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Odpady komunalne – wyzwanie dla
wszystkich mieszkańców gminy Leśna
Już dwie sesje Rady Miejskiej dotyczyły wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi. Gmina Leśna dostosowuje swój system do obowiązującej od 1 stycznia ustawy. Robią to
gminy w całej Polsce, podnosząc gwałtownie stawki
opłat. W Leśnej jednak władze zadecydowały inaczej i stawek jeszcze nie podniesiono. Dlaczego?

Z pasją
przez życie

kosztami. Opłaty środowiskowe rosną
co roku o kilkadziesiąt procent, coraz
trudniej pozbyć się odpadów recyklingowych, a ich ceny gwałtownie spadły – np. ZGiUK jeszcze trzy lata temu
sprzedawał tonę folii za ponad 300 zł,
a dziś tylko za kilkanaście groszy, ceny
opakowań z metali spadły z ponad 300
zł do niecałych 60 zł, a papier i tektura
z prawie 450 zł do około 25 zł.

Sytuacja w Leśnej
Urząd Miejski w Leśnej od zeszłego roku
przygotowuje gminę do nadchodzących
zmian. W kwietniu Rada Miejska przyjęła rozwiązania techniczne dostosowujące nasze regulaminy i przepisy
do nowej ustawy, a 10 czerwca odbyła
się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
podczas której odbyła się dyskusja dotycząca konieczności podnoszenia stawek
dla mieszkańców.

Globalny problem – lokalne
koszty
Zgodnie z przepisami, gminy są zobowiązane do prowadzenia takiej gospodarki odpadami, by koszty równoważyły
przychody – czyli żeby opłaty pobierane
od mieszkańców wystarczyły na pokrycie kosztów – przede wszystkim odbioru
(transportu), składowania i recyklingu
– odzyskiwania surowców wtórnych.
Gwałtowna zapaść na rynku odpadów wtórnych w roku 2018 spowodowała globalny kryzys, którego skutki
odczuwamy wszyscy. Śmieci jest coraz więcej i coraz trudniej jest się ich
pozbyć. W Polsce chaos i wzrost kosztów spowodowała także nowa ustawa,

która zmusza wszystkich obywateli
Polski do lepszej segregacji i gospodarowania odpadami na najniższym
szczeblu – gospodarstwa domowego.
Ci, którzy nie segregują śmieci, lub
będą je sortować w sposób niewłaściwy muszą liczyć się z surowymi
karami, wynoszącymi nawet czterokrotność zwykłej opłaty.
W całej Polsce rosną opłaty za gospodarowanie odpadami, bo gminy nie nadążają za ponoszeniem szybko rosnących kosztów dyktowanych przez firmy
zajmujące się składowaniem i recyklingiem śmieci. Firmy takie jak lubański
ZGiUK, który odbiera i przetwarza odpady dla 14 gmin w naszym regionie,
tłumaczą wysokie podwyżki swoimi

Burmistrz Szymon Surmacz, już w kwietniu zaproponował podwyżki opłat wskazując na podstawie analizy z 2019 r., że
zaledwie 10% odpadów z gminy Leśna
jest segregowanych. Za tonę zmieszanych odpadów, których mamy aż 90%
gmina płaciła w 2019 r 387,72 zł / tonę,
a obecnie płaci 469,80 zł / tonę. Za wielkogabaryty (meble itp.) płaciliśmy 428 zł
/ tonę, a obecnie płacimy 648 zł za tonę.
Koszty rosną bardzo szybko, a opłaty
od mieszkańców nie nadążają za tym
wzrostem. Zwołując sesję nadzwyczajną burmistrz po raz drugi zaproponował podwyżkę opłat, pokazując analizy
i kalkulacje ułatwiające zrozumienie
dynamiki zmian w gospodarce odpadowej (materiały udostępniamy na stronie
Panoramy Leśnej, razem z elektronicznym wydaniem niniejszego numeru).
dokończenie na stronie 3

Aktywizacja społeczna, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, edukacja, a także usługi
społeczne – to główne obszary
zadań Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 jest poprawa jakości i poziomu życia osób
starszych. Różnego rodzaju zajęcia
edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integracja międzypokoleniowa, warsztat, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.
W ramach tegorocznej edycji otrzymał dofinansowanie projekt pn.
„Z pasją przez życie”, złożony przez
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
„Pogranicze”, w którym Klub Seniora+
z Leśnej jest formalnym partnerem
przy współpracy merytorycznej DDP
w Nowogrodźcu i OWD w Lubaniu.
W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty dla przyszłych
liderów aktywizujących seniorów
w środowisku lokalnym, wyjazdy
do teatrów i filharmonii w Jeleniej
Górze i Wrocławiu, zajęcia z dietetykiem, kosmetyczką oraz fizjoterapeutą. Na zakończenie realizacji
projektu przewidziano konferencję
podsumowującą, podczas której zaprezentują swoją działalność grupy
seniorów z poszczególnych gmin.
Niestety, obecne obostrzenia
w funkcjonowaniu Klubu Seniora
mogą spowodować, iż część przewidzianych do realizacji zadań w ramach projektu trzeba będzie zmodyfikować lub przeprowadzić zdalnie.
Na realizację projektu „Z pasją przez
życie” stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 198.937 zł.
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Kronika Policyjna

2 maja br. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Leśnej zatrzymali do kontroli drogowej 42-letniego mieszkańca Tylic. Podczas wykonywanych
czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, a kierowany przez niego pojazd
nie został dopuszczony do ruchu po drogach
publicznych. W kontrolowanym samochodzie
osobowym znajdowały się ponadto utracone
w wyniku kradzieży tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu z powiatu zgorzeleckiego. Kierowany przez mężczyznę pojazd został
zabezpieczony. Na miejscu przeprowadzono wobec mężczyzny czynności w związku z popełnionymi wykroczeniami, a za kierowanie pojazdem
pomimo posiadanego zakazu sądowego grozi mu
teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5 maja br. w Szyszkowej, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej motorowerzystę.
Podczas wykonywania czynności od 62-letniego
mieszkańca opisanej miejscowości wyczuli alkohol, a przeprowadzane badanie potwierdziło, że
kierował on motorowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości z wynikiem niemal 1,5 promila
alkoholu w organizmie. Podczas prowadzonego postępowania, ustalono nadto, że kierujący
w przeszłości był już karany za te samo przestępstwa. Teraz zatrzymanemu mężczyźnie oprócz
zakazu kierowania wszelkimi pojazdami grozi
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
9 maja br. w Leśnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali
37-letniego mieszkańca opisanej miejscowości
podejrzewanego o kradzież z włamaniem do altanki na jednym z ogródków działkowych. Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych
przez mężczyznę funkcjonariusze zabezpieczyli
utracone w wyniku przestępstwa przedmiotów,
które rozpoznał pokrzywdzony uczestniczący
w czynnościach przeprowadzanych przez funkcjonariuszy. Zatrzymanemu postawiono zarzut
kradzieży z włamaniem, za który grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
10 maja br. w Leśnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 24-letniego
mieszkańca Szyszkowej, który podejrzewany jest
o kierowanie samochodem w stanie po zażyciu

narkotyków. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny bezpośrednio po uzyskaniu
informacji od bezpośredniego świadka – kierującego innym pojazdem, który na podstawie zachowania i sposobu kierowania samochodem przez
mężczyznę podejrzewał, że może on znajdować
się w stanie nietrzeźwości. Badanie narkotestem
potwierdziło posiadanie w organizmie zatrzymanego mężczyzny substancji psychotropowych. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyźnie pobrana
została krew do dalszych badań, a po uzyskaniu
wyników i opinii biegłego wobec mężczyzny zostaną podjęte dalsze czynności. Za kierowanie
pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i do
3 lat zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Jest
to już kolejny w tym roku kierujący zatrzymany
przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Leśnej
bezpośrednio po uzyskanej informacji od świadka.
14 maja br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 49-letniego mężczyznę
podejrzewanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną. Mężczyzna został osadzony
w policyjnym areszcie. Podczas przeprowadzonych czynności dowodowych w sprawie
funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy
potwierdzający wcześniejsze informacje. Zatrzymanemu ogłoszono zarzut znęcania się nad
osobną najbliższą, a następnie doprowadzono
do prokuratora, który zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru
policyjnego, zakazu opuszczania kraju, zakazu
zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną
oraz nakazu opuszczenia lokalu. Mężczyźnie
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
21 maja br. w Grabiszycach Dolnych, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali
46-letniego mieszkańca gminy Leśna podejrzewanego o przywłaszczenie portfela wraz z dokumentami i pieniędzmi. Do zdarzenia doszło w rejonie
jednego z punktów handlowych. Funkcjonariusze
bezpośrednio po otrzymaniu informacji od pokrzywdzonego podjęli czynności, w trakcie których odzyskali porzucony przez sprawcę portfel
wraz z dokumentami, a następnie dokonali jego
zatrzymania. W trakcie przeszukania mieszkania
podejrzewanego odzyskali utracone w wyniku
przestępstwa pieniądze. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał
zarzuty przywłaszczenia mienia, za który to czyn
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
24 maja br. w Leśnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podjęli działanie skierowane przeciwko osobom podejrzewanym o liczne
kradzieże z włamaniami na terenie miasta Leśna.
W tym samym czasie funkcjonariusze ,,odwiedzili”
dwóch typowanych do przedmiotowych zdarzeń
młodych mężczyzn. Z uwagi na wcześniej zebrany
materiał dowodowy w sprawach, osoby zostały
zatrzymane, a następnie trafiły do policyjnego

aresztu. W trakcie wykonywanych czynności
funkcjonariusze odzyskali większość utraconego
w wyniku przestępstwa mienia – do których typowane były zatrzymane osoby, a które zostało wycenione przez pokrzywdzonych na kilka tysięcy
złotych. 18 i 20-letni mieszkańcy Leśnej otrzymali kolejno 4 i 6 zarzutów kradzieży z włamaniami,
za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności,
a o ich dalszym losie zadecyduje Sąd.
27 maja br. w Leśnej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego ze Zgorzelca
i funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu podjęli zaplanowane działania
zmierzające do zlikwidowania nielegalnego
lokalu do gier hazardowych na terenie miasta
Leśna. W wyniku przeprowadzonych czynności
zabezpieczone zostały trzy nielegalne automaty
do gier, których wartość wstępnie oszacowano
na 36 tysięcy złotych. Zabezpieczone maszyny
zostały przekazane funkcjonariuszom służby
celnej, którzy będą prowadzić dalsze czynności
w sprawie. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych
i usługowych grożą surowe kary w wysokości
100 tysięcy złotych od jednej maszyny. Taką
karę może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów ale również osoba, która
wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym
są one umieszczone. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Tego samego dnia w Pobiednej, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Leśnej uzyskali informację
o możliwości nielegalnego poboru prądu przez
mieszkańca opisanej miejscowości. Bezpośrednio
po uzyskanej informacji podjęte zostały czynności, które potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze
ustalili, że 61 letni mężczyzna dokonał nielegalnego podłączenia do energii elektrycznej co potwierdzili pracownicy energetyki, którzy zostali
wezwani na miejsce ujawnionego przestępstwa.
Za nielegalny pobór prądu mężczyźnie grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

29 maja br. w Szyszkowej, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 36-letnią
kobietę podejrzewaną o znęcanie się nad osobą
najbliższą. Kobieta został zatrzymana w policyjnym areszcie. Podczas przeprowadzonych czynności w sprawie funkcjonariusze zebrali materiał
dowodowy potwierdzające większość wcześniejszy informacji. Zatrzymanej postawiono zarzut
znęcania się nad osobną najbliższą, a następnie
doprowadzono do prokuratora, który zastosował
wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci
dozoru policyjnego oraz nakazu powstrzymywani
się od alkoholu i innych środków odurzających.
Kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Tego samego dnia w Przylasku funkcjonariusze
zatrzymali 40-letniego mieszkańca Jeleniej Góry,
który we wewnętrzu kierowanego przez siebie
pojazdu posiadał substancje odurzające. O możliwości posiadania przez w/w substancji prawem
zabronionym poinformowali funkcjonariusze
Straży Granicznej. Mężczyzna został osadzony
w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzut
posiadania środków odurzających wbrew przepisom Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani, za
który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
31 maja br. w Smolniku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 25 letniego
mieszkańca Leśnej, który będąc w stanie nietrzeźwości znieważył funkcjonariuszy podczas
pełnienia obowiązków służbowych oraz naruszył
nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał dwa zarzuty popełnienia opisanych przestępstw za które
grozi kara do 3 pozbawienia wolności, a o jego
dalszym losie zadecyduje Sąd rejonowy w Lubaniu.
Ponadto w maju br. w wyniku podjętych działań
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej
dokonali zatrzymania 4 osób poszukiwanych.
Komendant Komisariatu Policji w Leśnej
asp. Waldemar Martyniak

Uchwały Rady Miejskiej Sesja
Nadzwyczajna – 10.06.2020 r.
XXIV/171/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty.

skiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2020
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

XXIV/172/2020 w sprawie zmiany
Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Miej-

(MM)

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

Redaguje zespół. Referat Społeczny – UM Leśna

Za wszelkie opinie wyrażane na łamach Panoramy Leśnej odpowiedzial-

ISSN 2084-3674

DTP. Elżbieta Kwiatkowska

ność prawną ponoszą ich autorzy.

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

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

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

w Sosnowcu

e-mail: okis@lesna.pl

Nakład. 3000 egz.

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

Materiałów niezamówionych nie zwracamy, zastrzegamy

do artykułów oznaczonych ikoną kodu QR na

e-mail: redakcja@panoramalesnej.pl

sobie prawo ich adiustacji, skracania oraz zmiany tytułów.

stronie www: http://panoramalesnej.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
Może odmówić ich publikacji bez podania przyczyn.
Kontakt z redakcją. poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe materiały

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 6 (96) • 19 C ZERWC A 2020

A K T UA L NOŚCI • 3

Odpady komunalne – wyzwanie dla wszystkich
mieszkańców gminy Leśna
Przygotowana przez Urząd kalkulacja wskazuje, że najważniejszymi czynnikami gospodarki odpadowej są:
• stawki opłat;
• liczba podmiotów płacących do
systemu (mierzona deklaracjami od
mieszkańców, firm i instytucji);
• koszty – czyli masa i rodzaj odpadów komunalnych.
Podczas sesji 10 czerwca, radni wskazywali, że w systemie jest zbyt dużo
niewiadomych. Radny Łukasz Kopka
wskazywał, że powinniśmy się opierać
na faktycznych, a nie prognozowanych
kosztach odbioru odpadów oraz, że przyjmując nowe stawki od lipca powinniśmy
uwzględniać zmiany w sposobie segregacji odpadów od początku roku 2020 – gdy
spora część mieszkańców złożyła deklaracje na odpady segregowane i zaczęła
faktycznie sortować śmieci. Radna Anna
Hałas akcentowała konieczność stałego
nadzoru i kontroli systemu odpadów (czy
wszyscy płacą, czy śmieci są prawidłowo
segregowane itp.). Jej zdaniem system
jest zły, bo karzemy nowymi wysokimi
stawkami uczciwych, płacących mieszkańców, zamiast ograniczać koszty,
choćby przez wyłapywanie tych, co nie
płacą lub nie segregują odpadów.
Burmistrz pokazał Radnym nowe narzędzia informatyczne ułatwiające
urzędnikom weryfikację składanych
deklaracji zarówno od mieszkańców
jak i od podmiotów gospodarczych. Dążymy do tego, żeby mieć bieżącą – co
miesięczną wiedzę na temat kosztów
i przychodów w gospodarce odpadowej, zamiast opierać się na rocznych
prognozach. Mimo to, system zawsze
będzie w części oparty na prognozach,
bo obecnie gospodarka odpadami to
równanie ze zbyt wieloma niewiadomymi. Jakie będą skutki nowej ustawy, czy
wprowadzenia przez rząd Bazy Danych
Odpadowych (BDO) nikt nie potrafi
przewidzieć – mówił Szymon Surmacz.
Dodał też, że zwiększanie deficytu
w budżecie gminy, czyli wisząca nam
nad głowami dopłata kilkuset tysięcy
na koniec roku jest także karą dla nas
wszystkich – bo „wyrzucimy do śmieci”
wiele potencjalnych inwestycji.

Największe wyzwanie
W toku dyskusji, władze miejskie doszły
do niezwykłego porozumienia. Są dwa
kierunki działania: albo będziemy pod-

wyższać opłaty dla mieszkańców chcąc
nadgonić szybko rosnące koszty (co robi
zdecydowana większość gmin), albo
będziemy intensywnie pracować nad
zmniejszaniem kosztów i uszczelnianiem systemu – eliminując „pasażerów
na gapę”. Kiedy Radni niemal jednomyślnie odrzucili podwyższenie stawek opłat,
burmistrz zapowiedział, że w takiej sytuacji należy skierować wysiłki w drugą
stronę i pracować nad redukcją kosztów.
W internecie coraz bardziej modne
są „challenge” – wyzwania przekazywane na zasadzie łańcuszka, w których
trzeba wykonać prostą czynność (np.
10 pompek) i w efekcie uzyskać jakiś
pozytywny efekt (zbiórka pieniędzy na
jakiś szczytny cel). Tego rodzaju wyzwanie rzucają władze Leśnej wszystkim mieszkańcom. Zróbmy wspólnie
coś prostego, co przyniesie całej gminie
i każdemu z mieszkańców konkretne
korzyści: segregujmy odpady i pilnujmy
się wzajemnie – tak żeby łączny koszt
odpadów w gminie zaczął spadać!
Burmistrz zapowiedział wprowadzenie od 1 lipca działań edukacyjnych,
zwiększenie nadzoru przy odbiorze
odpadów, a przede wszystkim wprowadzenie kontroli, które po pierwszych
upomnieniach zakończą się surowymi
karami dla mieszkańców i wspólnot, które nie będą przestrzegały nowych zasad.
Istotną rolę będzie pełnić system monitoringu – nie tylko planowane zakupy
kamer i fotopułapek, ale także analiza
dokumentów wagowych przekazywanych przez ZGiUK z każdego transportu.

• porządnie segregować odpady zgodnie z instrukcjami Urzędu Miejskiego
i ZGiUK
• zwracać uwagę i pomagać sąsiadom,
którzy źle segregują śmieci
• informować Urząd Miejski o sytuacjach, w których odpady nie są segregowane
• pomagać przy kontrolach wyszukujących osoby, które nie złożyły deklaracji i nie płacą za odpady
Zarządcy wspólnot oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych powinny:
• zabezpieczyć śmietniki przed możliwością podrzucania śmieci przez osoby nieuprawnione (zamykanie na klucz,
trwałe ogrodzenie itd.)
• monitorować czy mieszkańcy
wspólnoty prawidłowo segregują odpady i czy wrzucają je do właściwych
pojemników
• pomagać prawidłowo segregować
(można zorganizować spotkanie z przedstawicielami Urzędu, pomóc w dystrybucji materiałów edukacyjnych itd.)
Urząd Miejski jeszcze w tym roku wprowadzi rejonizację – podzieli teren gminy na obszary zgodne z trasami odbioru

dokończenie ze strony 1
Więcej materiałów na stronie:
http://panoramalesnej.pl

odpadów i przeprowadzi więcej kontroli
na obszarach gdzie produkowanych jest
najwięcej śmieci mieszanych (posortowniczych) oraz będzie nagradzać
mieszkańców obszarów, gdzie będzie
najlepsza selekcja i najmniejszy tonaż
odpadów. Pracownicy Urzędu przygotowali na te cele projekt edukacyjny
o wartości 100.000 zł, który czeka na
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie działania ruszą
po pozytywnej ocenie i podpisaniu
umowy z WFOSiGW.
Od 1 lipca czekają nas duże zmiany a także ogromne wyzwanie. Jeżeli nasza gminna wspólnota nie podoła temu wyzwaniu,
nie zmniejszy tonażu odpadów, nie poprawi segregowania śmieci, to będziemy
musieli dopłacić do odebranych odpadów
bardzo dużo pieniędzy zabranych z innych zadań. Władze gminne nie będą
wtedy miały wyjścia i podniosą opłaty
– tak jak zrobiły to inne gminy. Dlatego dla dobra wszystkich razem i każdego
z osobna – warto podjąć wysiłek i zmienić
dotychczasowe przyzwyczajenia. Wszystkim się to bardzo opłaci!
Szymon Surmacz

Co robić żeby obniżyć koszty?
Od każdego z mieszkańców zależy ile
odpadów trafi do śmieci oraz ile z nich
zostanie odebranych za niemal 500 zł
za tonę (odpady zmieszane) a ile za niecałe 100 zł za tonę (odpady segregowane). Każdy kilogram szklanych butelek,
puszek czy plastiku, który trafia do odpadów posortowniczych to prawie 5 zł
z budżetu gminy wyrzucone do śmieci.
Każde 100 kg podrzuconych mebli czy
innych odpadów wielkogabarytowych
to ponad 60 zł wywalone do kosza (nie
licząc kosztów odbioru).
Żeby obniżyć koszty, każdy mieszkaniec gminy powinien:
• zmniejszać ilość produkowanych
śmieci (np. mniej opakowań jednorazowych)

Gniazdo na ulicy Kościelnej. Notorycznie zaśmiecane przez mieszkańców. Mimo ciągłej interwencji
pracowników gospodarczych, polegającej na usuwaniu odpadów, po niedługim czasie ponownie panuje
tam nieporządek.

Boks i gniazdo przy ulicy Morcinka. Kolejny przykład lekkomyślnego zachowania mieszkańców.
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odurzających – 32, dzikich wysypisk śmieci – 73,1%. Najniższy wskaźnik wykrywalno- Jednostki OSP finansowane są przede
– 33, niewłaściwej infrastruktury drogowej
ści dotyczy kradzieży samochodów – tylko
wszystkim przez gminy, ale otrzymują też
– 22, grupowania się małoletnich zagrożo- 28,6%.
wsparcie ze środków centralnych. I tak
nych demoralizacją – 13.
W 2019 r. Policja przejęła łącznie 35,5 kg nar- Leśna otrzymała prawie 15 tysięcy (poza
Jeśli chcemy zgłosić zdarzenie, wystarczy
kotyków, co oznacza około 12 tysięcy porcji
dotacją na zakup nowego samochodu),
odwiedzić stronę Krajowej Mapy Zagrożeń
o wartości ponad 5 milionów zł. W 2019 r. Pobiedna – 11300 zł, Szyszkowa – 9228
Bezpieczeństwa np. poprzez http://www. zwiększyła się prawie o 20% liczba wszczę- zł, Świecie – 9094 zł, Złotniki – 5000 zł.
policja.pl. Tam dodajemy zgłoszenie. Aby
tych postępowań dotyczących przestępczo- Liczebność naszych jednostek na koniec
to zrobić, należy wcisnąć przycisk plusa
ści narkotykowej.
2019 r. wynosiła: Leśna – 25 druhów, PoKorzystajmy z Krajowej Mapy Zaw lewym dolnym rogu ekranu. Następnie
Na drogach powiatowych w ubiegłym roku
biedna – 18, Świecie – 13, Szyszkowa – 12,
grożeń Bezpieczeństwa
wybieramy zagrożenie oraz umiejscawia- doszło do 32 wypadków drogowych. Jest to
Grabiszyce – 12, Złotniki – 9.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to
my je na mapie. Po naniesieniu zagrożenia
o 10 zdarzeń więcej niż w 2018 r. W wyniinteraktywne rozwiązanie, które zapewnia
na wyznaczony przez nas punkt, pojawi
ku poniesionych obrażeń zginęły 2 osoby, Budżet powiatowej oświaty
mieszkańcom łatwy i anonimowy kontakt ze
się zielona ikonka, oznaczająca dodanie
a 33 osoby zostały ranne. Wzrosła również
Powiat lubański prowadzi 10 jednostek oświasłużbami odpowiedzialnymi za bezpieczeń- zgłoszenia. Policja po otrzymaniu takie- o 30 liczba kolizji drogowych – było ich
towych. Wydatki na oświatę stanowią najstwo. Policja weryfikuje sygnały o zagroże- go powiadomienia zmieni kolor ikonki na
514. W 2019 r. 16. kierowców straciło prawo
większą grupę wydatków w budżecie powiatu
niach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, żółty, który oznaczać będzie weryfikowanie
jazdy za przekroczenie prędkości. Policja
i są pokrywane głównie z subwencji oświapodejmuje odpowiednie działania. Poprzez
sprawy. Kiedy sytuacja zostanie potwier- zatrzymała 573 dowody rejestracyjne. 54
towej. W ubiegłym roku powiat „dołożył” do
tę stronę internetową nie powinno się jed- dzona, ikonka zmieni kolor na czerwony. kierowców było nietrzeźwych. Skontrolo- oświaty prawie 3,5 mln zł.
nak zgłaszać zdarzeń pilnych i nagłych. Na mapie znajdują się ponadto niebieskie
wano 7620 pojazdów.
Plan finansowy na 2020 r. (nie uwzględniając
W takich przypadkach należy korzystać
i szare punkty. Pierwszy rodzaj oznacza
Straż Pożarna: 2019 r. w całym powiecie za- środków z UE) wynosi 24 405 252 zł. W I kwartale
z numeru alarmowego 112.
potwierdzone i wyeliminowane zagrożenie. notowano 994 działania gaśnicze, tj. o 176
b.r. wydatkowano 30% planu rocznego. W kwietMieszkańcy najczęściej zgłaszają zagrożenia, Drugi kolor to sytuacje niepotwierdzone.
mniej niż w roku poprzednim. Na terenie gmi- niu tego roku Minister Edukacji określił subwenktóre są najbardziej uciążliwe w ich miejscu
ny Leśna było 201 zdarzeń, w tym 88 pożarów. cję na bieżący rok w wysokości 23 432 956 zł,
Stan porządku i bezpieczeństwa Straty w gminie Leśna oszacowano na ponad czyli prawie 1 mln mniej niż zakłada plan.
zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe
parkowanie, przekraczanie dozwolonej pręd- publicznego na terenie powiatu
660 tys. zł. Jednostki OSP z gminy Leśna wy- Epidemia koronawirusa spowodowała takkości, spożywanie alkoholu w miejscach nie- lubańskiego w 2019 r.
jeżdżały do akcji łącznie 292 razy, w tym OSP
że mniejsze wpływy do budżetu z tytułu np.
dozwolonych, niewłaściwa infrastruktura
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
Leśna 149 razy, Pobiedna – 69, Grabiszyce – pobytu dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych,
drogowa, używanie środków odurzających, Lubańskiego rozpatrywane były spra- 30, Świecie – 23, Szyszkowa – 13, Złotniki – 8. co jeszcze pogłębia deficyt. Z informacji Staczy zła organizacja ruchu drogowego.
wozdania za 2019 r. miedzy innymi policji
Pod względem liczby wyjazdów OSP Leśna -rosty Lubańskiego wynika, że niedofinanMieszkańcy powiatu lubańskiego w 2019 r. i straży pożarnej.
jest na pierwszym miejscu w powiecie, Po- sowanie oświaty wyniesie ok. 10% i może
określili w Krajowej Mapie Zagrożeń Bez- Policja: Według informacji przedstawio- biedna ma 4 miejsce, a Grabiszyce 7. Nie
mieć wpływ na planowanie wielkości naboru
pieczeństwa 499 zgłoszeń, z czego 166 zo- nej przez Komendanta Powiatowego Policji, zawsze jednak OSP mogą wyjechać do ak- uczniów od nowego roku szkolnego..
stało potwierdzone. Zgłoszenia dotyczyły
w 2019 roku na terenie powiatu lubańskie- cji. Takich przypadków, braku wyjazdu po
Nie bez znaczenia jest również to, że maleją
przede wszystkim: przekroczenia dozwolo- go zanotowano spadek czynów przestęp- zaalarmowaniu, w całym powiecie było 192, wpływy do budżetu powiatu z odpisów ponej prędkości – 12, nieprawidłowego parko- czych prawie o 8% w porównaniu do 2018
z czego 18 dotyczyło OSP Pobiedna, 10 – OSP
datku PIT. W porównaniu do analogicznego
wania – 44, spożywania alkoholu w miejscu
r. Nieznacznie poprawiła się wykrywalność. Leśna, 6 – Złotniki, 5 – Grabiszyce oraz po 3
okresu roku ubiegłego do kasy powiatowej
niedozwolonym – 34, używania środków
W 2019 r. wynosiła 73,3%, rok wcześniej
Świecie i Szyszkowa.
wpłynęło prawie 500 tys. zł mniej.

KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leśnej
Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem Nr 133
z dnia 7 maja 2020 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leśnej w okręgu
wyborczym nr 8 w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Piotra DUDZIŃSKIEGO z listy nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO
NAS ŁĄCZY stwierdzonym postanowieniem
nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej
Termin
wykonania
czynności
wyborczej

Górze II z dnia 23 sierpnia 2019 r. W okręgu
wyborczym nr 8 wybiera się 1 radnego.
Datę wyborów uzupełniających wyznaczono
na niedzielę 2 sierpnia 2020 roku.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy, który przedstawia się następująco:

do 3 lipca
2020 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Leśnej informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Smolniku,
- zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Smolniku

do 12 lipca
2020 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Smolniku,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Leśnej,
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Leśnej numerów dla zarejestrowanych
list kandydatów na radnego

do 18 lipca
2020 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a,
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 24 lipca
2020 r.

- składanie Burmistrzowi Leśnej wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

do 28 lipca
2020 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Treść czynności

do 8 czerwca
2020 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Leśnej
informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 18 czerwca
2020 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej

do 23 czerwca
2020 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej

do 28 czerwca
2020 r.
do godz. 24:00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej list kandydatów na radnego

31 lipca 2020 r.
- zakończenie kampanii wyborczej
o godz. 24:00
1 sierpnia
2020 r.

- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Smolniku spisu
wyborców

2 sierpnia
2020 r.

- głosowanie
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Uchwały Rady Miejskiej –
sesja 30 kwietnia 2020 r.
Sesja – 26 maja 2020 r.
XXIII/163/2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr
XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców, których
właścicielem lub zarządzającym jest
gmina Leśna oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
XXIII/164/2020 w sprawie nadania
statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu
w Leśnej.
XXIII/165/2020 w sprawie nadania
imienia Remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej wraz z pomieszczeniami
świetlicy w Świeciu.
XXIII/166/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

XXIII/167/2020 w sprawie zmiany
uchwały nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej
w Leśnej na 2020 rok.
XXIII/168/2020 w sprawie wysokości
i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce oraz zatrudniających
dziennych opiekunów i podmiotów –
dziennych opiekunów prowadzących
działalność na własny rachunek, na
terenie Gminy Leśna.
XXIII/169/2020 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
XXIII/170/2020 w sprawie zmiany
Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października
2015 r. w sprawie opłaty targowej.
(MM)

Gmina Leśna przypomina…
Informujemy o najbliższych terminach
wnoszenia opłat do Urzędu Miejskiego
w Leśnej.

W czerwcu 2020 r.:
10.06.2020 r. – termin płatności za
czynsz najmu mieszkania oraz czynsz
dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże
25.06.2020 r. – termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za miesiąc czerwiec
(06/20).

W lipcu 2020 r.:
10.07.2020 r. - termin płatności za
czynsz najmu mieszkania oraz czynsz
dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże
25.07.2020 r. - termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lipiec (07/20).
(BK)

Wznowione zajęcia
w Klubie Senior+
Informujmy, iż od 8 czerwca 2020 roku
wznowione zostaną spotkania dla Seniorów, współfinansowane z wieloletniego programu SENIOR+.
Ze względu na nadal obowiązujący
stan pandemii zajęcia będą się odbywały w stałej grupie, która nie może
przekroczyć 12 osób. Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności
placówek wsparcia dziennego zajęcia
odbywać się będą z zachowaniem rygoru sanitarnego. Do odwołania nie

będą odbywały się zajęcia kulinarne.
Od rozwoju sytuacji epidemicznej
będą zależeć dalsze decyzje dotyczące
działalności form aktywności senioralnych, w tym decyzje o zmianie terminów wznowienia oraz ponownego
ich zawieszenia.
Zainteresowanych Seniorów serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej.

Komunikat dla najemców
komunalnych lokali
mieszkalnych
Uprzejmie informujemy, że umowy
najmu z nowymi stawkami czynszu będą obowiązywać od 1 sierpnia
2020 r., a nie jak było wcześniej deklarowane – od 1 lipca 2020 r.
Powodem zmiany terminu, oprócz
zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, jest również kwestia uregulowania w umowach najmu płatności
za wywóz odpadów komunalnych.
Ponadto jeszcze wiele metryk lokali
nie zostało doręczonych do Urzędu
Miejskiego w Leśnej. Za te wypełnione
i doręczone bardzo dziękujemy.

Wszelkich informacji w powyższym
zakresie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami pod
nr tel. 75 7211466 wew. 40 lub 41 lub
drogą elektroniczną na adres mejlowy
gospnier@lesna.pl.
Przypominamy również, że metryka lokalu mieszkalnego dostępna jest
w formie edytowalnej w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i informacje pod adresem
http://bip.umlesna.nv.pl/m,427,komunikaty-i-informacje.html. W związku
z powyższym wydłuża się termin nadsyłania metryk do końca czerwca br.
S.F.
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Dzień dziecka w Leśnej
i Pobiednej
W dniu 31 maja 2020 na kompleksie boisk sportowych w Leśnej oraz
na boisku wielofunkcyjnym w Pobiednej został przygotowany przez
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
dzień dziecka na sportowo.
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W Zespole Placówek
TerapeutycznoWychowawczych we Włosieniu

Na boiskach czekały na dzieci stacje z różnymi konkurencjami do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych. Za zaliczenie
wszystkich sportowych stacji rozdawane
były uczestnikom upominki. Impreza odbyła się z zachowaniem przez organizatorów wymaganego bezpieczeństwa i zasad
korzystania z obiektów sportowych podczas występującego stanu epidemii. Przekazujemy serdeczne podziękowania dla Patrycji Matkowskiej za zapewnienie pomocy
medycznej podczas zabawy, jak również dla
Marty i Krzysztofa Rypicz oraz Damiana
Jędrzejczyka za pomoc przy organizacji
imprezy.

ZOSTAŃ DZIAŁKOWCEM
Zarząd Rodzinnych Ogrodów działkowych „WITAMINA” w Leśnej informuje, iż są
jeszcze wolne działki do zagospodarowania w Ogrodzie nr 4 oraz Ogrodzie nr 2.
Oba znajdują się nad ul. Reja. Bliższe informacje pod tel. 665 894 249.

Dnia 3 maja 1791 r. w Polsce zostaW Zespole Placówek Terapeutycznoła uchwalona pierwsza w Europie, -Wychowawczych we Włosieniu rocznicę
druga na świecie konstytucja, która tę uczciliśmy organizując uroczysty apel,
określała zasady, na jakich miała który rozpoczął się od odśpiewania Hymsię opierać władza państwowa.
nu Narodowego. Potem wszyscy uczestnicy
Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po
I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej.

Janusz Harapin

Śmieci na cmentarzu w Pobiednej
Kilka tygodni temu na portalu eluban ukazał się artykuł pt. Za śmieci w Gminie Leśna
odpowiadają mieszkańcy? Autor posiłkował się w nim dokumentami urzędowymi
jak i informacją od Sołtysa Pobiednej.
Ponieważ padło w nim sporo zarzutów wobec działań leśniańskich władz samorządowych, spodziewaliśmy się, że redaktorzy portalu eluban – w ramach pokazania rzetelności
dziennikarskiej i obowiązkowego zachowania
bezstronności – skontaktują się z druga stroną
i zamieszczą jej wyjaśnienia w tej sprawie. Nic
takiego nie miało miejsca. Dlatego odniesiemy się do tego artykułu tutaj, gdzie możemy
przedstawić swoje stanowisko.
Po pierwsze redaktor nie przeczytał ze zrozumieniem dokumentu, który został przygotowany dla Komisji Infrastruktury Społecznej Rady
Miejskiej w Leśnej, a nie przez nią. Po drugie
nie wiemy, na jakiej podstawie formułuje się
stwierdzenia, że „od kilku miesięcy narasta
problem z odpadami. Przepełnione są boksy
i kosze, mieszkańcy narzekają na brak regularnego odbioru odpadów”. Zgodnie z Regulami-

nem Utrzymania i Czystości należy w ciągu 3
dni zgłosić uchybienie w odbiorze odpadów. Nie
podano jednak, które konkretnie osoby skarżą
się do portalu eluban na nieodebranie odpadów
ze swojej posesji po zgłoszeniu nieprawidłowości. Warto wyjaśnić, że Gmina Leśna z lubańskim ZGiUK współpracuje - w ramach odbioru
odpadów komunalnych - od 2013 r. Nie jest to
więc nowy podmiot, a taki, który regularnie odbiera odpady z Pobiednej. A i topografia terenu
gminy nie zmieniła się na tyle, że kierowcy krążą, omijają ważne połacie leśniańskiej gminy
i nie odbierają odpadów. Lubańska spółka pracuje na dwie zmiany i skoro w harmonogramie
jest konkretna data odebrania odpadów to jest
to realizowane – nawet późną popołudniową
porą. Na zgłoszenia przekazywane do Urzędu
Miejskiego w Leśnej też reagujemy i od razu
przekazujemy je do kierowników ZGiUK. Dodajmy, że zgłoszeń braku odbioru śmieci jest
obecnie o wiele mniej, aniżeli w czasie, gdy
odpady zmieszane odbierane były przez Synergię z Leśnej śmieciarkami, które były bardzo
zawodne i często stały w naprawie, zamiast

uroczystości mogli wzbogacić swoją wiedzę
historyczną dotyczącą tej niezwykle ważnej
w naszych dziejach ustawy. Patriotyczne
wiersze i piosenki pozwoliły przenieść się
w przeszłość, dostarczały wielu wzruszeń.

odbierać śmieci, a większość z nich wynika
z niewłaściwego odczytania harmonogramu.
Sprawa cmentarza w Pobiednej jest jednym
z przykładów niedbalstwa ludzi, a nie Urzędu
Miejskiego w Leśnej. Przypomnijmy, że - zgodnie z przepisami - gminy są zobowiązane do
tworzenia warunków do wykonywania prac
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz zorganizowania
odbioru odpadów. Które z tych obowiązków
nie są realizowane przez gminę? Nie ma pojemników? Nie są opróżniane raz w tygodniu?
Są pojemniki, są też systematycznie opróżniane. Czy tego „niektórzy mieszkańcy” nie
widzą? Tak jak pustych pojemników za furtką
cmentarza? To, że pojemniki zostały przestawione to nie jest argument, aby śmieci rzucać…
pod mur.
Pan Sołtys Pobiednej mówi na lubańskim
portalu, że w wyniku niedbalstwa pracowników Urzędu Gminy śmieci zalegają na cmentarzu. A kto je tam wrzucił? Urzędnicy z Leśnej? Z wywodu Pana Drobnika wynika, że od
października 2019 roku odpady z cmentarza

Śladem publikacji

nie były odebrane. Przypomnijmy więc po raz
kolejny, że odpady w Pobiednej odbierane są
co tydzień, w tym opróżniane pojemniki stojące przy cmentarzu komunalnym. Mamy na
to potwierdzenia.
Panu Sołtysowi należy więc wytknąć przekłamywanie faktów. I na to nie będzie naszej
zgody. Jako Sołtys powinien on bowiem współdziałać z urzędnikami, a nie obrzucać ich bezpodstawnymi oskarżeniami.
Podsumowując: szkoda, że Gmina Leśna, jej
mieszkańcy i władze, są systematycznie tak negatywnie przedstawiani przez lubański portal.
Smutkiem napawa nas też kolejny wniosek, że
wiele takich niesprawdzonych i tendencyjnych
„informacji” dostarczanych jest przez „przedstawicieli” leśniańskiego społeczeństwa, które
najchętniej widzielibyśmy w roli inicjatorów pozytywnych akcji na terenie swoich miejscowości
m.in. związanych z prawidłową segregacją, oddawaniem odpadów na PSZOK, reagowania na
wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, czy też udziału w czynach społecznych.
Joanna Świerk
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Łąki kwietne – ratunek
w czasie suszy

Wybory sołtysa Złotnik
Lubańskich
W chwili rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez Anetę Jadczak, stanowisko to objął
czasowo Daniel Dziarkowski – członek Rady
Sołeckiej. Informację o tym zamieściliśmy
w wydaniu kwietniowym Panoramy Leśnej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 146/2020
Burmistrza Leśnej z dna 03.06.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów
sołtysa w sołectwie Złotniki Lubańskie,
wybory zostaną przeprowadzone dnia
05.07.2020 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Lubańskich. Głosowanie rozpocznie się o godz. 10:00 i trwać
będzie do godz. 13:00.

fot. Adobe Spark

Są ekologiczne, ekonomiczne i bardzo łatwe w utrzymaniu. Obniżają
temperaturę powietrza i pomagają
w walce z suszą. Są znakomitym
rozwiązaniem na posiadanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Mowa
tu o łąkach kwietnych.
Jednym z najważniejszych powodów,
dla którego warto tworzyć łąki kwietne jest wysoka zdolność zatrzymywania wody jaką mają rośliny rosnące na
takich łąkach. Rośliny łąkowe mają
bardzo rozbudowany system korzeniowy, przez co wchłaniają więcej wody.
Chronią przed podtopieniami i ratują
w czasie suszy.
Łąki kwietne wzbogacają ubogi ekosystem miejski, stanowiąc tętniące
życiem wyspy bioróżnorodności. Są
schronieniem dla owadów, małych
ssaków i ptaków. Dają również pożywienie zapylaczom, w tym pszczołom,
trzmielom i motylom. Łąki kwietne to
siedlisko licznych roślin, które mają
w sobie olejki eteryczne… nielubiane
przez kleszcze.
Łąki kwietne wymagają mniej pielęgnacji niż trawniki. Kosi się je śred-

nio dwa razy w sezonie. Nie wymagają również nawożenia i stosowania
środków ochrony roślin. Spośród wielu
zalet takiej łąki jest również jej pozytywny wpływ na ograniczenie smogu.
Uważa się, że drzewa filtrują zanieczyszczenia powietrza. Sadzenie ich
w miastach nie zawsze jest możliwe.
Zatem sadzenie odpowiedniej kompozycji łąk kwietnych byłoby świetną
alternatywą w takich sytuacjach.
Łąki kwietne można tworzyć wszędzie. Rośliny łąkowe to tzw. półchwasty, przez co nie mają specjalnych
oczekiwań co do ziemi. Można je siać
na dużych powierzchniach, pasach
zieleni przy torach tramwajowych,
a nawet w donicach.
Przywracanie łąk kwietnych i zastępowanie nimi trawników to korzyści
dla człowieka i przyrody. Stanowią
również walory estetyczne, ciesząc
oko i zmieniając krajobraz miasta.
Może więc warto pomyśleć o zmianie koncepcji otoczenia swoich posesji? Zamiast trawnika, którego nikt nie
chce kosić, może – choćby w części
działki – założyć taką kwietną łączkę?
Anna Stawisińska-Urban

fot. Adobe Spark

Do dnia 25 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na sołtysa. Zgłoszenie
może nastąpić wyłącznie na drukach
urzędowych. Formularze należy składać
w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Rynek
19, w pokoju nr 10. Warunkiem przyjęcia
zgłoszenia danej osoby jest uzyskanie przez
nią poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców
Sołectwa Złotniki Lubańskie. Formularze
można pobrać na stronie BIP Urzędu Miejskiego lub osobiście w Urzędzie Miejskim
w Leśnej.
Anna Stawisińska-Urban

Kanalizacja i wodociągowanie
Pobiednej

W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Leśnej z właścicielami Biura Projektów KANRYS
z Poznania tj. Ryszardem Owsianowskim oraz Joanną Felską tj. autorami
opracowanej w 2012r. koncepcji kanalizowania oraz wodociągowania
Gminy Leśna oraz projektu technicznego związanego z budową sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z oczyszczalnią ścieków dla
miejscowości Pobiedna.
W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza oraz Kierownicy
Referatu Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej. Podczas spotkania
omówiono możliwości dostosowania
projektu do możliwości finansowych
gminnych i określono pierwszy odcinek do zwodociągowania oraz skanalizowania tj. od centrum Pobiednej

ul. Dworcowa, Rynek, Plac Wolności,
Zaułek, Podgórna, część ul. Strzeleckiej i Nowomiejskiej. Ustalono, że
planowana lokalizacja oczyszczalni
ścieków pozostanie niezmieniona,
lecz dostosowane zostaną jej parametry do aktualnych potrzeb Pobiednej
(konieczne jest zmniejszenie parametrów oczyszczalni).
Poruszono także sprawy związane
z innymi obszarami gminy pod kątem
stworzenia tzw. programu wodnego tj.
dokumentu który określał będzie kolejne realne działania gminy (realizowane
konkretne zadania) wraz z ich modelem
finansowym (środki własne + dofinansowanie) oraz przyporządkowaniem
przedziałowi czasowemu. Program
wodny zostanie zaprezentowany Radnym oraz mieszkańcom podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Leśnej.
MP
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Inwestycje w Gminie Leśna w I półroczu 2020
I półrocze 2020 roku za nami. Jak do tej pory zakończono kilka inwestycji. Znaczna ich część
jest na etapie przygotowania bądź w trakcie realizacji. Oto największe z nich.
1. Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej
W ramach zadnia wykonano nowe ogrodzenie panelowe wokół budynku przedszkola w Pobiednej o łącznej długości 185 mb. Ogrodzenie zaopatrzone zostało
w furtkę zamykaną na klucz. Zakończone w styczniu br. roboty budowlane zrealizowane zostały przez Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP ze Stankowic. Koszt
robót budowlanych opiewał na kwotę 32 000,00 zł i w całości pokryty został ze
środków budżetu Gminy Leśna.

Budowa oczyszczalni ścieków w Szyszkowej

4. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa budowy sieci wodociągowej
do budynków przy ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99 w Leśnej

Ogrodzenie wokół budynku przedszkola w Pobiednej

2. Remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego

Końcem maja br. odebrano dokumentację projektową która obejmuje budowę
nowej sieci wodociągowej włączonej do istniejącej sieci wodociągowej ułożonej
w drodze wojewódzkiej wraz z podziemną hydrofornią. Projektowana sieć ma na
celu zasilenie budynków zlokalizowanych przy ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99
w Leśnej w miejską wodę użytkową. Dokumentacja wykonana została przez Biuro
Projektowe PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński z Lubania. Koszt niniejszego
opracowania opiewał na kwotę 19 050,00 zł i w całości został pokryty ze środków budżetu Gminy Leśna. Z opracowanej dokumentacji wynika iż na realizację
zadania potrzebna jest kwota ok 500 tyś zł. O dalszych losach tej inwestycji
decydowali będą Radni.

W ramach zadnia obudowane zostały dwa rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300
mm usytuowane w dnie Potoku Miłoszowskiego w Leśnej. Zadanie wykonane
zostało w lutym br. przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WALKOP
Tomasz Walczak ze Złotnik Lubańskich a koszt robót budowlanych wyniósł 68
895,25 zł. Inwestycja w 100% sfinansowana została ze środków pochodzących
z budżetu Gminy Leśna.

Rurociągi w dnie Potoku Miłoszowskiego

Rurociągi w dnie Potoku Miłoszowskiego

3. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B
Na przełomie marca/kwietnia odebrano roboty polegające na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków. Parametry wybudowanej oczyszczalni zostały
dobrane pod kątem przyłączenia kolejnych mieszkańców pałacu. Wartość całego
zadania wyniosła 114 331,28 zł. Roboty budowlane zrealizowane zostały przez
Biuro Projektów i Usług AJD Projekt Jerzy Dec z Leśnej. Cała inwestycja została
sfinansowana z budżetu Gminy Leśna.

Dokumentacja sieci wodociągowej Baworowo
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Zadaniami w trakcie realizacji są:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową
W marcu br. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją niniejszego
zadania. Prace wykonywane są przez firmę BRUK BUD z Lwówka Śląskiego,
która została wyłoniona w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowna wartość robót budowlanych opiewa na
kwotę 264 406,38 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu infrastruktury
drogowej na podstawie porozumienia nr DSDiK/16/2019 w sprawie powierzenia
do realizacji Gminie Leśna zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358
w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową.
Gmina Leśna pełni funkcję inwestora zastępczego w przedmiotowej inwestycji.
Poziom wydatków wynosi w proporcji 50%:50% dla każdej ze stron. Umowny
termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca br.

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie chodnika wraz z zatoką autobusową

2. Remont wraz z kolorystyką elewacji budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w miejscowości Leśna przy ul. Rynek 19
W marcu br. firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym tj. FBL
Tomasz Lassak z Leśnej rozpoczęła
roboty budowlane. Umowna wartość prac opiewa na kwotę ponad
422 tys. zł a termin realizacji wyznaczono na koniec sierpnia br.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu i Rozwoju
Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania wynosi 270
736,00 zł.

3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków ul. Jana Kochanowskiego 20, ul. Gustawa Morcinka 4
W maju br. przekazano teren prac wykonawcy robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwu Usługowemu TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic, który złożył
najkorzystniejszą ofertę cenową w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Umowna wartość prac wynosi 26 300,00 zł i w całości pokryta
zostanie ze środków budżetu Gminy Leśna. Planowany termin zakończenia
inwestycji ustalono na 30.06.2020 r.
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Powstał Klub Dziecięcy
„Tęczowa Dolina”
W związku z podjęciem przez radnych Gminy Leśna uchwały o dofinansowaniu do żłobków, klubów
dziecięcych oraz dziennych opiekunów zdecydowałam o utworzeniu Klubu Dziecięcego „Tęczowa Dolina” w budynku Niepublicznego Przedszkola w Leśnej Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina”.

Od września 2020 r. do klubu dziecięcego będą mogły uczęszczać dzieci
w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Opiekę nad dziećmi będzie sprawowała wykwalifikowana kadra. Klub Dziecięcy
„Tęczowa Dolina” będzie mógł otoczyć
opieką maksymalnie 30 dzieci.
Koszt miesięcznego pobytu dziecka
w klubie dziecięcym „Tęczowa Dolina”
to 180 zł miesięcznie. Jest to opłata
stała. Dochodzi do tego koszt wyżywienia (12zł/os./dzień – śniadanie,
obiad i podwieczorek).
Nowoczesna, dostosowana do potrzeb najmłodszych baza placówki

spełnia wszystkie wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. Przestrzenna
sala oraz duży ogród – z dwoma atrakcyjnymi placami zabaw – pozwolą
dzieciom na aktywne spędzanie czasu
zarówno w budynku, jak i na świeżym
powietrzu.
Lista rekrutacyjna jest już otwarta.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu:
tel. 884 140 295 lub osobiście w biurze,
przy ul. Baworowo 22b w Leśnej, po
wcześniejszym umówieniu wizyty.
Dorota Bałaban
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Majowe zajęcia w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej
Choć nadal nie ogłoszono zakończenia pandemii
wywołanej wystąpieniem na świecie koronawirusa
SARS-CoV2, to jednak w naszym Miejsko-Gminnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej
nie ustaliśmy w przygotowaniach ciekawych i różnorodnych zdalnych zajęć dla naszych maluchów,
a co więcej, za sprawą luzowania obostrzeń przez
nasz rząd, pod koniec maja mogliśmy częściowo
powrócić do “normalnej” pracy i ponownie gościć
w naszych progach stęsknionych przedszkolaków.
przedszkolem paniom bibliotekarkom
niezwykłe laurki, nie zapomnieliśmy
także o Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek, dziękując naszym lokalnym
przedstawicielom służby zdrowia za ich
pomoc, czy o naszych małych przyjaciołach - w trakcie świętowania Dnia Praw
Zwierząt. Z tej okazji zdalne zajęcia były
w głównej mierze poświęcone kwestii
uświadomienia dzieciom powagi sytuacji, poprzez próbę wykształcenia wśród
nich wrażliwości, empatii oraz wrażliwości wobec zwierząt, a także odpowiedniej
postawy w kontaktach ze zwierzętami.
Oczywiście, nie mogło być inaczej. Majowe zajęcia rozpoczęliśmy od celebrowania jakże ważnych dla wszystkich
Polaków świąt, ze szczególnym naciskiem na Święto Flagi (2 maja) oraz
rocznicę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości (3 maja). Nie obyło się
bez internetowego wystąpienia pani
dyrektor M-G Przedszkola w Leśnej
Marii Załęcznej, oraz ogromnego zaangażowania całej kadry pedagogicznej
w celebrowanie tych świąt, pięknych
prac plastycznych wykonanych przez
maluchy, a także wiersza, którego recytacji podjęła się nasza Emilka.
Z kolei 4 maja obchodziliśmy coroczne Święto Strażaka. Zgodnie z tradycją,
tego dnia zazwyczaj gościliśmy w na-

czyły. Zadbaliśmy także o to, aby dzieci, które nadal pozostawały w domach,
także nie zapomniały o swoich mamach.
Pewną tradycją w naszej placówce
stał się Piknik Rodzinny, który zazwyczaj obchodziliśmy na przełomie maja
i czerwca, łącząc go z obchodami Dnia
Dziecka. Niestety, w związku z obecnie
panującą pandemią, tegoroczny piknik nie mógł się odbyć w wyznaczonym
wcześniej terminie, jednak nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji o jego
całkowitym odwołaniu.

szych progach przedstawiciela służby
mundurowej, jednak nałożone przez
rząd obostrzenia, tym razem zmusiły
nas, abyśmy zadowolili się przygotowanymi przez kadrę pedagogiczną
zdalnymi zajęciami. Co ważne, udało
nam się zapoznać dzieci z obowiązkami trudnej pracy strażaka, jego wyposażeniem czy porozmawiać z nimi
o odpowiednich krokach, jakie należy
powziąć w przypadku wystąpienia zagrożenia. Maluchy w podziękowaniu
strażakom za ich trud, przygotowały
specjalne prace, które można znaleźć
w naszej internetowej galerii zdjęć.
W kolejnych dniach celebrowaliśmy
m.in. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
wykonując współpracującym z naszym

25 maja częściowo udało nam się powrócić do “normalnej” pracy stacjonarnej, dzięki czemu mogliśmy ponownie
powitać w naszej placówce gromadkę
dzieci i od razu zabraliśmy się za przygotowania do święta wszystkich mam.
Oczywiście, nie mogliśmy zapomnieć
o celebrowaniu Dnia Matki, dlatego właśnie z tej okazji nasze maluchy obecne
w przedszkolu, przygotowały swoim mamom specjalne, cynamonowe serduszka,
a także laurki, które następnie im wrę-

Na osłodę przygotowaliśmy naszym
maluchom kilka materiałów wideo, na
których nie tylko cała kadra pedagogiczna składa im życzenia, ale także one
same, dziękują swoim rodzicom za trudy
wychowania. Wszystkie nasze działania
można na bieżąco śledzić nie tylko na
naszej stronie internetowej, ale także
w mediach społecznościowych, gdzie
także codziennie publikujemy czytane
przez nasze panie nauczycielki bajki.
M.Z.
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Odpady rolnicze
Przypominamy, że na odbiór odpadów rolniczych należy posiadać odrębną umowę. Odpady rolnicze to m.
in. folia pryzmatowa, worki big bag,
folia po kiszonce, opony z maszyn
rolniczych, sznurek.

Odpady z działalności gospodarczej

Przypominamy, że na odbiór odpadów
z działalności gospodarczej należy posiadać odrębną umowę. Odpady z działalności gospodarczej, to odpady, które
powstają poza bytowaniem pracowników.
Firmy odbierające w/w odpady na te- Firmy odbierające w/w odpady w obręrenie województwa dolnośląskiego to : bie najbliższych powiatów to:
„Simeko” Sp. z o.o.
„ZGiUK” Lubań Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 42
ul. Bankowa 8
58-500 Jelenia Góra
59-800 Lubań
biuro@simeko.com.pl
Telefon: 75 671 12 20
„Foltrans” Piotr Włodarczyk
ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń
Foltrans-recykling@wp.pl

„ZUOK Izery’” Sp. z o.o.
ul. Plac Wolności 47/50
59-623 Lubomierz
Telefon: 75 783 31 60
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Gospodarka komunalna
w czasie epidemii
Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Leśnej (ul. Elizy Orzeszkowej 11 B, I piętro, pok.
nr 10 – 11) informuje, że od dnia
25.05.2020 r., z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych,
została przywrócona bezpośrednia
obsługa interesantów, a także praca
inkasenta w terenie.
Do pomieszczeń referatu należy wchodzić pojedynczo, z zasłoniętym nosem
i ustami. Praca inkasenta w terenie
polega na zapisywaniu otrzymanych
od użytkowników odczytanych i podanych przez nich stanów wodomierzy,

a także wystawianiu na tej podstawie
faktur. W przypadku kiedy inkasent
musi wejść do mieszkania, aby odczytać stan wodomierza - należy zachować od niego bezpieczną odległość (co
najmniej 2 metry). Inkasent wchodzi
do mieszkań z zasłoniętym nosem
i ustami.
Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy inkasenta na czerwiec
2020 r. Stany wodomierzy oraz wywóz
nieczystości płynnych w dalszym ciągu można zgłaszać telefonicznie lub
SMS-em na nr telefonu 515 360 695,
a także drogą elektroniczną: e-mailem: wodomierze@lesna.pl.

Plan pracy inkasenta Urzędu Miejskiego na czerwiec 2020 r.

Most na Kwisie – co dalej?

Data

Ulica

15.06.2020

ul. Stefana Żeromskiego

16.06.2020

ul. Osiedle

17.06.2020

ul. Kombatantów, ul. Sudecka,ul. Mikołaja Reja

18.06.2020

ul. Pocztowa, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Krótka

19.06.2020

ul. Szkolna,ul. Lubańska, ul. Krzywa

22.06.2020

ul. Rynek,ul. Kościelna

23.06.2020

ul. Elizy Orzeszkowej`

24.06.2020

ul. Stroma, ul. Polna,ul. Lechów, ul. Na Stoku

25.06.2020

Miłoszów, Grabiszyce, Szyszkowa

26.06.2020

Świecie, Złotniki, Sucha

29.06.2020

Pobiedna

30.06.2020

Pobiedna

Uwaga! Powyższy plan może ulec zmianom z przyczyn od nas niezależnych.

Jak pisaliśmy w lutowym numerze Panoramy Leśnej, Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
zobowiązana została przez Wojewodę Dolnośląskiego do uzupełnienia
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego remontu
obiektu mostowego – w terminie do
dnia 9 marca br.
Po kilku miesiącach jesteśmy w punkcie
wyjścia ponieważ w dniu 29.04.2020 r.
do UM w Leśnej wpłynęło do wiadomości kolejne postanowienie wzywające
inwestora do usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Nowy
termin wskazano na dzień 13.07.2020
r. Jak Państwo widzą, inwestycja cały
czas jest na etapie formalności.

Biorąc pod uwagę oddalający się termin rozpoczęcia robót budowlanych
oraz zły stan nawierzchni na moście,
Burmistrz Leśnej zwrócił się do DSDiK
we Wrocławiu z prośbą o wykonanie
doraźnych prac naprawczych polegających na uzupełnieniu ubytków w asfalcie. W maju br. inwestor przeprowadził
roboty budowlane i uzupełnił masę mineralno-bitumiczną.
Jednak nadal nie wiemy kiedy wojewoda wyda pozytywną decyzję i w którym miesiącu rozpoczną się faktyczne
prace budowlane, poprzedzone wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu.
Nie posiadamy także informacji, by wykonawca lub inwestor chcieli rozwiązać
łączącą ich umowę.

Warto wiedzieć o odpadach
O odpadach każdy mieszkaniec
musi wiedzieć m.in.:
1. Przedsiębiorcy zobowiązani są do
posiadania umów na odbiór odpadów
z działalności gospodarczej (deklaracja złożona w gminie dotyczy odpadów
wyłącznie komunalnych).
2. Rolnicy zobowiązani są do posiadania umów na odbiór odpadów rolniczych.
3. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz małych wielorodzin-

nych zobowiązani są do posiadania
pojemników na odpady.
4. Mieszkańcy zobowiązani są do
usuwania odpadów budowlanych oraz
większej ilości odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie.
5. Wymieniając sprzęt RTV/AGD,
okna, opony lub robiąc remont, należy pamiętać, że firma z której usług
korzystamy zobowiązana jest do recyklingu tych odpadów.

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 CZERWCA 2020 R. PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 11B) CZYNNY
JEST W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 8:30 DO 16:30
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Zapraszamy do rekrutacji
na wolontariuszy
Szlachetnej Paczki.
„Dzięki Tobie!” to hasło przewodnie
kampanii, która zachęca do wstępowania w szeregi wolontariuszy
Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – jednych z największych
i najskuteczniejszych programów
społecznych w Polsce.

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
Dzięki Tobie zmienią się historie ludzi w potrzebie!

Rekrutacja ruszyła – czekamy właśnie
na Ciebie.
Aby Paczka odbyła się również w tym
roku i pomogła mieszkańcom naszej
gminy: osobom starszym, rodzinom
potrzebującym, osobom samotnym –
im więcej wolontariuszy, tym więcej
rodzin otrzyma pomoc.
Chcesz zostać jednym z SuperW?
Wejdź i rekrutuj się już dzisiaj:

SENIORZE, NIE JESTEŚ SAM!!!
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Ogłoszenie o sprzedaży
nieruchomości
Gmina Leśna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej
w Grabiszycach Średnich 94, oznaczonej granicami działki nr 425/2.
Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej i drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Budynek wolnostojący, piętrowy, wybudowany w technologii
tradycyjnej przed 1945 r. o powierzchni
użytkowej 161,09 m2. Zapis w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego:
RM – tereny zabudowy zagrodowej. Cena
wywoławcza nieruchomości 49500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca
2020 r. Wadium w wysokości 4950,00 zł
płatne jest w terminie do dnia 09 lipca
2020 r. Ogłoszenie o przetargu dostępne
jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Leśnej w zakładce
Przetargi–Sprzedaż nieruchomości–2020.
Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości udziela Referat Gospodarki
Nieruchomościami przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B, parter pok. 1, tel. 757211466 wew.
40 lub 41, e-mail: gospnier@lesna.pl.
S.F.
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Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza
Uprzejmie informujemy, że od dnia
29.06.2020 roku Dom Kultury zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców w godzinach 8:00-16:00 do
końca wakacji, a od września powrócą wcześniej obowiązujące godziny otwarcia. Zajęcia plastyczne,
taneczne, śpiewu i gitarowe, które
były do tej pory prowadzone, zostaną wznowione ponownie od września br.
Jednocześnie zapraszamy serdecznie mieszkańców do uczestnictwa w planowanych przez
nas działań takich jak: warsztaty wakacyjne,
wycieczki rowerowe, koncerty na gongach oraz
do aktywnej formy spędzania czasu na kompleksie boisk sportowych w Leśnej i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez naszych
animatorów sportu. Dokładny harmonogram
zajęć animatorów będzie zamieszczony na stronie internetowej okislesna.pl.

Warsztaty odnowy krzesła dla osób
13+
Zapraszamy do Domu Kultury w Leśnej młodzież w wieku 13+ oraz pełnoletnie osoby zainteresowane renowacją meblina dwutygodniowe
bezpłatne warsztaty w okresie 06.07.-17.07.2020
roku, podczas których uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw konserwacji i naprawy mebli.
Poddane renowacji przez uczestników zostaną
„okisowskie” krzesła. Krzesło to przedmiot użytkowy, znany każdemu w wielu rozmaitych wersjach. Na warsztatach każdy uczestnik wyczyści
swoje krzesło, oszlifuje, ozdobi i pomaluje wg
swojego pomysłu, a na koniec zamontuje nowe
siedzisko. Pod okiem prowadzącego warsztaty,
będzie można zgłębić tajniki sztuki renowacji,
posiąść wiedzę i umiejętności przeistaczania
starych, zniszczonych krzeseł w piękne nowe
krzesła o niepowtarzalnym wyglądzie, jaki nada
każdy z uczestników swojemu krzesłu. Oprócz
wiedzy na temat konserwacji i naprawy mebli,
każdy uczestnik warsztatów zyska niezwykle
cenne i praktyczne umiejętności, które z pewnością będzie mógł wykorzystać w przyszłości.
W czasie zajęć uczestnicy poznają również tro-

chę historii mebla i niezliczonych możliwości
jego dekoracji, a na koniec warsztatów będą
mogli tryumfalnie usiąść na własnych, odnowionych, zupełnie unikalnych „okisowskich”
krzesłach, które będą zdobić hol Domu Kultury
i służyć w kolejnych latach mieszkańcom! Prowadzący: Aleksandra Dobrowolska.

•

Wymagane są zapisy na warsztaty. Liczba miejsc
ograniczona.

•

Harmonogram zajęć:

Warsztaty plastyczne dla dzieci 7-10
lat

•

07.07.2020 (wtorek) 10:00-14:00

•

09.07.2020 (czwartek) 10:00-14:00

•

14.07.2020 (wtorek) 10:00-14:00

•

16.07.2020 (czwartek) 10:00-14:00

Warsztaty taneczne, grupa 10-14 lat
i grupa 15-18 lat
Zapraszamy do Domu Kultury w Leśnej dzieci
i młodzież na dwutygodniowe bezpłatne warsztaty taneczne w okresie 06.07.-17.07.2020 roku
w dwóch grupach wiekowych 10-14 lat i 15-18 lat,
podczas których uczestnicy poznają różne style
i kroki taneczne. Grupa w wieku 10-14 lat uczyć się
będzie przeróżnych stylów i kroków tanecznych,
między innymi: hip-hopu, funky, disco dance,
elementy freestyle i break dance. Pozwolimy naszemu ciału poszaleć, zmęczyć się i oddać się muzyce. Po aktywnych dwóch tygodniach – będzie
okazja pochwalić się nauczonym układem przed
bliskimi. Jeśli aura będzie sprzyjać to może uda
się zrobić mały pokaz dla mieszkańców Leśnej.
Grupa w wieku 15-18 lat bardziej pobawi się
tańcem współczesnym, contemporary, tańcem
jazzowym i improwizacją taneczną. Nauczymy się
odczuwać nasze ciało, szukać ograniczeń ruchomości w stawach oraz przełamywać schematy taneczne. Taniec współczesny to przygoda, w trakcie której spróbujemy odnaleźć siebie w tańcu
i odkryć nasze utajone talenty. Po dwutygodniowym wtajemniczeniu, jeśli aura będzie sprzyjać to
może uda się zrobić mały pokaz dla mieszkańców
Leśnej. Prowadzący Tomasz Gajewski.
Wymagane są zapisy na warsztaty taneczne.
Liczba miejsc ograniczona. Harmonogram zajęć:
•

06.07.2020 (poniedziałek) grupa I: 10:00-

11:00, grupa II: 11:30-13:00
• 08.07.2020 (środa) grupa I:10:00-11:00, grupa II: 11:30-13:00

10.07.2020 (piątek) grupa I: 10:00-11:00,

grupa II: 11:30-13:00
•

13.07.2020 (poniedziałek) grupa I: 10:00-

11:00, grupa II: 11:30-13:00
•

15.07.2020 (środa) grupa I: 10:00-11:00, gru-

pa II: 11:30-13:00
17.07.2020 (piątek) grupa I: 10:00-11:00, gru-

pa II: 11:30-13:00

Zapraszamy do Domu Kultury w Leśnej dzieci
w wieku szkolnym 7-10 lat w okresie 06.07.10.07.2020 roku na tygodniowe bezpłatne warsztaty plastyczne pod hasłem: A cóż te wiatry wyprawiają? – plastyczna interpretacja wiersza "
Dwa wiatry " J. Tuwima. Wiersz personifikuje
dwa wiatry, nadając im charakter istot ludzkich.
Jeden z nich wieje w polu, drugi w sadzie, jeden
jest cichy, spokojny, a drugi huraganowy. Dzieci
w dwóch grupach pięcioosobowych wysłuchają
głośnego czytania wiersza, a następnie po jego
interpretacji zabawią się w odgadywanie zagadek związanych z warunkami atmosferycznymi
oraz będą realizować różne działania plastyczne,
rozwijające kreatywność dzieci i pobudzające
ich wyobraźnię. Finałowym zadaniem będzie
namalowanie farbami przez dwie grupy dzieci
wspólnego obrazu, na rozwieszonym płótnie,
którego tematem będą elementy, zjawiska zawarte w wierszu. Prowadzący: Urszula Tylka.
Wymagane są zapisy na warsztaty plastyczne.
Liczba miejsc ograniczona.
Harmonogram zajęć:
•

06.07.-10.07.2020 od poniedziałku do piątku,

w godzinach 10:00-14:00

Rodzinne wycieczki rowerowe dla
mieszkańców Gminy Leśna
W ramach profilaktyki uniwersalnej zostaną
zorganizowane przez OKiS w Leśnej dla mieszkańców Gminy Leśna rodzinne wycieczki rowerowe z przewodnikiem rowerowym w okresie od
czerwca do sierpnia 2020 roku w cyklu co dwa
tygodnie. Planowanych jest pięć wycieczek rowerowych dla osób umiejących dobrze jeździć
na rowerze – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wycieczki rowerowe to alternatywa na aktywne

spędzanie czasu wolnego oraz okazja do integracji mieszkańców Gminy Leśna i poznania miejsca
swojego zamieszkania. Dokładny opis poszczególnych tras wycieczek wraz terminami oraz Regulamin wycieczek dostępny jest w sekretariacie
Ośrodka oraz zamieszony jest na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej okislesna.pl. Przewodnik
rowerowy: Tomasz Gajewski. Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w pierwszej
wycieczce na przywitanie lata, która odbędzie się
27 czerwca 2020 roku (sobota). Miejsce zbiórki:
Rynek w Leśnej, godz. 9:00.

27.06.2020 (sobota), Trasa rowerowa
nr I – Rajskie ptaki
Miejsce zbiórki: Rynek w Leśnej, godz. 9:00.
Opis trasy: Leśna – zamek Rajsko – Jezioro i zapora wodna w Złotnikach – Stankowice – Leśna.
Trudność trasy: 3 (1-5), trasa w dużej mierze
asfaltowa, przeplatana odcinkami szutrowymi,
kilka stromych podjazdów.
Czas wycieczki: 3-4 godziny
Ilość kilometrów: ok. 20 km

Relaksacyjne koncerty na gongach
dla mieszkańców Gminy Leśna
W ramach profilaktyki uniwersalnej zostanie
zorganizowanych przez OKiS w Leśnej dla
mieszkańców Gminy Leśna sześć relaksacyjnych
koncertów na gongach w okresie od czerwca do
listopada 2020 roku. W koncertach będą mogli
uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy – dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
które chcą skorzystać ze zdrowotnych właściwości terapii dźwiękowej, zrelaksować się i zadbać
o zdrowie psychiczne i fizyczne. Informacja na
temat zdrowotnych właściwości dźwięków gongów na ciało i umysł człowieka dostępna jest
w sekretariacie Ośrodka oraz zamieszona jest na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej okislesna.
pl. Mistrz gongów: Wojciech Pokrzewiński.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w pierwszym koncercie na gongach, który odbędzie się już 19 czerwca 2020 roku (piątek) o godz.
18:00w Domu Kultury w Leśnej.
Wymagane są zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny.
(JJ)
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Ósmoklasisto, poznaj naszą szkołę!
Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu to placówka o wieloletnich tradycjach, która
proponuje młodzieży kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy, a przy
tym zapewnia wysoki poziom zdobywania wiedzy technicznej. Szkoła współpracuje z wieloma firmami różnych branż, w których młodzież ma możliwość realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu.
W szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny powołany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
we Wrocławiu.
Dokumentacja szkolna prowadzona jest wyłącznie w sposób elektroniczny - za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan. Na terenie szkoły jest bezpłatne wi-fi dla uczniów
i nauczycieli. Budynek szkoły dostosowany jest do jej potrzeb. Mieści całą bazę szkoleniową: sale lekcyjne, sale języków obcych, pracownie do prowadzenia zajęć praktycznych
z elektroniki, elektryki, mechaniki, mechaniki pojazdów samochodowych, pracownię komputerową, warsztaty szkolne, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę, gabinet pedagoga szkolnego oraz
gabinet pielęgniarki szkolnej. W szkole funkcjonuje również klasa pod patronatem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, dzięki której szkoła otrzymała
nowoczesne wyposażenie do nauki w zawodzie technik mechanik. Dzięki takim działaniom zajęcia
programowe prowadzone są w szkole.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje uczniom indywidualną ścieżkę rozwoju
i możliwość zdobycia wykształcenia oraz zawodu cenionego na rynku pracy. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole doceniają to, że nauczyciele są bardzo otwarci, pomocni i życzliwie
nastawieni.
W skład Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Drzewieckiego, Technikum im. Stefana Drzewieckiego, Branżowa Szkoła
I stopnia im. Stefana Drzewieckiego.
W Liceum mamy klasę o profilu prawoznawstwa i edukacji ogólopolicyjnej. By zapewnić młodzieży
wysoki poziom kształcenia i uatrakcyjnić edukację, współpracujemy z Komendą Powiatową Policji
w Lubaniu. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy zarówno w policji jak
i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych. Jednocześnie
nauka w liceum nie zamyka drogi do dalszego kształcenia na ogólnodostępnych kierunkach studiów
wyższych. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Barbary Henrykowskiej
wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Bisztynku.

Piotrowi Henrykowskiemu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bisztynku w latach 1988-1990
oraz Burmistrzowi Bisztynka w latach 1990-1994

wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy z powodu
śmierci ŻONY
składają:
Burmistrz Bisztynka
Marek Dominiak
		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku

		

Zbigniew Drozdowski

				

Judyta Gos-Mączarska

				

Dyrektor Zespołu Szkolno-

				

Przedszkolnego w Bisztynku
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W Technikum uczymy zawodów cenionych na rynku pracy, m. in. technik elektryk, technik elektronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Na bieżąco umożliwiamy uczniom dostęp do nowoczesnych technologii.
W ramach nauki w Technikum uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających ich pasje, zainteresowania, a także w zajęciach przygotowujących do konkursów i olimpiad.
Uczniowie Technikum osiągają sukcesy w konkursach zawodowych, takich jak konkurs Wiedzy
Technicznej wśród szkół z Dolnego Śląska organizowany przez Politechnikę Wrocławską, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA’’, "Regionalny konkursu
na Najlepszego Technika Elektryka” pod patronatem firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we
Wrocławiu. Laureaci Olimpiady zwolnieni są z części teoretycznej egzaminu zawodowego oraz mają
możliwość wyboru kierunku przyszłych studiów.
Branżowa Szkoła kształci w zawodach: elektryk, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik. Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych
lub w współpracujących ze szkołą lokalnych firmach.
Szkoła bierze również udział w licznych projektach, umożliwiających uczniom realizację staży
zawodowych, kursów i szkoleń. Obecnie realizowane są w szkole projekty: „Zawodowo i profesjonalnie”, „Firemki”, „Entdecke Dein Nachbarland! – Poznaj Kraj Sąsiada!“. Dzięki współpracy
z uczelniami wyższymi m. in.: Politechniką Wrocławską, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu,
PWSZ im. Witelona w Legnicy, Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, instytucjami prawnymi oraz przedsiębiorstwami uczniowie mają okazję uczestniczyć w konferencjach,
prelekcjach, wykładach, szkoleniach i pokazach branżowych. W szkole aktywnie działa wolontariat,
który realizuje działania w ramach projektu Dolnośląska #Komórkomania, uczestniczy w zbiórkach
żywności Federacji Banków Żywności. A ponadto oferujemy uczniom wszystkich klas rozwijać swoje
zainteresowań na zajęciach kółek przedmiotowych, SKS oraz w życiu społecznym szkoły - prężnie
działający Samorząd Uczniowski.
Do nauki w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu zaprasza Dyrektor Szkoły Eugeniusz Wiktor Zdunek wraz z całym Gronem Pedagogicznym.

Ósmoklasisto! Poznaj naszą szkołę! Wejdź na naszą stronę:
www.zsp2.boo.pl Zapraszamy!
Reklama płatna

Ogłoszenie o sprzedaży
nieruchomości
Gmina Leśna ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego położonego w Leśnej
przy ul. Stefana Żeromskiego 13.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi
21,70 m2. Lokal jest położony na parterze budynku, stan techniczny bardzo
dobry. W pobliżu znajduje się parking
samochodowy. Cena wywoławcza nieruchomości 30 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca
2020 r. Wadium w wysokości 3000,00
zł płatne jest w terminie do dnia 06
lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu
dostępne jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej w zakładce Przetargi-Sprzedaż
nieruchomości-2020.
Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości udziela Referat Gospodarki
Nieruchomościami przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B, parter pok. 1, tel. 757211466
wew. 40 i 41, e-mail: gospnier@lesna.pl
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Koncepcja zagospodarowania szlaków
turystycznych w Gminie Leśna
Leśna jest małym miasteczkiem na Pogórzu Izerskim, które poszczycić się może wspaniałymi
widokami i ujmującym krajobrazem rozciągającym się wokół. Urokliwa dolina, w której położone jest miasteczko i jego malownicza sceneria
powodują, że jest w czym wybierać, jeśli chodzi o bazę dla miłośników pieszych wędrówek.

rozszerzenia wydobycia na kolejne miejsce, ta
część gminy nie została objęta pracami przy
wytyczaniu turystycznych tras.
Większość nowych szlaków stanowi pętlę. Są to:
•

•
•

•
•
•
•

Spacery, wycieczki i wszelkie wyprawy w pięknym terenie mogą stanowić wyzwanie dla amatorów i wielbicieli pokonywania mniejszych lub
większych odległości, za co nagrodą jest nie tylko bliższe poznanie obszaru, ale też możliwość
podziwiania rozległych panoram z punktów
widokowych. To także możliwość wędrowania
po otwartym terenie i podziwianie rozległego
krajobrazu, czy też po prostu – kontakt z naturą.
Niestety, na przestrzeni lat rozmyły się ścieżki
i trasy i okazuje się, że stan oznakowania szlaków jest bardzo zróżnicowany. Na trasach, które
kiedyś były dostępne, występują odcinki trudne
lub wręcz niemożliwe do przebycia.
Ten i wiele innych czynników wpłynęły na
decyzję Urzędu Miejskiego w Leśnej, aby sfinansować projekt oznakowania szlaków, w którym
zdaniem wykonawców projektu najlepiej będą
zobrazowane walory przyrodnicze i turystyczne
naszego regionu. Leśna niewątpliwie stanowi
miejsce położone w atrakcyjnie przyrodniczo
regionie i ów fakt należy wykorzystać i pokazać
turystom to, co jest tu najpiękniejsze – krajobrazy i możliwości „wycieczkowania” po okolicy.
Realizacją projektu pod nazwą „Jest gdzie chodzić” zajęło się stowarzyszenie „Razem Możemy
Więcej” ze Stankowic. Zadaniem opracowania
graficznego tablic informacyjnych, słupków pośrednich i drogowskazów oraz pomysłu z motywem dzwonka zajęła się firma prowadzona
przez panią Agnieszkę Czarnecką z Szyszkowej.
Według wykonawców projektu większość tras
wyznaczonych jest liniowo. Szlaki biegną od
Leśnej „promieniście” w różnych kierunkach
nie tworząc pętli, przez co atrakcyjność szlaku
spada. Praktycznie i logicznie lepiej byłoby za-

planować trasę i wrócić do miejsca skąd zaczęło
się wędrówkę (według wykonawców projektu).
Pomaga to ustalić długość trasy i wtedy można
czasowo zaplanować sobie dzień na miłe spędzenie czasu w otoczeniu piękna krajobrazu i natury.
Ponadto na trasach występuje ograniczona
ilość infrastruktury w postaci ławek, stołów i wiat
chroniących turystów przed deszczem. Również
potencjalne miejsca mogące być punktami widokowymi są zupełnie nie oznakowane i nie przygotowane dla miłośników takich miejsc. Informacja
o istniejących trasach również jest nieaktualna
bądź brakuje dostępu do takiej wiedzy.
Pierwszym krokiem w realizacji projektu
było sprawdzenie stanu utrzymania oraz sposobu oznakowania już istniejących w gminie
szlaków. Ważnym zadaniem do wykonania było
sprawdzenie czy informacje podane w dostępnych materiałach zgodne są ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja istniejącej sieci szlaków
turystycznych była czasochłonna – pochłonęła
40 godzin. Zajął się nią przede wszystkim koordynator i pomysłodawca projektu – Łukasz
Szczepański, który na własną rękę takie działania podjął jeszcze przed początkiem projektu.
Do końca zadanie zostało wykonane przy pomocy wolontariuszy: Katarzyny Szczepańskiej i Anny Hernik. Łukasz Szczepański wraz
z Agnieszką Czarnecką podjął się również mapowania przebiegu tras za pomocą śladów GPS.
Działanie w tym zakresie pochłonęły 40 godzin.
Zebranie informacji o stanie dotychczasowych
szlaków było kluczowe przy wytyczaniu nowych.
Ze względu na niestabilną sytuację w rejonie
kopalni bazaltu w Grabiszycach i planowanego

Pętla: Zamek Czocha-Droga Stankowicka-Zamkowy Las-Domek Myśliwski Ernsta
Gutschowa-Wojkowa Góra-Słupiec-Tama
Złotnicka-„Zwalony most” (Jezioro Leśniańskie)-Zamek Czocha
Pętla: Leśna-Zamkowy Las-Domek Myśliwski Ernsta Gutschowa-Zamek Świecie-Leśna Droga-Leśna
Perłowy Szlak: Leśna-Szlak wzdłuż północnego brzegu Kwisy-Elektrownia wodna-Słomiany Dwór-południowy brzeg
Kwisy-Leśna
Leśna-Zamkowy Las-Domek Myśliwski
Ernsta Gutschowa-Giebułtowski Las-Wolimierz-Świeciański Las-Leśna
Leśna-Leśna Droga-Bukowy Las (Miłoszów)-Leśna Droga-Leśna
Smolnik-Lubański Las-Liściasta Góra-Szyszkowa
Leśna-Leśna Droga-Świeciański Las-Wola
Sokołowska-Pobiedna-ul. Dworcowa-Wolimierz-Domek Myśliwski Ernsta Gutschowa-Zamkowy Las-Leśna.

Osoby opracowujące projekt wpisały w trasy
około 200 punktów, w których stanęłyby tablice
informacyjne, słupki pośrednie i drogowskazy.
Zaznaczone zostały również miejsca gdzie można byłoby zagospodarować małe infrastruktury
turystyczne, typu stoliki i ławki. Tą pracą zajął
się Łukasz Szczepański i Anna Hernik.
Kluczowym elementem realizacji projektu
było kompleksowe opracowanie oznakowania
gminnych szlaków turystycznych. System oznakowania obejmuje tablice informacyjne, słupki
pośrednie i drogowskazy. Elementy są spójne,
a ich identyfikacja oparta jest na rozpoznaniu
historii regionu i jego walorów przyrodniczo-środowiskowych. Opracowanie wykorzystuje
symbol dzwonka rowerowego, który z jednej
strony bezpośrednio odnosi się do dzwonka produkowanego około 1920 roku w przedwojennej
Marklissie w zakładzie Karla Hartmanna. Zakład
produkował części do rowerów, znajdował się
przy ulicy Sienkiewicza. Z drugiej strony dzwonek stanowi dalekie odniesienie do dzwonka rosnącego powszechnie – niebieskawego kwiatka.

„Ustaliliśmy pochodzenie naszego bohatera, teraz nadszedł czas na rozszyfrowanie tajemniczego
ornamentu, naszym zdaniem, przedstawiającego
kwiat. Przejrzeliśmy setki lokalnych artefaktów
z przełomu XIX i XX w, m. in. plakaty, anonsy, wydawnictwa, ówczesne reklamy, ulotki, pocztówki,
zawieszki apteczne, szyldy etc. Wszystkie zawierają
wspólny element – ornament florystyczny. Z czasem dotarliśmy także do wydania „Baśni Łużyckich”
z roku 1972, autorstwa Pawła Nedo. I tu również
znajdziemy ilustracje nawiązujące do nurtującego
nas ornamentu. Po głębszej analizie rozpoznaliśmy
ornament jako „dzwonek karkonoski”, pieszczotliwie nazwanym przez nas Dzwonkiem Izerskim.
Campanula bohemica, to delikatny fioletowy dzwoneczek, który występuje wyłącznie w naszej części
kraju, jest rośliną pod ochroną. I choćby z tego powodu, zasługuje on na miano wyjątkowego. Zawartość dzwonka w dzwonku dała nam do myślenia.
Otóż dzwonek rowerowy kojarzy nam się z radosną
przejażdżką rowerową po naszej pięknej okolicy,
podczas której, letnią porą, możemy podziwiać
między innymi wyłaniające się tu i ówdzie delikatne fioletowe dzwoneczki. Mariaż tajemniczych dzwonków wydał nam się tak doskonały,
że postanowiliśmy ująć go w jedność i ustanowić
patronem naszych szlaków pieszo-rowerowych” –
piszą w projekcie wykonawcy.
Takie lokalne zakorzenienie to szansa na ściślejszą identyfikację mieszkańców z własnym regionem
i jego atrakcjami. Kompleksowy system oznakowania, który jest rezultatem realizacji zadania to
pierwszy krok do poprawy dostępności i estetyki
szlaków turystycznych wśród mieszkańców gminy
(szczególnie biegaczy i amatorów nordic walking)
oraz turystów przyjeżdżających tu na wypoczynek.
Cały projekt został stworzony i opracowany
przez osoby zrzeszone w Koalicji na rzecz rozwoju
turystyki wiejskiej w gminie Leśna, zajmującą się
tematem organizacji szlaków od miesięcy. Jeszcze
w czerwcu br. mapa szlaków pojawi się na stronie
www.gminalesna.pl. Będzie można zobaczyć trasy na mapie i wybrać coś dla siebie.
Oznakowanie szlaków z pewnością wzbogaci
ofertę turystyczną gminy i stworzy możliwość
aktywnego wypoczynku i rekreacji na większej
przestrzeni.
Elżbieta Kwiatkowska
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Dolina Pereł – szlak spacerowy z ławeczkami
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Partnerstwo Izerskie to
organizacja, dzięki której powstał
kolejny projekt związany z rekreacją i turystyką w naszym regionie.
Z końcem 2019 r. Stowarzyszenie
Marklissa złożyło wniosek na dofinansowanie pn. „Dobro wspólne
źródłem aktywizacji społeczności
lokalnej (modernizacja obiektów
użyteczności publicznej, budowa
małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej itp.)”.

Pozytywnie rozpatrzony projekt polegał na wyposażeniu parku spacerowego
w dolinie pereł w tablice informacyjne.
Pierwsze efekty możemy zobaczyć
na trasie szlaku od strony Słomianego
Dworu. Tablice prezentują mapę szlaku wraz z opisem miejsc historycznych, związanych z poławianiem pereł

w rzece Kwisie. W połowie XVII wieku
spacerowego powstała tam szlifiernia
pereł, mieszcząca się w starym młynie
(Hagenmule). I chociaż budynek już
nie istnieje, atrakcji w dolinie pereł nie
brakuje. Droga prowadzi do Zapory Leśniańskiej, tuż obok najstarszej w Polsce,
działającej do dziś elektrowni wodnej.
Dziś prawdopodobnie również perłorodnych małży nie uświadczymy, „perłą
w koronie” Leśnej mogą stać się za to
niezwykłe walory okolicy oraz „Dolina
Pereł”, która przywraca pamięć daw-

nych czasów, gdy Marklissa była znanym
ośrodkiem turystycznym, a szlak spacerowy nad Kwisą przemierzały rzesze turystów, spragnionych kontaktu z naturą.
Niedawno na trasie prowadzącej nad
jezioro stanęły również ławki oraz kosze na śmieci, które zostały zakupione
przez Urząd Miejski w Leśnej. Umiej-

scowieniem ławek zajęło się Stowarzyszenie Marklissa.
Stowarzyszenie już kilka lat pracuje
nad odnowieniem szlaku spacerowego
w Dolinie Pereł, który stanowi atrakcję
nie tylko pod względem widokowym,
ale też historycznym.
Po drugiej stronie rzeki znajduje się
równie atrakcyjna trasa. Rozpoczynając wędrówkę od mostu w Leśnej, idąc
wąską, skalistą, stromą doliną (prawym brzegiem Kwisy) na wysokości
fabryki Baworowo napotkamy na unikatowe resztki okopów z czasów wojny
siedmioletniej (1756-1763). Wykopali je
w 1758 roku tzw. Pandurzy – oddział
piechoty bałkańskiej w armii Habsburgów. Poniżej okopów znajduje się sztolnia – wydrążony w zboczu góry tunel
podczas II wojny światowej.
Kolejnym punktem na szlaku jest placyk „ Skała Marii”, z którego rozpościera
się widok na malowniczy przełom rzeki
Kwisy. Podczas dalszej wędrówki napotkamy Królewski Plac oraz skałę z wyry-

tym napisem „1866 Kőnig´s Platz”. Trochę
dalej, zza drzew, wyłania się wspomniana
wcześniej elektrownia wodna.
Dzięki działaczom ze Stowarzyszenia
Marklissa możliwe jest przypomnienie
bogatych tradycji turystycznych doliny
pereł, zwrócenie uwagi na piękno okolicy, trasy spacerowe czy wspomniane
skały z napisami. Niepowtarzalne walory przyrodnicze tego wyjątkowego
zakątka powodują, że jest to miejsce,
które należy zobaczyć.
Elżbieta Kwiatkowska

