spotkanie zaczęło się od kolorowania i formowania kwiatów z foamiranu, które posłużyły do dekoracji kartki
okolicznościowej. Seniorzy wykonali
również chustecznik i skrzynkę drewnianą, które ozdobiono własnoręcznie
przygotowanymi odlewami z masy samoutwardzalnej.Pani Marta nauczyła

również sztuki malowania na szkle,
czego efektem była szklana patera oraz
taca drewniana ze szkłem.
Podczas warsztatów powstały także obrazy: Kobieta z Rdzy oraz Obraz z aniołami. Tu również seniorzy
musieli przygotować odlewy aniołów
i obramowania oraz nauczyły się jak
postępować z papierem ryżowym. Nie
zabrakło też ozdób świątecznych: medaliony bożonarodzeniowe oraz wianki
wielkanocne. Powstało również wiele
pięknych prac, które będę przypominać wszystkim uczestnikom projektu
o kreatywnie spędzonym czasie.
28 stycznia br. odbyło się uroczyste
zakończenie projektu, połączone z wystawą prac wykonanych przez seniorów.
Uczestnicy miło wspominają kreatywnie spędzony czas i mają nadzieję, że
w przyszłości również będą organizowane takie projekty. W podsumowaniu
warsztatów uczestniczyli również Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz wraz
z Zastępcą Burmistrza Marcinem Mireckim. Burmistrz Leśnej podziękował
seniorom za zaangażowanie i życzył
dalszych sukcesów w artystycznych
i kreatywnych działaniach, dzięki którym powstają piękne przedmioty.
Paniom z Jędrychowic, z miejscowości partnerskiej, podobało się bardzo podejście organizatorów projektu.

Uczestniczki były bardzo zadowolone.
– „Zaplanowaliśmy, że w klubie seCeniły też to, że warsztaty były bar- niora będzie prowadzone rękodzieło
dzo różnorodne i każdy mógł znaleźć razem z seniorami z Lubania i Nowocoś dla siebie. Czeskim seniorkom po- grodźca” – mówił pan Jan.
– „Niesamowite odczucia, wspaniałe
dobało się w zasadzie wszystko i jeśli
w przyszłości będą takie warsztaty, to cudowne panie” – opowiadała o swoim
na pewno wezmą w nich udział, bardzo doświadczeniu po projekcie pani Marta
chętnie uczestniczyłyby we wszyst- Bednarczyk, która miała przyjemność
kich warsztatach. Czeszki chciałyby prowadzić warsztaty z seniorami. –
podziękować władzom miasta i gminy „Nie sądziłam, że można tak wspaniałe
Leśna, że ten projekt powstał, dzię- rzeczy tworzyć. Panie seniorki są barkowały również wszystkim osobom, dzo kreatywne, grupa seniorów jest
które były zaangażowane w tworzenie bardzo zmotywowana, zaangażowana
projektu oraz paniom, które prowadzi- i przede wszystkim chcąca, im się po
ły warsztaty. Prowadząca warsztaty prostu chce. Czasami młodym się nie
Marta Bednarczyk była – ich zdaniem chce, a właśnie osobom już takim bar– bardzo pomocna i cierpliwa.
dziej świadomym i z doświadczeniem
Sprawnie zorganizowano także trans- życiowym się chce i praca z nimi poport dla pań z Czech i do strony organi- woduje to, że taka mała rzecz, a cieszy.
zacyjnej również Czeszki nie miały żad- Jeżeli człowiek się czymś dzieli, czymś
nych zastrzeżeń. Cieszyły się, że czeska co jest jego pasją i to go uszczęśliwia
strona została zaproszona do tego pro- to się fajnie czuje i to jest właśnie to
jektu i zadowolone były z faktu, że mia- uczucie szczęścia”.
sto robi taki projekt nie tylko dla siebie,
– „Projekt bardzo się podobał, fajna
ale również dla partnerskiego miasta pani prowadząca, wytłumaczy i poz Czech, Jindrichovic pod Smrkem.
może, poprawi jak trzeba, atmosfera
– „Projekt podoba się bardzo” – świetna. Jesteśmy bardzo zadowolone
mówiła pani Elżbieta z Wolimierza. – i oby częściej były takie projekty” –
„Sama szyję torby z logo swojej miej- mówiły seniorki z leśniańskiego Kluscowości i będę prowadzić warsztaty bu Seniora, pani Bogusia i pani Halina.
krawieckie”.
– „Oby więcej było takich projektów.
– „Warsztaty bardzo się podobały, Człowiek całe życie czegoś się uczy a tu
pani Marta dokładnie wszystko tłuma- się okazuje że może jeszcze czymś się
czyła i każdy był w stanie zrobić coś zaskoczyć” – mówiła pani Danusia. –
dobrze. Takie projekty są bardzo fajne „Pani Marta potrafi tak wszystko przei seniorzy przez to mogą się czegoś no- kazać, indywidualnie podchodzi do
wego nauczyć i mieć nowe doświadcze- każdego. Człowiek na wstępie myśli
nie” – mówiła pani Jadwiga.
sobie – nie, nie potrafię, nie dam rady,
– „Bardzo fajne warsztaty, świetne a pani Marta od razu: skąd, dacie radę,
i sama nigdy bym nie zrobiła gdyby nie zobaczycie jakie to będą prace. I rzeczypani Marta. Chętnie chcemy żeby były wiście, efekt końcowy jest piorunujący”.
takie właśnie zajęcia” – stwierdziła
Renata Komaiszko
pani Urszula.
Elżbieta Kwiatkwoska
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Roman Gierka, więzień
Hartmannsdorfu, skończył 100 lat!
Roman Gierka, więzień obozów w Żabikowie,
Gross-Rosen i jego filii Hartmannsdorf (mieszczącej się na terenie Miłoszowa) oraz Buchenwaldu świętował niedawno stulecie urodzin.

7. 05. 2016 Miłoszów. Roman Gierka podczas odsłonięcia pomnika pamięci współwięźniów. To samo zdjęcie na…
jubileuszowym torcie.

Urodził się dokładnie 20 stycznia 1920
roku. W dniu setnych urodzin jubilat od
samego rana przyjmował gratulacje i życzenia – od władz Obornik Wielkopolskich,
gdzie mieszka, od przyjaciół i znajomych.
Z życzeniami do jubilata zadzwonił także
Szymon Surmacz, burmistrz Leśnej.
Przypomnijmy, 7 maja 2016 roku dzięki
staraniom Stowarzyszenia „Zamek Czocha”
Pan Roman przyjechał do Miłoszowa, gdzie
w towarzystwie harcerzy odsłonił pomnik
poświęcony swoim kolegom, współwięźniom. Już wówczas był ostatnim żyjącym
świadkiem historii, potwierdzającym obozowe piekło Hartmannsdorfu. Kilka dni
przed tamtymi uroczystościami w Miłoszowie zmarł inny z więźniów Albert Albertowicz Pawłowicz, Rosjanin.
Kiedy Gierka trafił do głównego obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen był wrzesień 1944 roku. Został numerem 63859.
Miesiąc wcześniej w masowych aresztowaniach wpadło całe harcerstwo Szarych
Szeregów w Obornikach. Obóz zapamiętał jak przedsmak piekła, psy, bicie. I biegiem, wszędzie biegiem. Potem na blok. Jak
większość - pracował w pobliskim kamieniołomie. Potem budował tzw. mały obóz
oświęcimski, bo Niemcy w październiku

planowali tu częściową ewakuację więźniów z Auschwitz.
Przez swój obozowy numer, błędnie zapisany przez pisarza na liście transportowej,
13 listopada trafił do podobozu Hartmannsdorf. On, księgowy z zawodu, trafił między
tokarzy, ślusarzy i frezerów. Ci pracowali
przy montażu silników lotniczych nowej
śmiercionośnej broni. Gierka otrzymał
inne zadanie - drążenie podziemnych korytarzy w skałach Marklissy dla przyszłej
fabryki zbrojeniowej. Warunki potworne,
praca po 12-16 godzin, głód, wilgoć i baty
wachmanów. Gierka zachorował. Straszna
gorączka, ponad 40 stopni. Spędził kilka
dni na rewirze, bloku przystosowanym
na prymitywny szpitalik. Uratował go
współwięzień, krakowski lekarz Zygmunt
Kulig. Po kilku dniach wrócił do sztolni.
Cztery kilometry za obozem. Zmiany dochodziły tam pieszo, każda liczyła około
setki więźniów. Wyniszczająca, nieludzka
praca powodowała dużą śmiertelność. Raz
w tygodniu ciężarówka z głównego obozu
Gross-Rosen dowoziła do Hartmannsdorfu
pięćdziesięciu nowych więźniów. Z powrotem zabierała tylko zwłoki, więc stan obozu
się nie powiększał.
Mroźnego poranka, a Gierka pamięta dokładną datę, że było to 16 lutego 1945 roku
kazano ustawić się więźniom w piątki do

szeregu. Kolumna liczyła ich dwadzieścia.
Z przodu i z tyłu wachman z karabinem
gotowym do strzału. Wyszło z obozu około
tysiąca więźniów. Poszli na zachód, marszem śmierci, klucząc po drodze.
Gdy po miesiącu przekraczali bramę
KZ-Lager Buchenwald, skrupulatny obozowy pisarz odnotował nadejście z Hartmannsdorfu 399 wynędzniałych ludzkich
wraków. Jako 188 został zapisany na liście
25-letni Gierka. Ważył niewiele ponad 36
kilogramów. Romanowi Gierce wiele lat po
wojnie dane było ponownie przekroczyć
bramę Buchenwaldu. Tym razem z grupą
turystów. Zainteresował się, czy zachowały
się te wojenne statystyki. Mieli, i to bardzo
dokładne. Stąd wiedział, że wielu z jego
kolegów z Hartmannsdorfu tu nie doszło.
W Buchenwaldzie przeżył śmierć kliniczną. Z wycieńczenia, głodu i katorżniczego
marszu. Świadomość wróciła dopiero po
pięciu tygodniach. Wtedy ponownie poczuł,
że jest ktoś „u góry”, kto nad nim czuwa.
Wiara w Boga pozwalała mu przetrwać
najgorsze chwile. Jeszcze w Gross-Rosen
zerwano mu z szyi medalik z Matką Boską.
Innym więźniom zabierali szkaplerze. Ocknął się, gdy KZ-Lager Buchenwald był już
wyzwolony. 11 kwietnia więźniowie wzniecili powstanie, słysząc nadchodzącą armię
amerykańską generała Pattona. Po kilkunastu dniach ktoś wręczył mu dokument.
Dwujęzyczny, niemiecko-amerykański ausweis, że jest wolnym człowiekiem i może
wracać do Polski. W Obornikach zjawił się
21 czerwca 1945.

sługuje. Trudno uwierzyć, ale potwierdził
to wnuk Wiktor, który w dziadkowym bilansie poprawił zaledwie kilka literówek.
Na komputerze opracował niedawno Gierka 14-tomowy maszynopis zasłużonych
mieszkańców ziemi obornickiej, który
złożył w miejscowej bibliotece.
Jest głęboko religijnym człowiekiem,
jak zdrowie pozwalało jeszcze niedawno
regularnie uczestniczył w niedzielnych
mszach świętych… a nawet zbierając kościelną tacę! Ostatnio trochę wysiadają mu
nogi. Na setnych urodzinach Romana Gierki nie zabrakło tortu z ciekawym zdjęciem
jubilata wykonanym podczas uroczystości
w Miłoszowie w 2016 roku. On sam nie krył
zaskoczenia.
W niedzielę, 26 stycznia o godz. 12.00
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP
w Obornikach Wielkopolskich odbyła się
uroczysta msza święta koncelebrowana.
Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks.
Rafał Banaszak, który odczytał specjalne
życzenia dla jubilata, przekazane przez metropolitę poznańskiego, ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Po mszy zaproszeni goście
udali się do domu Romana Gierki, który
przyjął komunię świętą. A później ustawiła się długa kolejka członków rodziny,
przyjaciół i pragnących złożyć urodzinowe życzenia. Czwórka wnuków podarowała
zaproszonym nietypowy prezent – pięknie
wydany album, opowiadający historię ich
dziadka. Jeden egzemplarz trafił do burmistrza Leśnej. Panu Romanowi życzymy
wielu długich lat zdrowia.
Janusz Skowroński

W 1978 roku przyjechał po raz pierwszy po wojnie na Dolny Śląsk do Leśnej,
bo przy sztolni, którą drążył odsłonięto
Autor jest prezesem Stowarzyszenia „Zapamiątkową tablicę. Był jednym z trójki
mek Czocha”, które upamiętniło więźniów
więźniów, którzy tu przybyli. Sporządzili
m.in. stawiając pomnik w Miłoszowie oraz
listę kolegów. Okazało się, że zostało wów- współautorem książki „Arbeitslager Hartczas czternastu więźniów - Polaków, którzy
mannsdorf – zapomniana filia KL Grossprzeżyli piekło Hartmannsdorfu. Stuletni -Rosen”.
Roman Gierka zadziwia swoją żywotnością
i pamięcią. Kiedy przypomniałem mu, że
cztery lata temu podczas odsłonięcia pomnika w Miłoszowie obiecałem, że pojawię
się na jego setnych urodzinach, pan Roman
z uśmiechem poprawił mnie: „To było trzy
i pół roku temu, cztery miną w maju”.
Jeszcze w ubiegłym roku wykonywał
czynności biegłego księgowego w Polsce. To prawdopodobnie najstarszy biegły
księgowy w Polsce, badającym bilanse firm.
Mało tego, opracowywane bilanse tworzył
Jubilat z autorem artykułu.
na komputerze, którym sprawnie się po-
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Ochrona danych osobowych
podczas ferii zimowych
Ferie zimowe już się rozpoczęły.
Amatorzy szaleństwa już pojawiają się w górskich miejscowościach.
Bardzo często wypożyczamy sprzęt
sportowy. Eksperci ostrzegają przed
utratą danych osobowych w tego
typu miejscach.

Jak podaje prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, do instytucji tej
docierają sygnały, że w wypożyczalniach sprzętu zimowego żąda się od
klientów pozostawienia w zastaw do-

Bezpieczne
ferie

kumentu tożsamości. Prezes UODO
przypomina, aby w zastaw nie pozostawiać dowodu osobistego ani innych
dokumentów tożsamości (t.j. paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej
lub studenckiej).
Pamiętajmy, że nikt – zgodnie z prawem – nie może tego od nas wymagać. Wypożyczalnie sprzętu zimowego
praktykują również kopiowanie dokumentów tożsamości. W takim przypadku również zaleca się ostrożność.
Takie działania także narażają nas na
niebezpieczeństwo. Utrata kontroli
nad dowodem osobistym, może skutkować kradzieżą tożsamości.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoich
danych tak, aby czas zabawy i odpoczynku nie wiązał się z przykrymi
konsekwencjami.

Źródło: www.policja.pl

27 grudnia 2019 r. w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego w Leśnej odbyła
się uroczystość z okazji jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Barbary i Edwarda Krzysztoń.
Uroczystość była szczególna i niezwykła, bo niewiele jest rodzin, które zgodnie i szczęśliwie przeżywają
wspólnie tak długi okres czasu. Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz powiedział, iż ponad pięćdziesięcioletni staż to dowód wzajemnej miłości
i zrozumienia, a także piękny przykład mądrego życia, który utwierdza
w przekonaniu, iż nawet najcięższe sytuacje stają się lżejsze i łatwiejsze do
rozwiązania, gdy dźwiga się je razem.
Burmistrz Szymon Surmacz, w towarzystwie Urszuli Sazońskiej, zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Leśnej, dokonał uroczystego aktu
dekoracji jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Były łzy wzruszenia, kwiaty,
upominki i pamiątkowe fotografie. Nie
zabrakło gratulacji od najbliższych
i najserdeczniejszych życzeń na kolejne lata.

„Do szopy wszyscy... z darami, by odtajało serce”
nauczycielki prowadzące zajęcia koła
teatralnego Granda: Małgorzata Michalik i Dorota Kusibab. Zaśpiewana
przez naszych reprezentantów kolęda
pt. „Złota Jerozolima” zdobyła ogromna sympatię publiczności, o czym
świadczyły długie i szczere oklaski
oraz uznanie Jury, które jednogłośnie
duetowi ze Smolnika przyznało najwyższą notę.

Ferie zimowe to czas relaksu i dobrej
zabawy, natomiast dla policjantów
to okres wzmożonej pracy. W trosce
o bezpieczne wyjazdy na zimowy
wypoczynek oraz powroty do domu,
policjanci prowadzą działania pn.
„Bezpieczne ferie”. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych
i drogach dojazdowych do miejsc
wypoczynku zimowego.
Przypominamy, że podczas prowadzonych działań „Bezpieczne ferie” policjanci zawracają szczególną uwagę na sposób
przewożenia dzieci zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych,
a także na stan techniczny pojazdów,
sposób przewożenia bagażu, czas pracy kierowców (w przypadku przewozów
autobusowych). Sprawdzają również
stan trzeźwości kierujących i reagują na
każde zachowanie niezgodne z prawem.
Decydując się na podróż samochodem
pamiętajmy, aby w czasie jazdy zawsze
przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa i kierować się
zdrowym rozsądkiem. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy postępować tak, aby nie narażać nikogo na
utratę zdrowia czy życia. Zarówno piesi,
jak i kierujący zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

„Muzyka zawsze była nieodzownym
elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość i uświetnia uroczystości. Muzyka związana
z Bożym Narodzeniem jest idealnie
nastrojowa – niezależnie od tego,
czy słuchamy dźwięku dzwonów
wiejskiego kościoła, czy wzruszającego utworu o historii narodzin
Chrystusa (...) Dlatego sądzimy, że
w atmosferze życzliwości i serdeczności upłynie nam czas” – te słowa
14.01.2020 r. otworzyły IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Jego gospodarzami i prowadzącymi
przegląd była w tym roku – z upoważnienia PCE w Lubaniu – SP im. Jana

Wyniki konkursu:
1. Amelia Strzezys, Jan Wickiel –
Szkoła Podstawowa w Smolniku –
I miejsce,
2. Zofia Frankowska Zuzanna Wróbel
Zespół Szkolno – Przedszkolny w KoPawła II w Smolniku. Uczestników ścielniku – II miejsce,
konkursu, ich rodziców i zaproszonych 3. Wiktoria Chilińska Daria Lelko
gości przywitała przedstawicielka Po- Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
wiatowego Centrum Edukacji w Luba- – III miejsce.
niu Beata Siodłak oraz dyrektor szkoły
w Smolniku Beata Czeczot.
Gratulujemy również dzieciom
z Miejsko – Gminnego Przedszkola
W konkursie uczestniczyli przed- w Leśnej Zosi Barcie i Niisi Małaszewstawiciele 4 przedszkoli oraz soliści skiej zajęcia III miejsca w kategorii
i duety z 8 szkół podstawowych (z klas przedszkoli w tym konkursie.
IV- VIII) powiatu lubańskiego. Poziom
występów był bardzo wysoki i zróżOrganizatorzy konkursu dziękują dynicowany. Były piękne stroje, instru- rekcji szkoły za współpracę, Agnieszce
menty, śpiew do akompaniamentu, Kukiełce i Małgorzacie Szczęsnej-Wido podkładu a nawet śpiew a’capella. teckiej za pomoc w przygotowaniu deReprezentantami placówki ze Smolni- koracji, a Przemysławowi Suchaneckieka byli Amelia Strzeżys i Jan Wickiel. mu za opiekę akustyczną i nagłośnienie.
Ich opiekunkami artystycznymi są
D.Kusibab i M. Michalik
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Styczniowa aktywność w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej

Po grudniowym, niezwykle świątecznym okresie,
z przytupem rozpoczęliśmy nowy rok. Bal karnawałowy, przegląd kolęd i pastorałek, czy wspólne
granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – to
tylko niektóre z naszych styczniowych aktywności.
Styczniowy czas rozpoczęliśmy od
wspólnej zabawy w Zamku Czocha –
uroczystym Balem Karnawałowym,
do którego dzieci przygotowywały
się przez dłuższy czas. Przebrania
maluchów były wręcz niesamowite,
a integracja różnych grup wiekowych
przebiegła bardzo pomyślnie, wytwarzając niezwykle radosny nastrój, który
- mamy nadzieję - utrzyma się w naszym przedszkolu przez długi czas. Pogodną atmosferę na pewno scementował udział w Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w trakcie którego
nasze maluchy wystąpiły na deskach
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, prezentując mieszkańcom przygotowany
program artystyczny.
Na początku stycznia dwie nasze
podopieczne wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Niisi Małaszewska i Zofia Barta
zajęły III miejsce w zorganizowanym

przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu konkursie, znakomicie
promując naszą placówkę na poziomie
powiatu.

Styczeń to także czas, kiedy nasz
patron – Kubuś Puchatek - obchodzi
swoje urodziny! Oczywiście, nie mogliśmy o nim zapomnieć. W naszym
Miejsko-Gminnym Przedszkolu świętowaliśmy już od rana. Kubuś Puchatek,
mając ze sobą specjalnie przygotowane
zadania, odwiedzał dzieci w ich salach
i wspólnie z nimi podejmował się ich
rozwiązania. Co więcej, na jego cześć
panie nauczycielki przygotowały specjalny teatrzyk „Prezent od Prosiaczka”,
którym zaskoczyły jubilata. Ten z kolei
odwdzięczył się wspólnymi zabawami,
śpiewem, a także przepysznymi smakołykami.
Tuż przed obchodami Dnia Babci i Dziadka nasze przedszkolaki celebrowały Światowy Dzień Wiedzy
o Pingwinach. Jego celem była popularyzacja wiedzy o pingwinach, które
z powodu zmian klimatycznych zostały
objęte ochroną i znalazły się w Księdze Gatunków Zagrożonych. Maluchy
powzięły nie tylko przydatną wiedzę,
ale także wykazały się umiejętnościami plastycznymi, wykonując różnymi

technikami pingwiny w ich zimowej
krainie.
Z racji tego, że zawsze pamiętamy
o seniorach, a już w szczególności
naszych dziadkach, nie mogliśmy nie
uczcić ich wspaniałego dnia. Specjalny
występ artystyczny na cześć naszych
kochanych dziadków zaprezentowaliśmy na scenie Ośrodka Kultury i Sportu
w Leśnej, gdzie przygotowaliśmy także upominki oraz słodki poczęstunek.
To były niezwykle wyjątkowe chwile,
pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć
i dziadków po raz kolejny uświadomiły nam, jak ważne są takie spotkania
i chwile spędzone wspólnie z wnukami.
W styczniu wybraliśmy się m.in. do
Biblioteki Publicznej w Leśnej, gdzie
uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, tworząc maski Kubusia
Puchatka. Obchodziliśmy także dość
nietypowy dzień Składanki i Łamigłówki, wykorzystując do zadań figury
geometryczne.
Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych – co jest już swego rodzaju tradycją – gościliśmy w naszej placówce
sierżanta sztabowego z Komisariatu
Policji w Leśnej Artura Jochyma. Maluchy wysłuchały prelekcji na temat
zasad bezpieczeństwa w okresie ferii
zimowych, w czasie których czyha na
nich wiele zagrożeń. Liczymy jednak
na to, że pozyskana wiedza sprawi, że
maluchy spędzą ten czas bezpiecznie
i radośnie, a po powrocie do placówki,
z uśmiechem na twarzy podzielą się
swoimi wrażeniami.
M.Z.

Przedszkolaki ze Stankowic wystąpiły w Jasełkach podczas Noworocznego Spotkania Opłatkowego
mieszkańców sołectwa, które odbyło się 04.01.2020 r. w świetlicy
w Stankowicach. Ich występ został
ciepło przyjęty przez uczestników
tego spotkania.
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Konkurs literacko-plastyczny „Legenda o Leśnej”
– Biblioteka Publiczna w Leśnej

08.02.2020

LUTY
08.02.2020
LUTY

„Parapetówa”, zabawa karnawałowa – Świecie
(Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Świecie”)

LIPIEC

Bieg Feryjny (Be Active Leśna) – Ośrodek Granica-

03-04.07.2020 Memoriał im. Ireneusza Kielera Dzieci

01.02.2020 Konkurs
Konkurs
literacko-plastyczny
o Leśnej”
Strzelnica
u Kominiarzy„Legenda
w„Legenda
Miłoszowie
01.02.2020
literacko-plastyczny
o Leśnej”

Biblioteka
Publiczna
10-14.02.2020
Ferie Publiczna
zimowe – w
Ośrodek
– –Biblioteka
wLeśnej
LeśnejKultury i Sportu w Leśnej

i Weteranów w slalomie – Leśna rzeka Kwisa

08.02.2020
„Parapetówa”,
zabawa
karnawałowa
– Świecie
14.02 .2020
Walentynki
dla dzieci
młodzieży
– Ośrodek Kultury

08.02.2020

08.02.2020

(Stowarzyszenie
i Sportu w„Nasze
Leśnej Miejsce na Świecie”)

(Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Świecie”)

Bieg Feryjny (Be Active Leśna) – Ośrodek Granica-

17-20.02.2020
Ferie zimowe
– Ośrodek
i Sportu
w Leśnej
08.02.2020
Bieg Feryjny
(Be Active
Leśna)Kultury
– Ośrodek
GranicaStrzelnica u Kominiarzy w Miłoszowie

21.02.2020

Kultury i Sportu w Leśnej

10-14.02.2020
zimowe
Ośrodek
Kultury– iOśrodek
Sportu w
Leśnej
14.02 .2020 Ferie
Walentynki
dla– dzieci
młodzieży
Kultury
27.02.2020

LIPIEC

Publiczna w Leśnej

28.02.2020
Gminna Gala
w Leśnej
– sala
21.02.2020
Bal karnawałowy
dlaSportu
dzieci i2020
młodzieży
– Ośrodek

Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej
Kulturywidowiskowa
i Sportu w Leśnej

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – Biblioteka
MARZEC
– Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

27.02.2020

Publiczna w Leśnej
06-07.03.2020
Event sportowo-kulturalny z okazji Dnia Kobiet

27.02.2020
Dyskusyjnego
Klubu
Książki
28.02.2020 Spotkanie
Gminna Gala
Sportu 2020 w
Leśnej
– sala – Biblioteka
(Be Active Leśna) – Ośrodek Kultury i Sportu

Publiczna
w Leśnej
widowiskowa
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

04-05.07.2020 XI Mistrzostwa Polski Weteranów / Turniej dzieci

SIERPIEŃ
29.08.2020

w Leśnej, Szkoła Podstawowa w Smolniku

Ośrodek Kultury i Sportu
w Leśnej
06-07.03.2020 Event sportowo-kulturalny
z okazji
Dnia Kobiet

14.03.2020
Gminny
Turniej
Tańca oKlubu
puchar
Burmistrza
Leśnej
–
26.03.2020
Spotkanie
Dyskusyjego
– Biblioteka
04.04.2020
Jarmark
Wielkanocny
–Książki
Ośrodek
Kultury
i Sportu
Publiczna
w Leśnej
Ośrodek
Kultury
i Sportu w Leśnej
w Leśnej

23.04.2020
Światowy
Dzień Książki
Ośrodek
i Sportu
26.03.2020
Spotkanie
Dyskusyjego
Klubu– Książki
– Kultury
Biblioteka
KWIECIEŃ
w Leśnej
w Leśnej – Ośrodek Kultury i Sportu
04.04.2020 Publiczna
Jarmark
Wielkanocny

23.04.2020

Światowy
Dzień Książki
Kultury
i Sportu
– Ośrodek
Kultury– iOśrodek
Sportu w
Leśnej

Jarmark Wielkanocny – Ośrodek Kultury i Sportu

w Leśnej
25.04.2020
Koncert muzyki Heavy metal, (bilet wstępu 15zł)

Leśnej autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską
24.04.2020 wSpotkanie
sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Sportu

23.04.2020

Światowy
– OśrodekDzień
KulturyKsiążki
i Sportu–wOśrodek
Leśnej Kultury i Sportu
w Leśnej

Leśnej muzyki Heavy metal, (bilet wstępu 15zł)
25.04.2020 wKoncert

MAJ

24.04.2020

sala widowiskowa
Ośrodka
Kultury
i Sportu
Spotkanie
autorskie
z pisarką
Barbarą
Kosmowską

02.05.2020
Rodzinny Piknik Majowy – stadion w Leśnej
w Leśnej

– Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

03.05.2020

MAJ
25.04.2020

Obchody Konstytucji 3-go Maja – Ośrodek Kultury

Koncert muzyki Heavy metal – sala widowiskowa
i Sportu w Leśnej

02.05.2020 Ośrodka
RodzinnyKultury
Piknik Majowy
stadion
w Leśnej
i Sportu– w
Leśnej
08-10.05.2020 I Puchar Polski w kajak polo, Panda Cup Leśna
03.05.2020
Obchody Konstytucji 3-go Maja – Ośrodek Kultury

MAJ

– basen
kajak polo, Leśna ul. Polna 5
i Sportu
w Leśnej

Rodzinne Zawody
(Okręg Polskiego
Kultury Wędkarskie
i Sportu w Leśnej

14.08.2020

Vegan World Festival 2020 – Stacja Wolimierz

Związku Wędkarskiego, Koło Leśna) – Jezioro

WRZESIEŃ
29.08.2020
Dożynki Gminne – Szyszkowa
Leśniańskie, Gościniec u Buckich

– Leśna
iwSportu
Kultury Kultury
i Sportu
Leśnej w Leśnej

17.09.2020Rodzinne
Konkurs
czytelniczy
„Książka(Okręg
przyjazna
dziecku”
Zawody
Wędkarskie
Polskiego
WRZESIEŃ
01.09.2020

– Biblioteka
PublicznaKoło
w Leśnej
Związku
Wędkarskiego,
Leśna) – Jezioro
Obchody
rocznicy
wybuchu II Wojny
Światowej

18-20.09.2020
23. Mistrzostwa
Polski
Mistrzostwa
Leśniańskie,
Gościniec
u Seniorów/1.
Buckich
– Leśna

Polski Młodzików w kajak polo – basen kajak

Konkurs czytelniczy „Książka przyjazna dziecku”
WRZESIEŃ
polo, Leśna ul. Polna 5

17.09.2020

– Biblioteka Publiczna w Leśnej

01.09.2020

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

24.09.2020
Spotkanie
Dyskusyjego
Klubu Książki – Biblioteka
18-20.09.2020
23. Mistrzostwa
Polski Seniorów/1.
Mistrzostwa

24.04.2020
Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską
w Leśnej
KWIECIEŃ

03.04.2020

Kultury
i Sportu
w
Leśnej
Szyszkowa,
Kościelniki
Górne,
Kościelniki
Średnie,
Leśniańskie,
Gościniec
u Buckich

Letnie kreatywne warsztaty dla dzieci – Ośrodek

Dzień Kobiet – występ „Kabaretu z Konopii”,

KWIECIEŃ
08.03.2020
Dzień
Kobiet
– Ośrodek
Ośrodek
Kultury
i Sportu wKultury
Leśnej i Sportu w Leśnej

kreatywne
warsztaty
dla Leśna)
dzieci –– Jezioro
Ośrodek
DożynkiLetnie
Gminne
– Szyszkowa
(sołectwa:
Związku
Wędkarskiego,
Koło

01.09.2020Letnie
Obchody
rocznicy
wybuchu
Wojny– Światowej
kreatywne
warsztaty
dla IIdzieci
Ośrodek

26.03.2020
Spotkanie
Klubu Książki
– Biblioteka
(Be Active
Leśna)Dyskusyjego
– Ośrodek Kultury
i Sportu
Gminny Turniej Tańca o puchar Burmistrza Leśnej –

i młodzików
w kajak polo – Leśna ul. Polna 5
Ośrodek Kultury i Sportu)

Ośrodek Kultury
i Sportu)
Letnie
kreatywne warsztaty dla dzieci – Ośrodek
SIERPIEŃ

(Be Active
Leśna)
– Ośrodek
i Sportu
MARZEC
14.03.2020
Gminny
Turniej
Tańca Kultury
o puchar
Burmistrza Leśnej –

14.03.2020

Kultury i Sportu
w LeśnejKościelniki Górne, Kościelniki Średnie,
Szyszkowa,

17.07.2020
Festiwal
Kosmos
– Stacja
Wolimierz
Rodzinne
Wędkarskie
14.08.2020
Vegan World
Festival Zawody
2020 – Stacja
Wolimierz(Okręg Polskiego

Dzień Kobiet – występ „Kabaretu z Konopii”,

Publiczna
Leśnej
w Leśnej,
Szkoła w
Podstawowa
w Smolniku

SIERPIEŃ

i młodzików w kajak polo – Leśna ul. Polna 5
03-04.07.2020
Memoriał im. Ireneusza Kielera Dzieci

i Weteranów w slalomie – Leśna rzeka Kwisa

widowiskowa
Ośrodka Kultury
i Sportu
w Leśnej
06-07.03.2020
EventOśrodek
sportowo-kulturalny
z okazji
Dnia Kobiet
Kultury i Sportu
w Leśnej

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

Kultury i Sportu w Leśnej

29.08.2020
Dożynki
Gminnedla
– Szyszkowa
(sołectwa:
Letnie kreatywne
warsztaty
dzieci – Ośrodek

w Leśnej, Szkoła Podstawowa w Smolniku

08.03.2020

LIPIEC

Vegan
World Wolimierz
Festival 2020 – Stacja Wolimierz
17.07.202014.08.2020
Festiwal Kosmos
– Stacja

28.02.2020
MARZECGminna Gala Sportu 2020 w Leśnej – sala
08.03.2020

Letnie kreatywne warsztaty dla dzieci – Ośrodek

i Weteranów w slalomie – Leśna rzeka Kwisa

04-05.07.2020 XI Mistrzostwa Polski Weteranów / Turniej dzieci

17-20.02.2020 Ferie zimowe – Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży (7-11 lat)

Festiwal Kosmos – Stacja Wolimierz

03-04.07.2020 Memoriał im. Ireneusza Kielera Dzieci

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – Biblioteka

i Sportu w Leśnej
Walentynki
dla dzieci młodzieży (12-17 lat)

17-20.02.2020
Ferie zimowe
– Ośrodek
Kultury
i Sportu w Leśnej
– Ośrodek
Kultury
i Sportu
w Leśnej

21.02.2020

i młodzików w kajak polo – Leśna ul. Polna 5
17.07.2020

Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży – Ośrodek

Strzelnica
u Kominiarzy
Miłoszowie
10-14.02.2020
Ferie zimowe
– Ośrodek w
Kultury
i Sportu w Leśnej

14.02 .2020

04-05.07.2020 XI Mistrzostwa Polski Weteranów / Turniej dzieci

„Parapetówa”, zabawa karnawałowa – Świecie

– Leśna

Publiczna
w Leśnej
Polski Młodzików
w kajak
polo – basen kajak

17.09.2020
Konkurs
czytelniczy
„Książka
przyjazna
dziecku”
Narodowe
„Balladyna”
J. Słowackiego
polo, Leśna
ul. Polna
5 czytanie

24.09.2020

– Biblioteka
Publiczna
w Leśnej
Spotkanie
Dyskusyjego
Klubu Książki
– Biblioteka
– Rynek w
Leśnej

18-20.09.2020
23.wMistrzostwa
Polski Seniorów/1. Mistrzostwa
Publiczna
Leśnej
PAŹDZIERNIK
Narodowe czytanie „Balladyna” J. Słowackiego

Polski
w kajak
polo –Polski
basen
kajak
03-04.10.2020
23.Młodzików
Młodzieżowe
Mistrzostwa
w slalomie,
– Rynekpolo,
w Leśnej
Leśna
ul.
Polna
5
Międzynarodowy Puchar Kwisy w slalomie
PAŹDZIERNIK
24.09.2020
Spotkanie
Książki
– Biblioteka
– Leśna,Dyskusyjego
tor kajakowyKlubu
na rzece
Kwisa

03-04.10.2020 23. Młodzieżowe
Mistrzostwa
Polski w slalomie,
w Leśnej
29.10.2020Publiczna
Spotkanie
Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka
Międzynarodowy Puchar Kwisy w slalomie
Narodowe
czytanie
„Balladyna” J. Słowackiego
Publiczna
w Leśnej
– Leśna, tor kajakowy na rzece Kwisa
29.10.2020

Noc w
Bibliotek
– Rynek
Leśnej – Biblioteka Publiczna w Leśnej

Spotkanie Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka

LISTOPAD
Publiczna w Leśnej
PAŹDZIERNIK

11.11.2020
Obchody
DniaPubliczna
Niepodległości
– Ośrodek
Kultury
Noc Bibliotek
– Biblioteka
w Leśnej
03-04.10.2020
23. Młodzieżowe
Mistrzostwa
Polski
w slalomie,
i Sportu w Leśnej
LISTOPAD
Międzynarodowy
Puchar Kwisy w slalomie
Publiczna
Leśnej
02.05.2020
Dzień
Strażaka
–w
Rynek
wul.
Leśnej
– basen
kajak polo,
Leśna
Polna 5
14.11.2020
Obchody
Ogólnopolskiego
Seniora, koncert
11.11.2020
Obchody
Dnia
Niepodległości
–na
Ośrodek
Kultury
–
Leśna,
tor
kajakowy
rzeceDnia
Kwisa
31.05.2020
Dzień
Dziecka
–
Ośrodek
Kultury
i
Sportu
w
Leśnej
28.05.2020 Obchody
SpotkanieKonstytucji
Dyskusyjego3-go
KlubuMaja
Książki
– Biblioteka
03.05.2020
– Ośrodek
Kultury
muzyczny – sala widowiskowa Ośrodka Kultury
i SportuSpotkanie
w Leśnej
31.05.2020
Dzień
29.10.2020
Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka
Publiczna
w Dziecka
Leśnej (Polski Związek Wędkarski, Koło
i Sportu
w Leśnej
28.05.2020
Spotkanie
Dyskusyjego
KlubuCup
– Biblioteka
02.05.2020
Rodzinny
PiknikwMajowy
– stadion
wKsiążki
Leśnej
08-10.05.2020
I Puchar
Polski
kajak polo,
Panda
Leśna

31.05.2020 I Puchar
Dzień Leśna)
Dziecka
Kultury
i SportuCup
w Leśnej
– –Staw
przypolo,
wodociągach
08-10.05.2020
Polski
wOśrodek
kajak
Panda
Leśna
Dzień Dziecka (Polski Związek Wędkarski, Koło
CZERWIEC
– basen kajak polo, Leśna ul. Polna 5

31.05.2020

Leśna) – Staw przy wodociągach

06.06.2020
Rodzinny Rajd Rowerowo-Pieszy w Świeciu
28.05.2020
Spotkanie
Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka

CZERWIEC

(Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Świecie”)

Publiczna
w Leśnej
06.06.2020
Rodzinny
Rajd Rowerowo-Pieszy
w Świeciu
13.06.2020
X Festiwal
Współczesnej Kultury
Ludowej
31.05.2020
Dzień
Dziecka
Ośrodek
Kultury
Sportu w Leśnej
(Stowarzyszenie– „Nasze
Miejsce
na iŚwiecie”)

„Swojskie granie i śpiewanie” – plac przy scenie

i Sportu w LeśnejDnia Seniora, koncert
Obchody Ogólnopolskiego
Publiczna w Leśnej
muzyczny –Spotkanie
sala widowiskowa
Ośrodka
Kultury
26.11.2020
Dyskusyjego
Klubu
Książki – Biblioteka
Noc Bibliotek – Biblioteka Publiczna w Leśnej
i Sportu w Leśnej
Publiczna w Leśnej

14.11.2020

LISTOPAD

26.11.202028.11.2020
Spotkanie Dyskusyjego
KlubuzKsiążki
– Biblioteka
Bal Andrzejkowy
wróżbami
– Ośrodek Kultury
Publiczna
w
Leśnej
i SportuDnia
w Leśnej
11.11.2020
Obchody
Niepodległości – Ośrodek Kultury
28.11.2020

Bal Andrzejkowy z wróżbami – Ośrodek Kultury

i Sportu w Leśnej
GRUDZIEŃ
i Sportu w Leśnej

31.05.2020
Dziecka
(Okręg Polskiego
Związku
13.06.2020 Dzień
X Festiwal
Współczesnej
Kultury Ludowej
14.11.2020
Ogólnopolskiego
Dnia
Seniora,–koncert
06.12.2020Obchody
Jarmark
Bożonarodzeniowy
i Mikołajki
Rynek
w Smolniku
„Swojskie granieKoło
i śpiewanie”
plac przy
GRUDZIEŃ
Wędkarskiego,
Leśna) –– Staw
przyscenie
muzyczny
–
sala
widowiskowa
Ośrodka
Kultury
w
Leśnej
25.06.2020
Spotkanie Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka
06.12.2020
Jarmark
Bożonarodzeniowy
w Smolniku
wodociągach
i Sportu
w Leśnej i Mikołajki – Rynek
Publiczna w Leśnej

25.06.2020
Spotkanie Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka
CZERWIEC
27.06.2020
Poławianie Pereł (Ośrodek Kultury i Sportu

06.06.2020

27.06.2020

13.06.2020

Publiczna w Leśnej

Rodzinny Rajd Rowerowo-Pieszy w Świeciu

w Leśnej)
rzeka Kwisa
poniżej
elektrowni
Poławianie
Pereł–(Ośrodek
Kultury
i Sportu

(Stowarzyszenie „Nasze Miejsce na Świecie”)
w Leśnej) – rzeka Kwisa poniżej elektrowni

X Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej
„Swojskie granie i śpiewanie” – plac przy scenie
w Smolniku

10.12.2020

Spotkanie Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka

w Leśnej
Spotkanie
Dyskusyjego
Publiczna
w Leśnej Klubu Książki – Biblioteka
10.12.2020
Spotkanie Dyskusyjego Klubu Książki – Biblioteka
Publiczna
w
Leśnej
27.12.2020
bieg na dystansie 20 km, zakończony
Publiczna wPlenerowy
Leśnej
28.11.2020
Bal
Andrzejkowy
dla
dorosłych
wróżbami
ogniskiem
(Be
Active
Leśna)
– zGmina
Leśna
27.12.2020
Plenerowy bieg na dystansie
20
km,
zakończony

26.11.2020

– Ośrodek
Kultury
i Sportu
wLeśna
Leśnej
ogniskiem
(Be Active
Leśna)
– Gmina

GRUDZIEŃ
06.12.2020

Jarmark Bożonarodzeniowy – Rynek w Leśnej
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Leopolda Tyrmanda

WIE ŚCI Z OŚRODK A KULT URY I SP ORT U • 13

Lekcja biblioteczna
w ,,Szyszkowej Polanie’’

100. rocznica urodzin i 35 rocznica śmierci wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty.

Leopold Tyrmand, pseud. Jan Andrzej Stanisław Kowalski (ur. 16 maja
1920 w Warszawie, zm. 19 marca 1985
w Fort Myers na Florydzie) – polski
pisarz i publicysta, popularyzator jazzu w Polsce. Postać owiana legendą,
ikona polskiego świata artystycznego
lat pięćdziesiątych XX wieku. Urodził
się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Ojciec, Mieczysław Tyrmand,
posiadał hurtownię skór. Matka, Maryla Oliwenstein, uchodziła za jedną
z najpiękniejszych kobiet w stolicy.
Dzieciństwo i dorastanie Leopolda
Tyrmanda upływało w dostatku, lecz
nie w bogactwie. Po latach, w „Dzienniku 1954”, wspominał:
„Uczuciowo wyniosłem z domu niewiele: kochałem mych rodziców, lecz
szybko nauczyłem się żyć bez nich, nie
odczuwać ani ich potrzeby, ani braku.
Dom był dla mnie niegdyś ciepłem
i bezpieczeństwem, lecz moje pokolenie w moim kraju wcześnie przekonało
się, że dzięki temu, co zwie się w naszych okolicach historią, rodzinne ciepło i bezpieczeństwo trzeba między
bajki włożyć. (...) Mój dom rodzinny nie
budził we mnie ambicji innych poza
powodzeniem finansowym, stąd nigdy nie stanowił dla mnie autorytetu.
Dziś tedy myślę o nim z sentymentem,

lecz bez przywiązania. Dom rodzinny rehabilitował się, łożąc na naukę
i studia. Były to nieudane inwestycje.
Skończyłem dobre warszawskie gimnazjum, nie bez upokorzeń na skutek
chronicznych zaległości w opłatach,
jako nader przeciętny uczeń. (...) Po
gimnazjum miałem zostać dobrze zarabiającym architektem i w tym celu
udałem się do Paryża, by na tamtejszej
Akademii Sztuk Pięknych osiągnąć zawód i położyć podwaliny pod dorobek.
Historia, już wspomniana tu niezbyt
pochlebnie, chciała inaczej. Po pierwszym roku studiów, który klasycznie
przegłodowałem, żywiąc się frytami
i fasolą, moją pracą zarobkową stało się przemytnictwo. Jeśli nie liczyć
korepetycji z polskiego udzielanych
w gimnazjum zamożniejszym chłopcom, kandydatom na lekarzy i prawników, moim pierwszym znacznym
zarobkiem okazało się honorarium za
przeprowadzenie kobiety z dzieckiem
i pakunkami ciemną nocą przez rzekę
Bug, na linii Włodawa - Luboml, czyli
od hitlerowców do bolszewików.”
Roczny pobyt w Paryżu okazał się
jednak owocny - we Francji Tyrmand
zetknął się po raz pierwszy z zachodnioeuropejską kulturą i amerykańskim jazzem, co miało głęboki wpływ
na jego światopogląd i twórczość. Tyrmand szybko dał się poznać jako błyskotliwy dziennikarz. Publikował recenzje teatralne, muzyczne i sportowe
w „Ekspresie Wieczornym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”,
„Dziś i Jutro”, „Ruchu Muzycznym”.
Pracował w redakcji „Przekroju”.
Jest autorem antykomunistycznego
„Dziennika 1954”, który oprócz przedstawienia prywatnego życia pisarza
stanowi celną diagnozę okresu stalinowskiego, skupiając się zwłaszcza
na cywilizacyjnym, kulturowym i gospodarczym zacofaniu Polski Ludowej.
Jednak sławę Tyrmandowi przyniosła
głównie popularna powieść kryminalna „Zły”. Jej akcja toczy się w Warszawie na początku lat 50. XX wieku. Do
innych jego utworów należą m.in. ,,
Filip’’ ,,Życie towarzyskie i uczuciowe’’ ,, U brzegów jazzu’’ ,,Cywilizacja
i komunizm’’.

W dniu 27.01.2020 r. pani z filii biblio- Lekcje biblioteczne są jedną z form
teki w Kościelnikach Średnich gościła pracy z czytelnikiem. Przedszkolaki
z wizytą w Przedszkolu ,,Szyszkowa zostały zaproszone do pierwszej wiPolana’’ w Szyszkowej. Celem wizyty zyty w bibliotece po odbiór wyprawki,
było nie tylko przeprowadzenie lekcji w której dzieci znajdą książkę dostobibliotecznej, ale również poznanie sowaną pod względem formy i treści
sympatycznych przedszkolaków oraz do potrzeb przedszkolaków. Książprzeczytanie bajeczki o Kubusiu Pu- ki te spełniają najwyższe standardy
chatku.
w projektowaniu pięknych i mądrych
Przeprowadzona lekcja bibliotecz- książek dla najmłodszych, ponieważ
na pt. ,,Jak funkcjonuje biblioteka’’ filia w Kościelnikach Średnich również
miała przede wszystkim na celu po- i w tym roku bierze udział w projekcie
znanie organizacji i pracy biblioteki ,,Mała książka- wielki człowiek’’.
oraz zasady wypożyczania książek.
A.M

Dyskusyjny Klub Książki
letniej Ernie Eltz, córce niemieckiego
fabrykanta, która zaczyna przejawiać
zdolności mediumiczne. Historia
dzieje się we Wrocławiu z początku
XX wieku, jest to wielka metafora
dorastania, trudnego, tajemniczego,
pełnego napięć i lęków. Klubowicze
docenili pełen magii, kwiecisty język
autorki. Oto cytaty z ,,E.E.”:
-,,Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż
przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się
na księżyc ”.
-,,Och, ludzie ciągle potrzebują rzeczy
niezwykłych, cudów, szaleństw. I po
co? Żeby z jeszcze większą gorliwością
Na styczniow ym spotkaniu akceptować swoje zwyczajne życie”.
– „Tu i teraz jesteśmy ślepi i nigdy
Dyskusyjnego Klubu Książki
w dniu 23.01.2020 r. dyskutowaliśmy nie wiemy co jest naprawdę ważne”.
o książce ,,E.E.” Olgi Tokarczuk – piPolecam od tej książki rozpocząć
sarki, eseistki, poetki i autorki sce- przygodę z książkami Olgi Tokarczuk.
nariuszy, laureatki Nagrody Nobla
Na następne spotkanie DKK zaw dziedzinie literatury za rok 2018. praszamy 27.02.2020 r. o godz. 15:00.
Dyskutować będziemy o książce pt.
Jest to druga powieść autorki, która „Winny jest zawsze mąż” N. Campbek.
utorowała jej uznanie czytelników
i krytyków. To opowieść o piętnastoModerator DKK -W.
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Co dalej z remontem
mostu na Kwisie?

Tworzenie Spółdzielni
Socjalnej w Gminie Leśna

Remont głównego mostu na rzece
Kwisie w Leśnej to inwestycja Województwa Dolnośląskiego które
wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej tj.
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu.

27.01.2020 r. w Urzędzie Miejskim
w Leśnej odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia spółdzielni socjalnej w gminie Leśna.

W zeszłym roku została opracowana
kompletna dokumentacja i złożona
u Wojewody Dolnośląskiego w celu
wydania pozwolenia na budowę.
W maju zeszłego roku wojewoda wydał
decyzję udzielającą pozwolenia na budowę mostu tymczasowego (tzw. przeprawy). Natomiast w sierpniu 2019 r.
odmówił wydania zezwolenia dotyczącego remontu obiektu mostowego.
Są to dwa odrębne obiekty, więc obowiązywały dwie odrębne procedury.
Wnioskodawca odwołał się od tej
decyzji do organu wyższego tj. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Ostatnia informacja, jaka do nas dotarła 17 stycznia br. jest taka, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wydał decyzję kasacyjną i wojewoda
ponownie przystąpił do rozpatrzenia
wniosku DSDiK.
Urząd Miejski w Leśnej, oprócz zawiadomienia, otrzymał także do wiadomości postanowienie wzywającego
inwestora do usunięcia do dnia 9 marca br. nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Tak więc inwestycja
cały czas jest na etapie formalności.

Rola Burmistrza Leśnej w tej sprawie
zaczyna się i kończy na przekazaniu
praw do działek gminnych położonych
w pobliżu obiektu, aby wykonawca mógł
z nich korzystać na etapie realizacji robót budowlanych. Nasz udział to również partycypacja w kosztach zadania,
zgodnie z podjętą w 2016 r. uchwałą
Rady Miejskiej w Leśnej oraz zawartym
na jej podstawie porozumieniem.
Kiedy wojewoda wyda pozytywną
decyzją i w którym miesiącu rozpoczną się faktyczne roboty budowlane, poprzedzone zmianą organizacji
ruchu - trudno dzisiaj określić. Nie
posiadamy żadnych informacji potwierdzających, że wykonawca bądź
inwestor chcą rozwiązać łączącą ich
umowę.
MP

IV Gminny Turniej Tańca
o puchar Burmistrza Leśnej
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zaprasza roztańczonych mieszkańców:
dzieci, młodzież i dorosłych z terenu
Gminy Leśna do wzięcia udziału w IV
Gminnym Turnieju Tańca o puchar
Burmistrza Leśnej jako soliści lub
formacje taneczne.
Mile widziane są wszystkie osoby
z gminy, które kochają taniec i chciałyby zaprezentować swoje umiejętności taneczne przed publicznością
oraz jury. Turniej odbędzie się w dniu
14 marca 2020 roku (sobota) o godz.

10:00. Została przyjęta w tym roku kategoria wiekowa 0-6 lat, 7-11 lat, 12-15
lat i 16 lat +.
Na zgłoszenia uczestników czekamy do 28 lutego 2020 roku. Regulamin
Turnieju i Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej www.
okislesna.pl. Wszelkie informacje
można uzyskać w sekretariacie OKiS
i pod nr telefonu 75/7211579.
Udział uczestników i widzów w turnieju jest bezpłatny.

Na spotkanie Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz zaprosił Magdalenę
Pabian z Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego (OWES) oraz osoby zainteresowane utworzeniem i pracą w spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomi społecznej, którego
zadaniem jest integracja zawodowa
i społeczna osób bezrobotnych. Utworzenie spółdzielni socjalnej daje możliwość rozpoczęcia i kontynuowania
pracy oraz innych form aktywności
zawodowej osobom, które maja trudności z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku pracy.

OWES udziela wsparcia finansowego
w formie dotacji na utworzenie stanowiska pracy –
w wysokości do
23 129,28 zł na jedno stanowisko. Dodatkowo dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych możliwe jest
przyznanie wsparcia na sfinansowanie
podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego
w początkowym okresie działania.
Ponadto Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej gwarantuje nam
tzw. ścieżkę wsparcia, która została
omówiona szczegółowo na spotkaniu.
Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec lutego 2020 r. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu oraz do
uczestniczenia w spotkaniu. Informacji udziela Referat Rozwoju i Ochrony
Środowiska, Kornelia Sieracka tel. 75
72 11 239.
(KS)

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Od dnia 03.02.2020 r. wznawiamy działanie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
Jednocześnie informujemy, że: z uwagi na
zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów komunalnych PSZOK będzie
czynny w dniach pracy Urzędu Miejskiego
w Leśnej tj.:
•
– poniedziałek oraz piątek w godzinach od 10.30 do 14.00 – środa w godzinach od 14.00 do 17.00
• z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie
mieszkańcy w ramach opłaty za odbiór
odpadów komunalnych
• na PSZOK dostarczamy wyłącznie
określone rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych
• PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej oraz nieruchomości
niezamieszkałych
• PSZOK nie przyjmuje części samochodowych oraz odpadów rolniczych
• w celu pozostawienia odpadów należy
zgłosić się do pokoju nr 8, podać rodzaj
przywiezionych odpadów oraz przedłożyć
dokument potwierdzający zamieszkanie
na terenie Gminy Leśna (dowód opłaty za

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dowód osobisty, prawo jazdy)
Na PSZOK oddajemy:
– zużyty sprzęt elektroniczny
– papier i tekturę
– metale
– tworzywa sztuczne oraz opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku,
plastikowe butelki, styropian opakowaniowy np. z zakupionego sprzętu/urządzeń)
– szkło
– odpady zielone (np. trawa, gałęzie, choinki)
– meble i odpady wielkogabarytowe (np.
wersalki, zabawki)
– chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki)
– zużyte opony
– drobny gruz (z prac remontowych nie
wymagających pozwolenia ani zgłoszenia
robót)
Przypominamy, że odpady budowlane nie
są odpadami komunalnymi
– zużyte baterie i akumulatory
– odzież i tekstylia
– zużyte świetlówki
Odpady inne niż w/w nie będą przyjmowane na PSZOK. Należy je gromadzić w przydomowych indywidualnych pojemnikach.
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Finał powiatowy
w tenisie stołowym

I Bieg Feryjny +
Nordic Walking!

W dniach 13, 17, 20 i 21 stycznia 2020 r. Młodzieżowy Dom Kultury z Lubania zorganizował w SP Pisarzowice i SP Kościelnik
finał powiatowy szkół podstawowych dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym.

Łapiemy promienie słońca, oddychamy świeżym powietrzem, jesteśmy aktywni, bawimy się sportem!
Pod takim oto hasłem odbył się w leśnej I bieg feryjny + nordic walking!
W sobotę 8.02.2020 r. sympatycy aktywności sportowej spotkali się przy
Ośrodku Granica-Strzelnica u Kominiarzy w Miłoszowie w celu wspólnego
rozpoczęcia ferii zimowych. Na biegowo lub spacerowo pokonali dystans 6,5
km lub 13 km po pełnych uroku ścieżkach miłoszowskiego lasu. Pogoda jak
na zamówienie! Uśmiechy z twarzy nie
schodziły… Atmosfera towarzyskiego
Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów
dziewcząt i 6 zespołów chłopców, w kategorii młodszych i starszych uczniów.
Miło nam jest zakomunikować, że drużyny z SP im. Jana Pawła II w Smolniku
w obu kategoriach wiekowych rywalizowały bardzo dobrze i po zaciętych
meczach pokazały, że i w tej dyscyplinie mogą konkurować na wysokim

poziomie. Drużyny dziewcząt młodszych zajęły IV, a starsze VI miejsce.
W kategorii chłopców starszych,
drużyna ze Smolnika zajęła III
miejsce a młodsi chłopcy - po zaciętym i bardzo wyrównanym finale - zajęli II miejsce, co dało im
awans do finału strefy jeleniogórskiej.
Nauczyciele WF

Drugie miejsca
siatkarskich czwórek
Mistrzostwa powiatu lubańskiego w czwórkach siatkarskich dziewcząt i chłopców
rozgrywane były w hali
MOSiR w Lubaniu w dniu
16 stycznia 2020 roku.
W rozgrywkach brały udział reprezentacje SP im. Jana Pawła II w Smolniku,
przygotowane do zawodów przez Iwonę Ostrowską i Marka Michalika oraz
SP nr 1 i SP nr 4 w Lubaniu. Zarówno

w kategorii dziewcząt jak i chłopców,
drużyny ze Smolnika zdobyły tytuły
wicemistrzów.
Zwycięzcami okazały się reprezentacje SP nr 1 z Lubania. Dziewczęta
i chłopcy stoczyli po dwa pojedynki,
z których wygrali jeden i jeden przegrali.
Czas spędzony na boisku mogą uznać
za dobry trening i naukę oraz cenne
doświadczenie, które będzie procentowało.
n-le w-f

biegu i chodów w ramach nordic walking była nieziemska.
Gabrieli Pijanowskiej - Kwiaciarnia
Florencja dziękujemy za piękny podarunek! Stanisławowi Leszczyńskiemu
za udostępnienie miejscówki, a Krzysztofowi Magiereckiemu za wsparcie
w postaci drewna! Uczestnikom dziękujemy za przybycie, zaufanie i stworzenie ciepłej atmosfery!
I już dziś zapraszamy w pierwszym
tygodniu maja na kolejny bieg plenerowy + nordic walking połączony z podsumowaniem cyklu treningów z Be Activ Leśna, na które również wszystkich
zapraszamy!
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Po co gminie logo?
Gmina Leśna posiada piękny, stary herb. Wiele jest domniemań i interpretacji co do jego pochodzenia oraz właściwego kształtu. Poczynając na przykład od legendy mówiącej
o dotarciu w XIII wieku wojowników Tatarskich/Tureckich
do ziem leśniańskich, do bardziej wiarygodnych opracowań.

„Słynny genealog i heraldyk Górnych Łużyc dr von Boetricher przedstawił wyniki swych badań w Laubaner Heimatkalender (Lubańskim Kalendarzu Ojczystym)
na rok 1931. Reprezentuje tam zdanie, iż „Znak herbowy Leśnej powstać mógł
z herbu rodu von Erxleben, który udokumentowano w brandenburskich czasach
Łużyc Górnych, w drugiej połowie XIII w. na zamku Lesne. Znane dotychczas
najstarsze poświadczenie herbu z półksiężycem i gwiazdą następuje w dokumencie cechu szewców z roku 1574”.
Przez stulecia herb składał się z półksiężyca i ośmioramiennej gwiazdy. Prawdopodobnie w XVI wieku na herb nasadzono złoty trój-blankowy mur z herbu
Łużyc Górnych. „Ukazanie muru daje wyraz prawu miejskiemu i przynależności
do „starych Łużyc Górnych”.
Krótkie wprowadzenie nie wyczerpuje oczywiście tematów związanych z herbem
Leśna (dawniej Marklissa) ale daje pewne wrażenie ciągłości, znaczenia i rangi
herbu jako znaku administracyjnej godności Miasta i Gminy Leśna.
Odnosząc się do tytułu, czytelnik może zapytać dlaczego dyskutujemy o herbie
Leśnej?
Odpowiadamy - w naszym rozumieniu Logo Leśnej musi być i jest nieodrodnym dzieckiem herbu Leśna. Jak to powiadają, „krew z krwi lecz usposobienie
i talenty inne”.
Dlatego o ile Herb Leśnej pełni funkcje honorowe, reprezentacyjne i administracyjne o tyle Logo Leśnej ma inne zadania do spełnienia. Logo Leśna to logo
„turystyczne”, jego funkcją ma być pomoc w przyciągnięciu w nasze piękne strony
turystów i inwestorów. Ma być szyldem pod którym będą się rozwijały wszystkie
lokalne inicjatywy związane z rożnymi typami turystyki, produktem lokalnym,
rozwojem i promocją infrastruktury turystycznej i bazy noclegowej. Ma także
„kibicować” wybitnym leśniańskim sportowcom i sportowej turystyce.
Jak pokazuje doświadczenie innych regionów w Polsce i na świecie turystyka staje się w wielu miejscach głównym a czasami jedynym motorem rozwoju i źródłem
dobrobytu dla mieszkańców. Nie trzeba tłumaczyć, że dla gminy dysponującej tak
imponującymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, niebanalną historią
i wieloma wspaniałymi zasobami architektonicznymi a zarazem dotkniętej katastrofą przemysłu z czasów transformacji, jest to ogromna i realna szansa na
wyjście z regresu w czasy, nie bójmy się powiedzieć, świetności.
Poniżej przedstawiam Państwu fragmenty z opisu założeń projektowych dla
Logo Leśna, które opracowało PontonStudio z Grabiszyc.
„...Naszym zdaniem promocja gminy Leśna powinna być procesem wieloetapowym oraz ewoluującym wraz z rozwojem rozpoznawalności i w kontekście do
najsilniej rozwijających się w danym momencie dziedzin turystyki i promocji.

Na pionierskim etapie promocji chcemy skupić się na płaszczyźnie werbalnej na najbardziej potencjalnej sferze
gminy Leśna reprezentowanej przez
pojęcie „Tajemnica”. Pojęcie to reprezentuje dobrze, w naszym rozumieniu
domenę mogącą być najlepszym motorem leśniańskiej promocji. „Tajemnica”
to domena turystyczna, dotyczy obszaru
dzikiego pogranicza, polskich Górnych
Łużyc. Krainy o nieodkrytej, bogatej
i burzliwej historii, tak starodawnej jak i bardziej współczesnej. Gdzie niebanalne
dziedzictwo architektoniczne wyłania się z zaskakujących pięknem krajobrazów
i niezniszczonej (często) przyrody.
Ponadto w gminie Leśna mieszka wielu ludzi zaangażowanych w działalność
kulturalną i turystyczną o niesamowitych życiorysach. Potraﬁą oni odkryć przed
gośćmi wiele zadziwiających tajemnic, anegdot i opowieści. Drugim sensem leśniańskiej „tajemnicy” to odkrywanie nieuświadomionego szeroko potencjału
lokalnego sportu. Są w Leśnej mistrzowie świata i wielu wybitnych zawodników,
wielkie, sportowe zaangażowanie społeczne i doskonałe warunki do uprawiania
wielu dyscyplin, również wymagających nietypowej infrastruktury np: kajakarstwo czy kolarstwo górskie.

LEŚNA - NA SZLAKU TAJEMNIC
Powyższy konstrukt, jaki otrzymujemy, po dodaniu członu „Na szlaku” dynamizuje hasło, dodając asocjacyjne znaczenia związane ze „szlakiem” a mianowicie, przygodę, odkrywanie, zdobywanie, aktywny odpoczynek, ale też mówi się
potocznie o szlaku zwycięstw, perłowym szlaku, itp. Połączenie takie dodaje też
pewnej wieloznaczności i możliwość indywidualnej interpretacji w świadomości
odbiorcy w aspekcie jego oczekiwań i aspiracji.
Koncepcja sygnetu (część rysunkowa po prawej stronie napisu) logo Leśna
wykorzystuje najdłużej obecne w historii kształty elementów herbu Leśna, do
stworzenia kompozycji mozaikowej, której „budulcem” są proste, monochromatyczne symbole. Założenie aby leśniański półksiężyc i gwiazda były de facto zbiorem symboli odnoszących się do opisanej wcześniej domeny, uważamy
(na wczesnym etapie promocji) za rozwiązanie optymalne a także elastyczne
i atrakcyjne. Dzięki temu w razie zmieniających się potrzeb niektóre symbole
można wymieniać, rekonﬁgurować lub tworzyć warianty tematyczne. Widzimy
możliwość zapraszania zdolnych artystów do kolejnych reedycji logo, czy edycji
okazjonalnych/świątecznych wykonanych np. przez dzieci...”
Jacek Jankowski - PontonStudio

