Rozpoczęcie roku
szkolnego 2020/2021

Strona 3

Uczniowie wrócili 1 września do szkół. Jak rozpoczęli naukę w trybie stacjonarnym – czytaj na
stronie 3.

Strona 8
Absolutorium i wotum
zaufania dla Burmistrza Leśnej

Mistrzostwa Polski
w kajak polo

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej głosowano
nad wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza
Leśnej. Szczegóły na stronie 8.

W Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzików
w kajak polo rozegranych niedawno w Leśnej wzięło udział 196 zawodników, tj. 27 drużyn z 9 klubów.
Relacja na str. 15

Strona 15
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Leśniańskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Leśniańskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się, jak co roku, mszą św. w intencji ofiar tej wojny w kościele pw. Chrystusa Króla.
Mszę odprawił ksiądz proboszcz Grzegorz Niwczyk.

Po mszy uczestnicy przeszli ulicami miasta pod obelisk na skwerze przy zbiegu ulic Henryka Sienkiewicza i Tadeusza Kościuszki.
Po odegraniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosił burmistrz

ści tej wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej,
instytucji, firm, a także kombatanci,
młodzież szkolna, dzieci z przedszkola
oraz mieszkańcy.

Leśnej, Szymon Surmacz, odnosząc się
do zdarzeń związanych z tragedią II
wojny światowej.
Następnie oddano hołd poległym za
Ojczyznę, składając wieńce i wiązanki
kwiatów przy obelisku. W uroczysto-

Egzaminacyjny sukces uczniów i nauczycieli szkoły w Pobiednej
Niebywały sukces zanotowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej podczas egzaminu
ósmoklasisty 2020. Odnotowali najlepszy wynik
z języka polskiego i drugi z matematyki wśród
wszystkich 16 szkół w Powiecie Lubańskim.
Egzaminy zewnętrzne nigdy w pełni
nie oddają wkładu pracy uczniów i nauczycieli w osiągane wyniki. Jednak
fakt, że szkoła z Pobiednej już drugi
rok z rzędu odnosi sukces z języka polskiego nie jest z pewnością przypad-

kiem. W ubiegłym roku wynik z języka
polskiego był trzecim wynikiem w powiecie, wśród 16 szkół podstawowych.
Tym razem Szkoła Podstawowa w Pobiednej osiągnęła pierwszy – najlepszy wynik w powiecie – 66,7%, przy

średniej powiatu 55,6% i średniej dolnośląskiej 58,8. Matematyka, jest na
drugim miejscu z wynikiem 49%, przy
średniej w powiecie 40,8 i w województwie dolnośląskim 44,5. Przed nimi,
z najlepszym wynikiem z matematyki,
jest jedynie Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.
Język niemiecki ze średnim wynikiem
43,1% jest nieco ponad średnią powiatu
lubańskiego – 42,8%. Nie udało się jednak utrzymać wysokiej średniej ubiegłorocznego wyniku z języka angielskiego – 75%, w tym roku było to tylko
46%. Ogólnie jednak wyniki ogromnie
cieszą. Trzymamy kciuki za naszych

ósmoklasistów. Mamy nadzieję, że udany egzamin po klasie ósmej to skromny
początek ich wspaniałych sukcesów!
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Kronika Policyjna

30.08.2020 roku policjanci z Komisariatu
Policji w Leśnej ujawnili na terenie polnym
ciągnik rolniczy marki John Deere o wartości 250 tysięcy złotych. Pojazd został
skradziony na terenie Czech. W wyniku
podjętych czynności skradzione mienie
zostało zwrócone właścicielowi.
29.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 30 oraz 41 lat zamieszkałych w powiecie zgorzeleckim, którzy posiadali przy sobie środki odurzające w postaci metamfetaminy w ilości odpowiednio
0,56 grama oraz 0,19 grama. Mężczyźni
zostali zatrzymani w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu w celu wykonania
dalszych czynności.
20.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania
nieletniego (17 lat), poszukiwanego przez
Sąd Rejonowy w Lubaniu, przebywającego
na samowolnym oddaleniu się z placówki
wychowawczej. Wymieniony finalnie został doprowadzony do placówki, z której
wcześniej oddalił się wbrew decyzji sądu.
15.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali mężczyznę (lat 27) mieszkańca powiatu jeleniogórskiego, który w dopuścił się zakłócenia
porządku publicznego w trakcie wypoczynku nad jeziorem kierował groźby karalne
wobec pokrzywdzonej (40 lat) zamieszkałej
w powiecie lubańskim. W wyniku dalszych
czynności mężczyzna został doprowadzony
do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, gdzie
decyzją prokuratora zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego
oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej.
Tego samego dnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania

dwóch mężczyzn (20 i 37 lat) zamieszkałych w powiecie lubańskim, którzy będąc
w stanie nietrzeźwości podczas wykonywania czynności służbowych znieważyli
słowami wulgarnymi funkcjonariuszy
policji, kierowali wobec nich groźby oraz
dokonali naruszenia ich nietykalności
cielesnej. Sprawców zatrzymano w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w celu wykonania dalszych czynności. Następnie, po postawieniu zarzutów
w sprawie, mężczyźni przyznali się do winy
i zostali zwolnieni. Wobec osób Prokurator Rejonowy w Lubaniu zastosował środki
zapobiegawcze.
12.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania nieletniego (17 lat) poszukiwanego
przez KPP w Jaworze, przebywającego na
samowolnym oddaleniu się z placówki wychowawczej. Wymieniony finalnie został
doprowadzony do placówki z której wcześniej oddalił się wbrew decyzji sądu.
08.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania
kierującego po drodze publicznej rowerem
mężczyznę (35 lat) zamieszkałego w powiecie lubańskim, który w trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej znajdował się
w stanie nietrzeźwości. W trakcie badania
stanu trzeźwości, urządzenie kontrolno
pomiarowe wykazało ponad 3 promile alkoholu we krwi rowerzysty. Po wykonanych
czynnościach sprawca został zwolniony.
Tego samego dnia, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej, bezpośrednio
po otrzymaniu informacji o usiłowaniu
kradzieży biżuterii z mieszkania, dokonali ustalenia miejsca przebywania sprawcy,
a następnie jego zatrzymania. Podczas
wykonywanych czynności okazało się, że
sprawca (41 lat) nie posiada stałego miejsca
zamieszkania oraz jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
w celu odbycia kary pozbawienia wolności.
Mężczyzna przyznał się do usiłowania dokonania kradzieży, finalnie został osadzony
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
w Lubaniu, skąd trafi do aresztu śledczego
w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

06.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej, podjęli czynności
w związku ze zgłoszeniem o zaginięciu nieletniej( 16 lat), która wyszła z domu dzień
wcześniej i nie ma z nią żadnego kontaktu. W trakcie wykonywanych czynności
policjanci zaangażowali funkcjonariuszy
z powiatu zgorzeleckiego, przy współpracy
z którymi odnaleziono nieletnią i przekazano pod opiekę rodzicom.
20.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania
nieletniego (17 lat) poszukiwanego przez
Sąd Rejonowy w Lubaniu, przebywającego
na samowolnym oddaleniu się z placówki
wychowawczej. Wymieniony finalnie został
doprowadzony do placówki z której wcześniej oddalił się wbrew decyzji sądu.
02.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podczas kontroli
drogowej w miejscowości Smolnik dokonali
zatrzymania mężczyzny( 39 lat zamieszkały powiat lubański), który kierował samochodem po drodze publicznej będąc
w stanie nietrzeźwości.

Ponadto, kierujący złamał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany
przez Sąd Rejonowy w Lubaniu. Tym samym, mężczyzna odpowie przed sądem za
dwa przestępstwa popełnione w związku
z kontrolą drogową podjętą przez funkcjonariuszy.
01.08.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej, w wyniku podjętych interwencji domowych związanych
z przemocą, dokonali zatrzymania dwóch
mężczyzn(26 i 40 lat, zamieszkali powiat
lubański). Wobec wymienionych, Prokurator Rejonowy w Lubaniu zastosował środki
zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazu opuszczenia zajmowanego lokalu. W obu przypadkach wdrożono
procedurę niebieskiej karty oraz wszczęto
dochodzenie o przestępstwo znęcania się
nad domownikami.
Zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Leśnej asp. Bartosz Kapusta
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku
korzystać czas spędzony w szkole oraz
rozwijali swoje zainteresowania.
W dalszej części Pierwszaczki zaprezentowały się zgromadzonym gościom,
wspaniale zdały egzamin na ucznia,
po czym otrzymały kolorowe upominki. U progu nowego roku szkolnego
życzymy wszystkim uczniom, by mieli nieukrywaną radość z odkrywania
i wgłębiania się w kolejne pokłady wiedzy, a nauczycielom – satysfakcji z pracy
z dziećmi i wielu sukcesów zawodowych.

Jak w placówkach oświatowych całej Polski, tak i w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku
1 września 2020 roku rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny – 2020/2021.
W związku z zagrożeniem COVID-19
na terenie kraju oraz wytycznymi MZ,
MEN i GIS, rozpoczęcie roku szkolne-

go odbyło się w ograniczonej formie.
Na inauguracji roku szkolnego obecni
byli przedstawiciele władz szkolnych,
lokalnych i kościelnych. W hali sportowej odbyło się uroczyste przywitanie
uczniów klas pierwszych wkraczających w mury naszej placówki.
Dyrektor szkoły Beata Czeczot życzyła uczniom, by potrafili w pełni wy-

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pobiednej
1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Pobiednej rozpoczęli naukę w systemie stacjonarnym.

cie bezpieczeństwa i swobody w murach
szkoły. Rok szkolny 2020/2021 w okresie
pandemii zorganizowany będzie zgodnie
z procedurami przyjętymi w placówce,

Uroczyste rozpoczęcie zostało zorganizowane dla uczniów klasy I. Priorytetem
w istniejącej sytuacji epidemiologicznej
było zachowanie obowiązującego reżimu
sanitarnego (dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu między oddziałami klasowymi) i jednocześnie pozwolenie na
zachowanie atmosfery budującej poczu-

opartymi na wytycznych MEN, MZ i GIS.
Oznacza to w przypadku szkoły m.in.,
że uczniowie poszczególnych klas, mają
zaplanowane różne godziny wchodzenia do szkoły, każda z klas ma przyporządkowane również własne wejście.
Ograniczone do minimum są wejścia
osób dorosłych. Podobnie sytuacja wy-

gląda w przedszkolu, w którym dzieci
przekazywane są w wejściu pracownikowi, który odprowadza dziecko do sali.
Na terenie szkoły dzieci i nauczyciele
noszą maseczki wyłącznie w miejscach
wspólnych, tam gdzie utrudnione jest
zachowywanie dystansu – np. podczas
wychodzenia na boisko. W salach lekcyjnych, na boisku dzieci i nauczyciele nie
korzystają z osłaniania twarzy. Nauczyciele i dzieci w przedszkolu wyłączeni są
z obowiązku noszenia maseczek.
Kluczowym jest, aby w tym utrudnionym czasie placówka mogła liczyć
na udaną współprace z rodzicami.
Niezbędnym jest bowiem, aby rodzice w pierwszej kolejności pamiętali,
iż zdrowie i bezpieczeństwo ich dzieci zależą od odpowiedzialności nas
wszystkich. Zgodnie z wytycznymi
MEN, MZ i GIS do placówki nie mogą
przychodzić dzieci i dorośli z objawami
choroby zakaźnej. Niezwykle istotnym
jest aby rodzice w tej kwestii zachowali
czujność i obserwowali samopoczucie

swoich pociech. Równie istotną jest
możliwość podjęcia szybkiego kontaktu z rodzicem/opiekunem dziecka, dlatego bardzo ważnym jest, aby rodzice
niezwłocznie informowali o zmianach
numerów telefonów lub innych danych
umożliwiających kontakt.
Doświadczenie pierwszych dni powrotu do pracy w tradycyjnej formie
ukazuje, że dzieci niezmiennie doceniają możliwość kontaktu z kolegami,
koleżankami i nauczycielami. Wprowadzone zmiany i obostrzenia nie
wpływają, w naszej ocenie, na ich komfort przebywania w placówce – dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach,
chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, są pełne energii, ciekawości
i pomysłowości.
Mamy nadzieję, że przy dobrej współpracy z rodzicami uda nam się – mimo
trudnego czasu – zapewnić dobrą atmosferę rozwoju naszym dzieciom
i młodzieży.
Dorota Siepak

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 9 (99) • 18 W R ZE ŚNIA 2020

KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Jan Surowiec

Czy Stankowice i Bożkowice zostaną połączone mostem?

sie połączenia miejscowości Bożkowice
i Stankowice, stwarzając tym samym
potencjał dla rozwoju turystycznego i gospodarczego gmin (…). Powiat
Lubański – Powiatowy Zarząd widzi
również potrzebę przywrócenia ciągu
komunikacyjnego obu gmin, jednakże
z uwagi na dużą wartość szacunkową
zadania właściwym byłoby zawarcie
porozumienia trójstronnego, przy równym poniesieniu kosztówprzez wszystkie strony. Brak akceptacji Gminy Leśna
wyklucza przedstawione rozwiązanie”.
Wygląda na to, że na budowę kładki pieszo-rowerowej lub mostu dla samochodów osobowych przyjdzie nam
jeszcze poczekać, chociaż wszyscy decydenci widzą absolutnie pilną potrzebę
rozwiązania tego problemu. Jest tak, jak
w znanej piosence: „Wszyscy zgadzają
się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest”.
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nie ma. Jest za to ul. Wola Sokołowska
w Pobiednej.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei potwierdziła zgłoszone nieprawidłowości
i zapewniła, że: „zostaną sporządzone
projekty dotyczące usunięcia oznakowania E-4 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 i w m. Leśna oraz w ciągu
drogi wojewódzkiej 358 w m. Pobiedna i zostaną przekazane do zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.
Marszałka Województwa Dolnośląskiego celem zatwierdzenia. Znaki zostaną
usunięte po uzyskaniu zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu drogowego”.

Droga powiatowa 2463D relacji Bożkowice – Stankowice od wielu lat składa
się z dwóch nie połączonych odcinków,
Sesja z tematem Szpitala (ŁCM)
oddzielonych rzeką Kwisą. Przerwę
w ciągu tej drogi stanowi tzw. zwalony
Jednym z wiodących tematów ostatmost. Obietnice zapewnienia ciągłości
niej sesji Rady Powiatu Lubańskiego
tej drogi były składane już nie jeden raz.
była działalność Łużyckiego CenJakie działania w tej sprawie zostały
trum Medycznego sp. z o.o. w Lubaniu
podjęte w tej kadencji i jakie dały efekw 2019 r. Z obszernej informacji przety? Czego spodziewać się w najbliższym Mylące tablice drogowe
kazanej radnym wynika, że na dzień
czasie? Na takie pytania skierowane Przy ulicy Baworowo w Leśnej od wie- 31 grudnia 2019 r. ŁCM zatrudniało 426
do Starosty Lubańskiego otrzymałem lu lat ustawiony jest znak drogowy osób, w tym w ramach umów o prace
następującą odpowiedź: „Połączenie wskazujący kierunek i informujący, że 298 osób, w ramach umów cywilnokomunikacyjne gmin Leśna i Olszy- „Szyszkowa 0,5”.Znak ten znajduje się -prawnych 128 osób, w tym 63 lekarzy.
na miało być realizowane z programu w Leśnej tuż za pierwszym przejazdem Niemal wszyscy lekarze zatrudnieni
budowy ścieżek rowerowych dookoła kolejowym. Zapewne wszyscy wiedzą, są na podstawie umów cywilno-prawPogórza Izerskiego, jednakże gmina że ta informacja nie jest prawdziwa. nych. Nieliczna grupa lekarzy zatrudLeśna wycofała się z współrealizacji Szyszkowa znajduje się w dalszej od- nionych na podstawie umów o pracę,
niniejszego zadania, co skutkowało ległości niż sugerowane przez znak to przede wszystkim lekarze rezydenci.
brakiem możliwości pozyskania środ- 0,5 km. Prawdopodobnie znak ten po- W 2019 r. Spółka zatrudniała na podków dofinansowujących (…). Do chwili winien wskazywać miejscowość Smol- stawie stosunku pracy 7 lekarzy rezyobecnej Powiat Lubański – PZD nie nik, która rzeczywiście jest w tej odle- dentów. Coraz bardziej odczuwalny jest
brak pielęgniarek i położnych przez co
podejmował w tym zakresie działań głości od skrzyżowania.
Podobny problem z mylącym oznako- Spółka, celem ograniczenia kosztów,
z uwagi na brak zainteresowania tematem przez gminę Leśna. Mając na waniem występuje w Pobiednej, gdzie wspomaga się usługami zewnętrznymi.
uwadze, iż obie miejscowości wykazują przy drodze wojewódzkiej, na skrzyżo- W grupie zawodowej lekarzy brakuje
duże zainteresowanie turystyczne wła- waniu jest znak wskazujący kierunek lekarzy ze specjalnością anestezjolościwym byłoby, aby włodarze danych do miejscowości „Wola Sokołowska”. gia i intensywna terapia, ginekologia
jednostek poczynili starania w zakre- Rzecz w tym, że takiej miejscowości i położnictwo oraz pediatria.

Uchwały Rady Miejskiej
Sesja – 28 sierpnia 2020 r.
XXVI/179/2020 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania.
XXVI/180/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok.
XXVI/181/2020 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
XXVI/182/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Leśna.
XXVI/183/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XXVI/184/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń
tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Leśna.
XXVI/185/2020 w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Leśnej.
XXVI/186/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

W ciągu całego 2019 r. hospitalizowanych było 8 141 pacjentów i jest to
poziom niższy o 5,1% w stosunku do
2018 r. Największy spadek liczby pacjentów nastąpił na Oddziale Okulistycznym, bo niemal o 40%, oraz na Oddziale Intensywnej Terapii – o 17,19%.
Zmniejszenie się liczby pacjentów na
Oddziale Okulistycznym spowodowane
było prawdopodobnie zmianą sposobu
rozliczania środków na ten cel przez
NFZ. Największy wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów w 2019 r.
dotyczył Oddziału Neurologicznego –
16,53%.
W ubiegłym roku w ŁCM odbyły
się 444 porody, w tym 229 rozwiązanych zostało poprzez cesarskie cięcie.
W ramach nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej zrealizowanych zostało
8 240 porad pacjentom ambulatoryjnym. Pracownia Tomografii Komputerowej wykonała 2 511 badań i w porównaniu do 2018 r. jest to wzrost o 37,51%.
Od 16 kwietnia 2019 r. nastąpiło
zmniejszenie liczby miejsc szpitalnych. Teraz oddziały szpitalne liczą
łącznie 220 łóżek, w tym 5 inkubatorów. Zmniejszenie liczby łóżek na poszczególnych oddziałach miało na celu
ograniczenie liczby przyjęć ponad limit
i dostosowanie szpitala do wprowadzonych przez NFZ norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
Szanowni Mieszkańcy. Dziękuję za
zgłaszane problemy. Żadnych spraw
będących w kompetencji radnego nie
pozostawiam bez dalszego toku. Zgłaszający są informowani o szczegółach.
Dane kontaktowe:
j.surowiec@powiatluban.pl,
tel. 604 846 346 lub poprzez Facebook.

Plany organizacji
samorządowych na 2021 rok…
Gmina Leśna rozpoczęła prace nad Programem
współpracy Gminy Leśna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2021.
Burmistrz Leśnej zwraca się do
wyżej wymienionych organiza-

cji o w ypełnienie formularza,
dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej –
www.lesna.pl (Aktualnosci). Dane dostarczone przez organizacje ułatwią
przyjęcie optymalnego programu
współpracy organizacji z samorządem
w 2021 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do 30 września 2020 roku do
siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej,
Rynek 19, 59-820 Leśna (sekretariat)
lub zeskanowany wysłać na adres
e-mail: m.slodzinski@lesna.pl .
(m/s)
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17 września – Światowy Dzień Sybiraka
Historia zesłania Polaków na Sybir
jest długa i tragiczna. Trwała od ponad dwustu lat.
Pierwsze wywózki miały miejsce za Stanisława Poniatowskiego i dotyczyły niepokornych Polaków z konfederacji barskiej,
którzy wystąpili zbrojnie przeciw reformom króla. Zesłania nasilały się podczas
działań niepodległościowych, podejmowanych przez Polaków i za ich patriotyczne
poglądy, walkę o wolną i suwerenną Polskę
zsyłani byli w głąb Syberii. Największe jednak represje spotkały Polaków ze strony
totalitaryzmu stalinowskiego w czasie
II Wojny Światowej, a podpisany 23 sierpnia 1939 roku Pakt Ribbentrop-Mołotow
stał się wyrokiem na Polskę, co historycy
nazywają czwartym rozbiorem Polski.
Już po 17 września 1939 r. nastąpiła starannie zaplanowana i realizowana akcja
zsyłek do niewoli sowieckiej oficerów, żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów, księży,
profesorów. Później nastąpiły masowe deportacje Polaków na podstawie rozkazu Stalina. Pierwsza masowa deportacja polskich

osadników wojskowych, służb leśnych funkcjonariuszy państwowych i samorządowych,
w tym kobiet, starców i dzieci nastąpiła
10 lutego 1940 roku. Druga masowa deportacja odbyła się 13 kwietnia 1940 roku i objęła ona rodziny ziemian, bogatych rolników
i rodziny służb mundurowych. W czerwcu
1940 roku, w trzeciej masowej deportacji,
wywieziono na daleką Syberię inteligencję,
nauczycieli oraz świat kultury. Podczas
czwartej deportacji w czerwcu 1941 roku
wywieziono kolejarzy i rzemieślników,
a w roku 1944 – po zajęciu przez Armię
Czerwoną wschodnich terenów byłej Rzeczypospolitej – rozpoczęły się aresztowania
i deportacje żołnierzy Armii Krajowej.
Statystyki podają liczbę 1 600 000 deportowanych obywateli polskich, którzy
nierzadko mieli zaledwie kilkanaście minut na spakowanie się, nie wiedzieli co ich
czeka, upychani byli w towarowych wagonach, a transport w nieludzkich warunkach
trwał tygodniami. Dla niektórych sama
podróż w nieznane okazała się tą ostatnią,
dla pozostałych podróż była tylko początkiem gehenny. Tak był realizowany stali-

Kapela Smolniczanie na Szlaku Kultur 2020
W dniu 23 sierpnia br. z inicjatywy
Stowarzyszenia "Dworek Polski" odbył się VII Ogólnopolski Konkurs
Kapel Ludowych Na Szlaku Kultur w Chojnicach (woj. pomorskie)
w którym wystąpiła Kapela Smolniczanie ze Smolnika.

W tegorocznej edycji wzięło udział 14 zespołów
i kapel ludowych z różnych regionów Polski. Artyści ludowi prezentowali swoją twórczość regionu Kaszub, Kujaw, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski,
Rzeszowa, Dolnego Powiśla i Dolnego Śląska.
Po raz kolejny Kapela Smolniczanie z powodzeniem promowała naszą gminę, a z Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludowych Chojnice

2020 przyjechała z wyróżnieniem II stopnia.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do naszego wyjazdu.
Z muzycznym pozdrowieniem:
Kierownik Zespołu Andrzej Jurczenko

nowski plan eksterminacji narodu polskiego:
Polski miało nie być, a Polacy mieli wyrok
dożywotniego zesłania. Jednak patriotyczna
postawa zesłańców, opatrzność Boża i głęboka wiara dawały nadzieję na przetrwanie
i pozwoliły im wrócić do Ojczyzny.
Tragedia Golgoty Wschodu należy do
najbardziej bolesnych fragmentów polskiej
historii. Nie można wymazać z pamięci historii cierpień setek tysięcy Polaków, którzy
bez żadnej winy zostali wypędzeni z domów
z podręcznym bagażem i wywiezieni w bydlęcych wagonach setki, tysiące kilometrów
na wschód i północ Rosji. Przez lata prawda
o cierpieniach i zbrodniach nie mogła ujrzeć
światła dziennego, choć przekazywana była
z pokolenia na pokolenie.
Dziś, gdy możemy o prawdzie mówić
otwarcie i dawać jej świadectwo nie wolno zapomnieć dzieciństwa spędzonego
w głodzie, chłodzie i poniewierce, jeszcze
trudniej zapomnieć matki, które z rozpaczy i bezsilności patrzyły na swoje głodne,
obdarte i umierające dzieci.
Świadomi szybko przemijającego czasu Sybiracy pragną przekazać swoją historię i jej bo-

lesne fakty, pozostawiając po sobie nie tylko
ślad swego istnienia, ale szacunek dla Polski
Niepodległej i dla drugiego człowieka. Działania Sybiraków w utrwalaniu prawdy historycznej mają ważne przesłania dla wszystkich
pokoleń Polaków, mają skłonić do refleksji, by
Golgota Wschodu nigdy nie powtórzyła się,
a symbole martyrologii naszego narodu będą
godnie zachowane. Tego domaga się historia,
tego domagają się Sybiracy.
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Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii – Adela Marchlewska
z Gminną Komisją projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz
bieżąca koordynacja zadań wynikających
z tego programu. W gestii pełnomocnika
jest również organizacja i kontrola świetlic
opiekuńczo-wychowawczych w zakresie
funkcjonowania i realizacji programów
profilaktycznych.
• Jakie zadania i sprawy będzie inicjował pełnomocnik w 2021 roku?
• Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii to
nowe stanowisko w Urzędzie Miejskim.
Jakimi sprawami będzie się Pani zajmowała?
• Ogólnie będą to działania na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji
trzeźwości, szukanie poparcia dla działań
na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych i narkomanii. Wiązać
się z tym będzie m.in.: współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi
w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a także zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem. Niezwykle
ważne jest udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholizmu i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
Stałym zadaniem jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholizmu
i narkomanii. Pełnomocnik będzie ściśle
współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Leśnej. Moim zadaniem
będzie też przygotowywanie wspólnie

• Chciałabym, aby na terenie naszej Gminy
był zwiększony dostęp do specjalistów terapii uzależnień, gdyż zapotrzebowanie na
nich jest bardzo duże. Działaniami profilaktycznymi powinny być objęte wszystkie
dzieci w szkole (programy rekomendowane), a część z nich także po szkole. Zależałoby mi na otworzeniu świetlicy-placówki
wsparcia dziennego, gdzie dzieci miałyby
możliwość otrzymania posiłku, odrobienia lekcji, w której odbywałyby się różne
zajęcia w tym socjoterapeutyczne. Widzę
potrzebę prowadzenia różnego rodzaju warsztatów rozwojowych dla naszych
mieszkańców np. warsztatów zwiększenia
kompetencji wychowawczych dla rodziców,
komunikacji, asertywności, pobudzania
aktywności zawodowej… Do wykonania
tych zadań potrzebna jest wykwalifikowana kadra, chętna do pracy z drugim człowiekiem. Możemy specjalistów poszukiwać
na zewnątrz jednak idealnym rozwiązaniem byłoby gdybyśmy takich ekspertów
mieli u siebie w Gminie. Przeszkolenie
kadry, która pomogłaby stworzyć system
pomocy, wydaje się być dobrym pomysłem.
Dlatego będę zapraszać do współpracy ludzi, którzy szanują drugiego człowieka,
chcą się rozwijać i pomagać.
Notował: RPL

Gmina Leśna przypomina o najbliższych terminach
wnoszenia opłat do Urzędu Miejskiego w Leśnej:
we wrześniu 2020 r.:
•

10.09.2020 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za

pomieszczenia gospodarcze, garaże
•

15.09.2020 r. - termin płatności III raty podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolny

, leśny, 15.09.2020 r. - termin płatności II raty podatku od środków transportowych
•

25.09.2020 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc

wrzesień (09/20)
•

30.09.2020 r. - termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w październiku 2020 r.:
•

10.10.2020 r. - termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za po-

mieszczenia gospodarcze, garaże
•

25.10.2020 r. - termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc

październik (10/20)

Wnioski o dotacje na zabytki
– do 30 września br.
Osoba lub firma, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku
wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytków Miasta i Gminy Leśna,
może ubiegać się o dotację na dofinansowanie prac na takim obiekcie.
Wnioski o taką dotację z budżetu
gminy w 2021 należy złożyć Burmistrzowi Leśnej do 30 września br.
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie zabytków przez Gminę Leśna może być udzielona
na dofinansowanie nakładów koniecznych do
wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Do nakładów koniecznych, które może wesprzeć dotacja, zalicza się m.in.:
•

sporządzenie ekspertyz technicznych

i konserwatorskich,
•

zrobienie dokumentacji konserwatorskiej,

•

wykonanie projektu budowlanego,

•

stabilizację konstrukcyjną części składo-

wych zabytku, odnowienie lub odtworzenie
okien, drzwi, tynków, więźby dachowej, rynien itp.
•

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

•

modernizację instalacji elektrycznej

•

wykonanie instalacji przeciwpożarowej,

odgromowej, przeciwwłamaniowej.
Zakres dotowanych robót jest więc niezwykle
szeroki. Na wsparcie prac związanych z obiektem zabytkowym może być udzielona dotacja
obejmująca do 35 proc. nakładów koniecznych.
Burmistrz Leśnej zamierza przeznaczyć na takie dotacje do 50 tys. zł w budżecie gminy na
rok 2021.
Szczegółowe informacje zawiera uchwała nr
XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27
listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Jej pierwszy załącznik to formularz wniosku
o dotację.

Opłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przypominamy przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż 30 września 2020 r.
upływa ustawowy termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W wypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie do 30 września 2020 r. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu
ustawowego terminu dopełnienia obowiązku

dokonania opłaty w wysokości określonej w art.
111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie
30 dni od dnia upływu tego terminu nie dokona opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.
Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na numer
konta bankowego Urzędu Miejskiego w Leśnej,
Rynek 19, 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030.
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer
zezwolenia i nr raty opłaty. Informacji udziela: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska UM,
tel. 75 72 11 239.

Gmina pozyskała kolejne grunty od KOWR
W lipcu br. Burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz podpisał w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
we Wrocławiu umowę nieodpłatnego
przekazania własności nieruchomości.
Nieodpłatnemu przekazaniu podlegały
działki nr 175, 177, 180/1 i 299 położone
w obrębie wsi Wolimierz o łącznej powierzchni 0,56 ha. Gmina Leśna nabyła
przedmiotowe działki na cele związane
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych
służących wykonywaniu zadań własnych
Gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej, tj. utworzenia centrum rekreacyjnosportowo-edukacyjnego.
W ramach powyższej inwestycji na przejętych działkach gruntu zostanie urządzone
m.in. boisko do koszykówki, siłownia napo-

wietrzna w strefie seniora, plac zabaw dla
dzieci, sad i ogród społeczny, przystanek
rowerowy oraz miejsce wystaw plenerowych.
Zakończenie inwestycji planowane jest przez
Gminę Leśna do końca I kwartału 2029 r.
Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku zbycia lub przeznaczenia przez Gminę Leśna nabytych nieodpłatnie nieruchomości na inne cele niż te
określone w umowie przed upływem 10 lat
licząc od dnia jej nabycia, lub w przypadku
gdy Gmina, w okresie 10 lat od dnia nabycia nie wykorzystała jej na cele określone
w umowie, KOWR występuje do Gminy
Leśna z żądaniem zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.
SF
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Pierwszy Grabiszycki MiszMasz już za nami…

22 sierpnia, pomimo niesprzyjającej
pogody, odbyła się w Grabiszycach
Średnich pierwsza sąsiedzka wyprzedaż. Wśród oferowanych rzeczy

przeważała odzież, zabawki dla dzieci, książki, narzędzia. Pojawiły się też
wyroby rękodzielnicze, antyki, znaczki
i wiekowa porcelana.
Chociaż tłumów nie było, to i tak
uczestnikom towarzyszył dobry humor i miła atmosfera. Swoją obecnością zaszczycili nas również turyści,
wypoczywający akurat w naszej wsi,
którzy oczywiście nie opuścili Misz-Maszu z pustymi rękoma. Tego typu
wyprzedaże postaramy się organizować częściej i mamy nadzieję, że stopniowo ich oferta będzie się powiększać,
a zainteresowanie nimi będzie rosło.

Kreatywne warsztaty
dla dzieci
22.08.2020 r. w Miłoszowie Sołectwo Miłoszów
wraz z Radą Sołecką zorganizowali dla dzieci
z Sołectwa warsztaty plastyczno-kreatywne.

Sołtys ALEKSANDRA BĘDKOWSKA

Dzieci mogły stworzyć świeczniki w słoiku, od podstaw zrobić dla siebie gniotka. Jednocześnie mogły kreatywnie
z rodzicami i opiekunami spędzić dzień
na świeżym powietrzu. Powstawały obrazy na podobraziach, drapanki i inne
atrakcje. Największym powodzeniem
było malowanie na foli stretchowej.

Gminna Rada Seniorów w Gminie Leśna organizuje
wystawę prac artystycznych pt. „SENIOR W CZ A SIE
PANDEMII KORONOWIRUSA”.
Jeśli jesteś kreatywnym seniorem i w czasie obowiązkowego
przebywania w domu:
• malowałeś obrazy, kolorowałeś, wyszywałeś, szydełkowałeś
• uprawiasz swoją ulubioną działkę, robisz przetwory, nalewki
• opiekujesz się wnukami, lub nie masz żadnych talentów
z w/w, a chciałbyś/chciałabyś pomóc przy organizowaniu
wystawy, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
602 615 305.

Przewidywany termin wystawy to 26.09.2020 r.
w Rynku w Leśnej.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do współpracy.
ORGANIZ ATORZ Y

Jednocześnie zostały przeprowadzone edukacyjne warsztaty pszczelarskie pod nadzorem i koordynacją
Pszczelnika Izerskiego ze Smolnika.

Dzieci obserwowały życie pszczół oraz
zobaczyły jak powstaje miód.
Samodzielnie tworzyły naturalne
świeczki i otrzymały miodek do degustacji. W trakcie tych zajęć był grill, loteria fantowa i przekąski.
Pomimo kapryśnej pogody wszystko
odbyło się wg planu. Mam nadzieję, że
na następnych warsztatach frekwencja
będzie owocniejsza. Dziękuję w imieniu
Sołectwa za czynny udział i mile spędzony czas.
Sołtys Sołectwa Miłoszów
Paulina Wójcik
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Wotum zaufania i absolutorium
dla Burmistrza Leśnej za 2019 rok
Podczas sesji Rady Miejskiej w Leśnej w dniu
28 sierpnia 2020 roku radni podjęli uchwały, w których wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium dla Burmistrza Leśnej, Szymona Surmacza.

Na ustawowy stan Rady Miejskiej w Leśnej – 15 radnych – w obradach uczestniczyło 13 radnych. Sesję otworzyła i ją
prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej Małgorzata Borysiewicz.

Raport i wotum zaufania
Po sprawach proceduralnych Burmistrz
Leśnej Szymon Surmacz przedstawił Raport Burmistrza Leśnej o stanie Gminy
za 2019 rok. Burmistrz poinformował, że
zgodnie ze Statutem Gminy Leśna w debacie mogło wziąć udział 15 mieszkańców
Gminy, którzy najpóźniej w przeddzień
terminu tej sesji przedłożyliby Przewodniczącej Rady na piśmie zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Nikt
z mieszkańców nie zgłosił chęci do zabrania głosu podczas tej debaty. Następnie
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
przedstawił główne informacje doty-

czące stanu gminy w 2019 roku, zaznaczając, że szczegółowe dane umieszone są w raporcie opublikowanym na
stronie internetowej i dostępnym dla
wszystkich zainteresowanych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie udzielenia
burmistrzowi wotum zaufania podejmowana jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (8 musi być „za”).
W głosowaniu radni udzielili Burmistrzowi Leśnej Szymonowi Surmaczowi
wotum zaufania 10 głosami „za” przy 3
głosach przeciw.

Budżet i absolutorium
Kolejnym punktem obrad były kwestie budżetu Gminy Leśna za 2019 rok.
Skarbnik Gminy Anna Niedźwiedź odczytała Uchwałę nr I/43/2020 Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obra- dżetu za 2019 rok. Dyskusji o budżecie
chunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku nie było.
2020 roku w sprawie opinii o przedłoRada Miejska przystąpiła do głosożonym przez Burmistrza Leśnej spra- wania uchwały w sprawie rozpatrzenia
wozdaniu z wykonania budżetu Gminy i zatwierdzenia sprawozdania finansoLeśna za 2019 rok. Była ona pozytywna. wego wraz ze sprawozdaniem z wykoNastępnie Przewodniczący Komi- nania budżetu za 2019 rok. Podjęto ją
sji Rewizyjnej Leszek Borysiewicz 10 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzyodczytał opinię Komisji Rewizyjnej mujących się.
o wykonaniu budżetu Gminy Leśna za
Kolejnym punktem porządku obrad
2019 rok. Jej konkluzja brzmiała: Komi- było podjęcie uchwały w sprawie udzielesja Rewizyjna Rady Miejskiej w Leśnej nia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
w wyniku dokonanej analizy i oceny wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwała
sprawozdania rocznego z wykonania w sprawie absolutorium podejmowana
budżetu Gminy za 2019 r., sprawozda- jest w głosowaniu jawnym bezwzględną
nia finansowego za 2019 rok, informacji większością głosów ustawowego składu
o stanie mienia komunalnego Gminy rady (aby absolutorium zostało udzielone
Leśna na dzień 31.12.2019 roku oraz po 8 głosów musiało być „za”).
zapoznaniu się z opinią Składu OrzekaBurmistrzowi Leśnej udzielono abjącego Regionalnej Izby Obrachunko- solutorium za 2019 rok 10 głosami
wej we Wrocławiu wyrażonej w Uchwa- „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach
le nr I/43/2020 z dnia 27 maja 2020 r. wstrzymujących się.
stwierdza, że ma podstawy do wydania
(RPL)
pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpienia do
Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnej.
Leszek Borysiewicz odczytał też
Uchwałę nr I/56/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2020 roku
w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Leśnej za 2019 rok. Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię
pozytywną o tym wniosku.
Z kolei Skarbnik Gminy Anna Niedźwiedź przedstawiała w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania bu-

Paulina Wójcik radną Rady Miejskiej w Leśnej
Rada Miejska w Leśnej podczas sesji 28 sierpnia 2020 roku powiększyła się o jedną radną. W wyniku
niedawnych wyborów w obwodzie
w Miłoszowie, radną z tego rejonu
została wybrana Paulina Wójcik.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnej Krystyna Jarzyna wręczyła Paulinie Wójcik zaświadczenie
o wyborze na radnego Rady Miejskiej
w Leśnej. Krystyna Jarzyna poinformo-

wała, że w wyborach, które odbyły się
dnia 2 sierpnia 2020 r. Paulina Anna Wójcik wybrana została Radną Rady Miejskiej
w Leśnej. Po wręczeniu stosownego dokumentu złożyła nowej radnej serdeczne
gratulacje życząc realizacji programów,
zgodnych wspólnych decyzji dla dobra
naszej gminy i jej mieszkańców. Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybraną radną.
Przewodnicząca Rady odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rze-

czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”. Radna Paulina Wójcik wypowiedziała słowo „Ślubuję”.
Po ślubowaniu przewodnicząca Rady
pogratulowała radnej stwierdzając jednocześnie, że objęła mandat radnej Rady
Miejskiej w Leśnej. Od tej chwili Rada
Miejska w Leśnej znów składa się z 15 osób.
(RPL)
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Remont dachu na budynku
przedszkola w Leśnej

Wybierzemy dwóch
nowych sołtysów

Liczne zgłoszenia i informacje
o nieszczelnościach w pokryciu dachu budynku przedszkola w Leśnej
docierały do naszego magistratu od
wielu lat.

W Gminie Leśna zostaną w październiku br. przeprowadzone wybory
dwóch sołtysów: Złotnik Lubańskich oraz Szyszkowej.

Mając na uwadze powyższe oraz fak,iż
przedmiotowy obiekt jest wartościowy pod względem architektonicznym
leśniańscy włodarze podjęli decyzję
o przeprowadzeniu prac polegających na
remoncie więźby dachowej i wymianie
pokrycia w w/w budynku oświatowym.
W czerwcu 2020 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. FBL Tomasz Lassak z Leśnej, z którym zawarto
umowę na kwotę opiewającą na ponad
237 tys. zł. W trakcie prac zwiększono
zakres robót o naprawę akroterionów

i konsol, naprawę gzymsów podokapowych oraz wymianę istniejących
wyłazów dachowych na nowe wraz
z wykonaniem obróbki blacharskiej za
kwotę blisko 34 tys zł.
Zgodnie z podpisanymi dokumentami prace potrwają do końca września br. Poniżej przedstawiamy zdjęcia
z przebiegu prac.
MW

Przebudowa dróg
gminnych (drogi ażurowe)
w Gminie Leśna

Końcem lipca br. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono
wykonawcę robót zadania związanego z przebudową 4 odcinków dróg
gminnych.
Prace zrealizowane zostaną przez
firmę TOMKOP Tomasz Śliwiński ze
Stankowic i obejmowały będą wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (po

śladzie koła) na drodze w Grabiszycach
Górnych dz. nr 199 na odcinku o długości 50,00 mb, w Grabiszycach Dolnych
dz. nr 207, 209 na odcinku o długości
250,00 mb, w Leśnej przy ul. Pocztowej
na dz. nr 716/62 na odcinku o długości 35,00 mb oraz w Świeciu dz. nr 492
na odcinku o długości 37,00 mb Odwodnienie w/w dróg zaprojektowano
poprzez zastosowanie odpowiednich
spadków podłużnych i poprzecznych
jezdni.
Umowna wartość robót budowlanych
opiewa na łączną kwotę 164 tys. zł
i w całości pokryta zostanie z budżetu
Gminy Leśna. Do tej pory zrealizowano
już zadania w leśnej (ul.Pocztowa) oraz
w Świeciu. Prace na pozostałych odcinkach planuje się zakończyć do końca
września br. Poniżej przedstawiamy
zdjęcia z przebiegu prac.
Taka technologia naprawy dróg
jest droższa aniżeli naprawa samym
kruszywem lecz nieporównywalnie
trwalsza i dlatego planujemy z każdym
rokiem zwiększać liczbę odcinków
przeznaczonych do takiej przebudowy.
MW

Wybory sołtysa w Sołectwie Złotniki
Lubańskie zostaną przeprowadzone
dnia 11.10.2020 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Złotnikach Lubańskich.
Głosowanie rozpocznie się o godz.
10:00 i trwać będzie do godz. 13:00.
Do dnia 25 września br. można zgłaszać kandydatów na sołtysa sołectwa
Złotniki Lubańskie.
Z kolei wybory sołtysa Sołectwa Szyszkowa odbędą się dnia
18.10.2020 r. w budynku świetlicy

wiejskiej w Szyszkowej. Głosować będzie można w godzinach 10:00-13:00.
Kandydatów na sołtysa Szyszkowej
można zgłaszać do dnia 2 października br.
Zgłoszenia sołtysów mogą nastąpić
wyłącznie na drukach urzędowych.
Formularze należy składać w Urzędzie
Miejskim w Leśnej, Rynek 19, w pokoju
nr 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia
danej osoby na sołtysa jest uzyskanie
przez nią poparcia 10 pełnoletnich
mieszkańców danego sołectwa. Formularze można pobrać na stronie
BIP Urzędu Miejskiego lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Leśnej.
Anna Stawisińska-Urban
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Wakacje za nami – sierpień w MiejskoGminnym Przedszkolu w Leśnej
Za nami wakacyjny czas, który mimo pandemii
i przestrzegania odpowiednich zasad reżimu
sanitarnego, minął w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej
niezwykle aktywnie i kreatywnie.

Sierpniowe zajęcia rozpoczęliśmy od
zabaw sensorycznych z wykorzystaniem darów morza. Tego typu zajęcia
mają w głównej mierze pobudzić zmysł
maluchów, angażując je i pokazując namacalne doświadczenia różnych zjawisk. Zabawy sensoryczne pobudzają
zmysły, zachęcają do dotykania, wąchania, a nawet smakowania. Mamy
nadzieję, że dzięki takim zajęciom,
które cyklicznie powtarzamy w naszej
placówce, dzieci w przyszłości będą
lepiej funkcjonowały i rozumiały otaczający je świat.
Również w sierpniu zapoznaliśmy
nasze maluchy z mieszkańcami wiej-

skiej zagrody. W myśl fragmentu wiersza „Dwie krówki” Beaty Jaczewskiej
nasze przedszkolaki zapoznały się ze
zwierzakami z gospodarstw rolnych.
Maluchy oglądały ilustracje różnych
zwierząt hodowlanych, rozwiązywały zagadki słuchowe „Głosy zwierząt”,
a następnie dzieliły się dotychczasowo
zdobytą wiedzą na temat korzyści, jakie daje człowiekowi hodowanie zwierząt. Warto podkreślić, że ogromną radość sprawił im także udział w zabawie
matematycznej.
Kontynuując tematykę związaną z gospodarstwem rolnym, dzieci również
przypomniały sobie, jakie rośliny mo-

żemy uprawiać oraz w jakim celu. Jedną
z takich roślin są ziemniaki, z których
powstaje mąka ziemniaczana. A ta, posłużyła maluchom do wykonania śniegu,
który został wykorzystany w trakcie kolejnych zabaw sensorycznych.
W kolejnych dniach przedszkolaki
m.in. tworzyły z kolorowej piany (wydmuchiwanej przez słomkę) malownicze obrazy, a aby utrwalić nazwy kolorów, przy użyciu barwionego ryżu,
wykonywały ciekawe prace plastyczne.
Nie da się ukryć, że jesień zbliża się
do nas wielkimi krokami, w związku
z tym dzieci podjęły się także kolejnego wyzwania i wykonywały przepiękne
naszyjniki, nawlekając na nitkę koraliki
jarzębiny. A jako, że każdy maluch jest
ciekawy otaczającej go przyrody, pod
opieką wychowawców, przedszkolaki
odkrywały tajniki natury w otaczającym je, tajemniczym parku. Trzeba
pamiętać, że przyroda to nie tylko to,
co widzimy na pierwszy rzut oka.

Sierpień zakończyliśmy niezwykle
aktywnie. Nasz przedszkolny ogród
na cały dzień zamienił się w arenę
sportowych zmagań. Dzieci z różnych
grup wiekowych brały udział w uroczystym festynie, rywalizując ze sobą
w kilku konkurencjach. Zwieńczeniem
uroczystości były oczywiście pamiątkowe nagrody i dyplomy, które otrzymali wszyscy uczestnicy zmagań. Nasze przedszkolaki, biorąc udział w tego
typu wydarzeniach, nie tylko jeszcze
bardziej się ze sobą integrują, ale także uczą się stosować zasadę fair-play,
którą można wykorzystać w każdej
dziedzinie życia. Dodatkowo, ważnym
aspektem tego typu festynów sportowych jest możliwość rozwijania u dzieci aktywnych postaw prozdrowotnych,
a także twórczego podejścia do problemu, przy jednoczesnym rozwijaniu
sprawności ruchowej.
Maria Załęczna
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Bądź uczciwy – oddawaj
odpady zgodnie z prawem
Od 1 lipca 2020 r. w naszej gminie
weszły w życie nowe akty prawa
miejscowego, dostosowane do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z tym na terenie całej gminy
obowiązuje segregacja odpadów. Dodatkowo nieruchomości niezamieszkałe mają możliwość wyboru odbiorcy
odpadów komunalnych, tzn. mogą
pozostać w systemie gminnym lub zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym zgodę na odbiór odpadów komunalnych. Aby pozostać w systemie
gminnym należy złożyć oświadczenie
oraz deklarację ze stawką wyliczoną
zgodnie z aktualnie obowiązującym
regulaminem.
Posiadanie deklaracji bądź umowy
na odbiór odpadów komunalnych nie
zwalnia nieruchomości niezamieszkałych z posiadania umów na odbiór
odpadów z prowadzonej działalności.
Odpady o charakterze lub ilości innej
niż odpady komunalne, należy przekazywać odrębnie.

Zgodnie z wprowadzoną Bazą Danych Odpadowych (BDO), każdy kto
miał obowiązek zarejestrowania się
w niej, musi prowadzić ewidencję odpadów. BDO podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W przypadku stwierdzenia przez niego nieprawidłowości może on nałożyć
karę od 5000 do 1000 000 złotych.
Ponieważ do Urzędu Miejskiego
wpływają liczne sygnały o nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami,
prowadzona jest kontrola nieruchomości niezamieszkałych oraz gospodarstw
rolnych pod kątem posiadania potwierdzenia właściwego zagospodarowania
odpadów. Oprócz tego na bieżąco interweniujemy w przypadku uchybień ze
strony wspólnot i mieszkańców.
Stwierdzone przypadki łamania
przepisów prawa są zgłaszane funkcjonariuszom Policji z wnioskiem
o ukaranie grzywną. W przypadku
nieruchomości niezamieszkałych, wysyłamy również zgłoszenia do WIOŚ-u celem przeprowadzenia kontroli.
JŚ

PSZOK jest czynny w środę od
godz. 8:30 do godz. 16:30.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów
związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa na
PSZOK będą obowiązywać nowe
zasady przyjmowania odpadów.

UWAGA!!!
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
zmieszane odpady komunalne,
styropian, wełna mineralna,

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów
w czasie epidemii koronawirusa:

•

szyby, lustra, potłuczona ceramika,

•

materiały zawierające azbest,

1. Obowiązek noszenia maseczek przez klien-

•

zmieszane odpady budowlane,

tów (obowiązek wyposażenia w w/w środki

•

szyby samochodowe, części samochodowe

ochrony osobistej należy do mieszkańca).

(tj. zderzaki, reflektory),

2. Na terenie może znajdować się dwóch klien-

•

tów/dwa samochody.

rygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla któ-

3. Zakaz korzystania z PSZOK osobom prze-

rych nie istnieje możliwość ustalenia składu

bywającym na kwarantannie.

chemicznego,

4. Do PSZOK należy dostarczać wcześniej wy-

•

segregowane odpady.

dzonych w stopniu powodującym wyciek sub-

5. Przypominamy, że rozładunek leży po stro-

stancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

nie Klienta.

•

6. Zasady funkcjonowania określa Regulamin

iż pochodzą z działalności gospodarczej,

Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Ko-

•

munalnych.

chodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Gminy Leśna:
•

papier i tektura,

•

metale,

•

tworzywa sztuczne,

•

opakowania wielomateriałowe,

•

szkło opakowaniowe,

•

odpady zielone,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•

przeterminowane leki,

•

chemikalia,

•

zużyte baterie i akumulatory,

•

kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,
•

odpady nieoznaczone, bez możliwości wia-

odpady w opakowaniach cieknących, uszko-

odpady w ilościach wskazujących na to,
wszystkie odpady wskazujące na źródło po-

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymie-

darstw domowych zlokalizowanych na terenie

JŚ

odpady budowlane i rozbiórkowe 1m3/rok/

gosp. dom.

•

nione odpady komunalne pochodzące z gospo-

troluje fakt odbierania odpadów komunalnych przez inny podmiot.
7. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, mogą skorzystać
z ulgi za kompostownik.
8. Na terenie gminy odbiór odpadów
spod nieruchomości obejmuje papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz
odpady posortownicze. Pozostałe odpady komunalne należy dostarczyć
w każdą środę do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (np.
meble, odzież, opony, zabawki).
9. Odpady rolnicze, budowlane lub
większą ilość odpadów wielkogabarytowych (np. z opróżniania domu,
mieszkania, strychu) należy przekazać
na własny koszt podmiotowi uprawnionemu do odbioru tego typu odpadów. Należy zachować dowód przekazania odpadów.

•

•

7.

Nowe zasady ogólne
gospodarki odpadami
1. Od 1 lipca 2020 na terenie Gminy
Leśna obowiązują nowe akty prawa
miejscowego dotyczące gospodarowania odpadami, a wraz z nimi obowiązek segregowania odpadów.
2. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki i worki.
3. Zapotrzebowanie na pojemniki
i worki przyjmowane są w Urzędzie
Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej 11b,
pok. Nr 9.
4. W przypadku budynków wielolokalowych deklaracje i zapotrzebowanie
na pojemniki składa zarządca.
5. Osoby indywidualne oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory posiadali złożone deklaracje na odpady zmieszane,
muszą złożyć nowe deklaracje.
6. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy złożyć oświadczenie o pozostaniu w systemie gminnym
(o ile taka jest taka decyzja właściciela). W innym przypadku Gmina skon-

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)

opony z samochodów osobowych w ilości

8 szt./rok/gosp. dom.,

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady
komunalne od mieszkańców Gminy Leśna. Jeśli
jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od
Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej
przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują
przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują
miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport,
załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.
Pamiętaj: obsługa PSZOK ma prawo zażądać
od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód
osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego)
oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Leśna.
JŚ

Pojemniki na odpady komunalne
W związku z licznymi zapytaniami o dostarczanie pojemników na
odpady komunalne informujemy, że w indywidualne pojemniki zostaną
wyposażeni wyłącznie mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych.
W przypadku nieruchomości wielolokalowych pojemniki będą
wspólne, a zapotrzebowanie musi być złożone przez zarządcę.
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Rozstrzygnięcie konkursu „Legenda o Leśnej”
Z przyjemnością informujemy,
że konkurs literacko-plastyczny
pt. „Legenda o Leśnej” został rozstrzygnięty. Do organizatora konkursu Biblioteki Publicznej w Leśnej
wpłynęło 6 ciekawych prac.

• pogłębienie umiejętności plastycz- Za udział wyróżnienia otrzymali:
nych,
• Ksawier Jaboński
• rozwijanie literackich umiejętności • Kinga Czaplińska
i stosowanie zdobytej wiedzy w prak- • Emilia Witkiewicz
tyce,
• rozwijanie kreatywności i wyobraź- Laureaci otrzymali ciekawe nagrody książkowe oraz dyplomy.
ni,
Celem konkursu było:
Wszystkim uczestnikom konkur• poszerzenie zasobu słownictwa.
• zachęcenie młodzieży do pisania
su gratulujemy i zachęcamy do
i prezentowania własnej twórczości Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu: udziału w kolejnych konkursach
literackiej,
I miejsce - Oliwia Kowalska
organizowanych przez bibliotekę.
• popularyzacja lokalnych historycz- II miejsce - Wiktoria Michalkiewicz
Pani Monice Gąsiorowskiej bardzo
nych obiektów Leśnej,
dziękujemy za współpracę i zmotywoII miejsce - Michał Wrona

wanie młodzieży do udziału w konkursie.
W.K.

Legenda o Leśnej
W małej osadzie, mieszkała dziewczynka ku. Szybko pobiegli sprawdzić co się dzieje.
imieniem Lisa. Była córką wdowca, rze- Na miejscu zastali płonące budynki oraz
mieślnika, który kochał ją nade wszystko. mieszkańców broniących ratusza przed
Dziewczynka nie mogła towarzyszyć tacie nieznaną im dotychczas armią. Chłopiec
w pracy, dlatego większość czasu spędzała ujrzał strach w oczach dziewczynki, więc
w lesie ze swoim przyjacielem Gilbertem. zaniósł ją z powrotem do domku i kazał
Nikt oprócz niego nie chciał się z nią przy- czekać dopóki nie przyjdzie. Lisa poczejaźnić, ponieważ w wiosce była uważana kała, aż tylko odejdzie, aby zaraz zacząć
za „dzikuskę”, a często mówili na nią „le- zwijać zbroję z gałęzi i pnączy. Gdy skońśna”. Razem zbudowali malutki, ukryty czyła, pobiegła przed ratusz, unikając kilpośród gałęzi rozłożystego dębu domek ku strzałów. Stanęła na schodach i zaczęła
na drzewie, w którym bawili się od rana swoje przemówienie:
do wieczora. Baza ta składała się z desek, – Bracia! Czyż nie wstyd jest wam atakoktóre Gilbert wziął od ojca oraz kilku skór, wać tak bezbronną wioseczkę? Myślicie,
które przyniosła Lisa. Całość przysłonili że pewnie to małe i niepozorne jest najbogatsze. Otóż nasza osada jest bogata,
gałęziami dla większego kamuflażu.
Pewnego dnia, gdy siedzieli na jednej ale we wzajemną sympatię ludzi, którzy
z gałęzi, usłyszeli gwar dochodzący z ryn- tu mieszkają. Ludzi, którzy poświęcą życie

na ocalenie naszego grodu. Nie myślcie, – Umowa! – odpowiedziała uradowana.
że się tak łatwo poddamy. Aby pokonać
Tydzień po tym wydarzeniu, odbyła się
naszą wioskę, musicie najpierw pokonać narada, gdzie postawić nową osadę. Nie
mnie! – Na te słowa jeden ze strzelców na- mogło na niej zabraknąć oczywiście Lisy.
piął łuk i wycelował w Lisę. Strzał był cel- Wiedziała, gdzie będzie dobre miejsce.
ny, jednak nie zdołał przejść przez zbroję – Proponuję zbudowanie osady w pobliskim
z gałęzi. Ten strzał udowodnił im, że nie lesie. W głębi jest rzeka, która dostarczy
będzie łatwo. Szybko spojrzeli po sobie nam ryb oraz wody. Wioska będzie ukryta
analizując sprawę z każdej możliwej stro- i prawie niezauważalna – powiedziała.
Na to odezwał się jeden z posłów:
ny. Nagle z tyłu odezwał się wódz armii:
– Piękna przemowa moje dziecko. Jestem
– Wspaniały pomysł! Pozostaje jeszcze
zaskoczony jak na poważnie wzięłaś ten kwestia nazwy naszej osady. Ma ktoś japroblem. Chciałbym złożyć przeprosiny kieś pomysły?
za atak oraz zaproponować wam sojusz. – Niech nasz gród nazywa się Leśna, aby
Obiecuję, że pokryjemy wszystkie koszty oddać cześć naszej bohaterce. – odezwał
odbudowy waszej wioski, a nawet ją ulep- się kolejny.
szymy. I jak? Umowa? – zapytał. Lisa
I tak oto w upływie trzech miesięcy popopatrzyła po wszystkich mieszkańcach. wstała osada co się zowie Leśną.

Narodowe Czytanie 2020 w Leśnej
Biblioteka Publiczna w Leśnej
5 września 2020 roku po raz trzeci
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania, która odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej RP już po raz dziewiąty.
Tegorocznym utworem była „Balladyna”
Juliusza Słowackiego, której fragmenty
i inscenizację dla mieszkańców przygotowały pracownice biblioteki oraz
pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu
w Leśnej. Ideą przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa w przestrzeni publicznej oraz zwrócenie uwagi na
piękno polskiej literatury.
Tradycją stało się już wychodzenie poza
mury biblioteki i łączenie czytania ze
scenografią nawiązującą do wybranego
utworu. Uroczystość w sobotnie połu-

dnie rozpoczęła dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej Jowita Jeleńska
przybliżając uczestnikom tło historyczne oraz genezę powstania tego
wspaniałego, a zarazem trudnego dramatu jakim jest „Balladyna” Słowackiego. Po wprowadzeniu publiczność
mogła wysłuchać fragmentów utworu.
W rolę Kirkora wcielił się Zastępca Burmistrza Leśnej Marcin Mirecki, postać
Wdowy czytała Dyrektor OKiS, a Skierkę Urszula Tylka. W czasie inscenizacji utworu postać Goplany odegrała
Wanda Kwiatkowska, Balladynę Anna
Mąka, a Alinę Daria Kiwacz. Całości towarzyszyła klimatyczna muzyka Marka
Grechuty.
Dodatkowo, każda osoba, która przyniosła ze sobą książkę, mogła otrzymać
pamiątkową pieczęć. Pieczątka będzie

na stałe w bibliotece, dlatego każda
osoba zainteresowana może otrzymać
pieczęć na swoim egzemplarzu książki – w godzinach otwarcia biblioteki.
Zapraszamy serdecznie także do obej-

rzenia w Internecie sfilmowanej przez
pracownice biblioteki inscenizacji zaprezentowanego utworu. Za rok odbędzie się czytanie utworu „Moralność
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
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ZAPISY NA ZAJĘCIA!
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
zaprasza do uczestnictwa w zajęciach.
Zapisy i informacje:
tel.: 75 72 11 579, okislesna.pl
Taniec HIP-HOP
PONIEDZIAŁEK
16:30 - 18:00
Zajęcia taneczne dla
dzieci w wieku 7+

Prowadzący: Natalia
Łukasik

Grupy taneczne
Alternatywa

Grupa teatralna

30 zł/m-c
Zdrowy
kręgosłup

WTOREK
17:00 - 19:00
Stworzenie grupy
artystycznej osób
w każdym wieku

WTOREK
16:00 - 17:00
Mała Alternatywa 6-13 lat
17:30 - 19:00
Grupa Alternatywa 14-18 lat

Prowadzący: Jacek
Grondowy (aktor)

Prowadzący: Tomasz
Gajewski

Zajęcia plastyczne
dla dzieci

Grupa taneczna
Błyskawica

CZWARTEK
17:00 - 18:00
Ćwiczenia poprawiające
postawę i wzmacniające
kręgosłup

WTOREK
16:00 - 17:30
Tworzenie w różnych
technikach plastycznych
grupa 7 - 10 lat

ŚRODA
16:30 - 17:30
Grupa Błyskawica
Zajęcia taneczne dla dzieci
w wieku 7-10 lat

Prowadzący: Beata Sareło Janiak

Prowadzący: Aleksandra
Dobrowolska

Prowadzący: Monika Hejda

Joga dla
każdego

Pracownia
rękodzieła

Nauka gry
na gitarze

CZWARTEK
18:30 - 19:30
Zajęcia z JOGI dla osób
w każdym wieku

WTOREK
17:45 - 19:45
Tworzenie ozdób, dekoracji
okolicznościowych,
grupa 13+

PONIEDZIAŁEK
16:00 - 17:00
Zajęcia dla dzieci
17:30 - 18:30
Zajęcia dla młodzieży

Prowadzący: Beata Sareło Janiak

Prowadzący: Aleksandra
Dobrowolska

Prowadzący: Karol Kusibab

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Leśna
do uczestnictwa w czwartym koncercie na gongach,
który odbędzie się 25 września 2020 roku (piątek)
o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Pobiednej (sala
nad remizą strażacką). Na koncert należy przynieść ze
sobą karimatę, małą poduszkę i koc, ponieważ słuchanie
dźwięków gongów odbywa się na leżąco tak, aby zapewnić
sobie całkowity relaks. Wymagane są zapisy. Liczba miejsc
ograniczona. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe weekendowe warsztaty plastyczne. W ramach
warsztatów uczestnicy będą poznawać technikę malowania farbami akrylowymi na
zagruntowanej desce wybrany przez prowadzącą obraz Anioła. Samodzielnie namalują
oraz pozłocą anioła, wg projektu prowadzącej warsztaty. Każdy kolejny etap malowania
będzie dokładnie omawiany. Praca będzie polegała na wspólnym, jednoczesnym
malowaniu konkretnych detali. Nie są wymagane szczególe zdolności plastyczne.
Uczestnicy:
1. Nauczą się efektywnie, kreatywnie i aktywnie spędzać czas wolny.
2. Rozwiną sprawność manualną oraz świadomość artystyczną.
3. Nauczą się redukować stres poprzez działania arteterapii.
4. Rozwiną potrzebę kontaktu ze sztuką oraz otaczania się ładnymi przedmiotami.

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 9 (99) • 18 W R ZE ŚNIA 2020

Nasze grzechy... kanalizacyjne!

A K T UA L NOŚCI • 14

Czego NIE WOL NO wrzucać do kanalizacji

W związku ze zbyt częstym
zapychaniem się kanalizacji
Urząd Miejski w Leśnej informuje, że śmieci wrzucane
do toalet powodują zapychanie sieci kanalizacji sanitarnej i mogą doprowadzić
do poważnej awarii, której
usunięcie bywa nieprzyjemne oraz bardzo kosztowne.
Oprócz tego tłuszcze i środki
chemiczne wpuszczane do
ścieków zabijają bakterie na
oczyszczalni ścieków niezbędne w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie przedstawiające szambo znajdującego się na
terenie gminy Leśna. Zawartość jego bardziej przypomina kosz na śmieci, a nie
zbiornik na ścieki bytowo-gospodarcze.
Informujemy, że nie będziemy opróżniać
szamb zawierających elementy stałe, ponieważ pobór takich „ścieków” grozi zepsuciem wozu asenizacyjnego.

Należy pamiętać, że do kanalizacji nie
wolno wyrzucać:

• resztek żywności,
• stałych odpadów: szmaty, opakowania po kostkach zapachowych do
WC, ręczniki papierowe, gazety i inne
nierozpuszczalne w wodzie materiały,
zbijające się w rurach w zwartą masę,
• igieł, które stanowią niewidoczne
niebezpieczeństwo dla pracowników
sieci kanalizacyjnej, mogąc przebić
rękawice i boleśnie ukłuć, powodując
ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy
żółtaczką,
• materiałów budowlanych: cement
czy gips, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte,
trudne do usunięcia zatory,
• tłuszczów i olejów, które tężejąc
w rurach zmniejszają ich średnice
i przyśpieszają konieczność remontu
sieci kanalizacyjnej,
• włosów, nawilżanych chusteczek,
materiałów opatrunkowych, rajstop
Przedstawiamy również, co znaj- oraz innych części garderoby, które
duje się w pompach pracujących na łączą się w sploty uniemożliwiając
stadionie miejskim w Leśnej. Pracow- swobodny przepływ ścieków,
nicy referatu gospodarki komunalnej • niedopałków papierosów, lekarstw,
muszą systematycznie jeździć na ww. farb oraz chemikaliów innych niż poprzepompownie i oczyszczać ją oraz wszechnie używane środki czystości,
wirniki pomp, które są systematycz- ponieważ zawarte w nich substancje
nie zatykane. Gdyby była odpowied- chemiczne są szkodliwe dla pożytecznia kultura użytkowania kanalizacji nych mikroorganizmów oczyszczających
sanitarnej, nie byłoby takiej potrzeby. ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

Gmina sprzedaje lokale pod działalność usługową
1.

Gmina Leśna ogłasza I przetarg ustny nieograni-

czony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie wsi Pobiedna przy ul. Strzeleckiej,
określonej granicami działki nr 323/2 o powierzchni
1893 m2 . W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy
zagrodowej – RM/17. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi wojewódzkiej Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 35000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. Wadium w wysokości
3500,00 zł płatne jest w terminie do dnia 30 września 2020 r. Ogłoszenie o przetargu dostępne
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej w zakładce Przetargi/Sprzedaż
nieruchomości/2020. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami przy
ul. Elizy Orzeszkowej 11B, parter pok. 1, tel. 757211466 wew. 40 lub 41, email: gospnier@lesna.pl.
2. Gmina Leśna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Smolnik, określonej granicami działki nr 89/13o powierzchni
2109 m2 . W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod
tereny aktywności gospodarczej – AG/1. Działka położona jest 2 km od centrum miasta Leśna w otoczeniu zabudowy produkcyjno-usługowej. Na nieruchomości posadowione są budynki: budynek biurowo-socjalny, budynki warsztatowe, wiaty, budynek magazynowy o łącznej pow. zabudowy 529,80
m 2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. Wadium w wysokości 12500,00 zł płatne jest w terminie do dnia 23 września
2020 r. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości/2020. Dodatkowych informacji
udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Elizy
Orzeszkowej 11B, parter pok. 1, tel. 757211466 wew. 40 lub 41,
email: gospnier@lesna.pl.
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Mistrzostwa Polski w Leśnej
XXIII Mistrzostwa Polski Seniorów oraz I Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak Polo miały miejsce 5-6.09.2020 r. na dawnym basenie
w Leśnej. W Mistrzostwach Polski wzięło udział
196 zawodników tj. 27 drużyn z 9 klubów.

SENIORKI
1. SET KANIÓW
2. MOSW CHOSZCZNO I
3. POWIŚLE WARSZAWA
4. KTW KALISZ
5. MOSW CHOSZCZNO II

SENIORZY
1. TEAM POZNAŃ
2. POWIŚLE WARSZAWA II

Otwarcie Mistrzostw i patronat nad im- WYNIKI KOŃCOWE
prezą objął Burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz. Wśród gości był Prezes Pol- „LOTTO” XXIII Mistrzostwa Polski Seskiego Związku Kajakowego Tadeusz niorów I Mistrzostwa Polski Młodzików,
Wróblewski.
Leśna 5-6.09.2020 r.
Halina i Tadeusz Kudlik Firma "TEDI
SPORT" ufundowali kajak dla najlepszego młodzika – Grzegorza Kaczmarzyka z Leśnej.
Młodzicy z Leśnej zajęli 3 miejsce
w I Mistrzostwach Polski Młodzików
w Kajak Polo. Nasza młoda ekipa występowała w składzie: Oliwier Cieślak,
Grzegorz Kaczmarzyk, Igor Puczel, Stanisław Wickiel, Oliwia Nowakowska,
Julia Kirkowska, Dariusz Szolc.
Jacek Sztuba

MŁODZICY
1. POWIŚLE WARSZAWA I
2. MOSW CHOSZCZNO
3. LUKS KWISA LEŚNA I
4. SET KANIÓW
5. VIKING MAŁOMICE
6. OLIMPIJCZYK KLINISKA
7. KTW KALISZ II
8. KANU KATOWICE
9. KTW KALISZ I
10. POWIŚLE WARSZAWA II
11. LUKS KWISA LEŚNA II

3. SET KANIÓW I
4. OLIMPIJCZYK KLINISKA
5. SET KANÓW II
6. LUKS KWISA LEŚNA I
7. MOSW CHOSZCZNO
8. KANU KATOWICE
9. KTW KALIS
10. POWIŚLE WARSZAWA I
11. LUKS KWISA LEŚNA II
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Czy organizacje oznakują nasze szlaki?
Burmistrz Leśnej ogłosił trzeci otwarty konkursu ofert na zlecenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki organizacjom pozarządowym.

Dofinansowane zostaną wyłącznie
zadania mające na celu oznakowanie
gminnych szlaków turystycznych – według koncepcji zawartej w dokumencie:
„Jest gdzie chodzić” projekt oznakowania
szlaków turystycznych w Gminie Leśna,
który stanowi załącznik do ogłoszenia
konkursowego. Inwentaryzacja istniejących szlaków w Gminie Leśna zawarta jest w informacji stanowiącej także
załącznik do ogłoszenia.
Kwota na to zadanie nie jest w tym
roku duża, to 18 250 zł. Takie środki
pozostały jeszcze w tym roku w sferze
turystyki - do wykorzystania przez organizacje trzeciego sektora. Realizacja

„Zakręcone Słoiki” w Świeciu

zadania objętego konkursem rozpocznie się nie wcześniej niż 01.10.2020 r.,
a zakończy nie później niż 31.12.2020 r.
Zainteresowane tym tematem organizacje pozarządowe mogą swoje
oferty składać na stosownych formularzach osobiście (w godzinach pracy
urzędu) lub za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 25.09.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia konkursowego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej –
www.lesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl
(w zakładce „Organizacje pozarządowe”).
(m/s)

Wycieczka do Hydropolis...

5 września 2020 odbył się finał konkursu „Zakręcone Słoiki”, zorganizowany dla mieszkańców
Świecia przez Stowarzyszenie „Nasze miejsce na
Świecie” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciu.

Upalny piątek 7 sierpnia br., dzieci ze
Świecia spędziły w centrum nauki o wodzie – Hydropolis we Wrocławiu.

Niemal każdy z nas prowadzi swoje
małe ogrody warzywne, sady, zbiera
owoce runa leśnego... by zatrzymać
lato na dłużej... w słoiku.

Dowiedzieliśmy się o wodzie wiele, wiele nas zachwyciło, zaskoczyło
i wielu z nas też zmoczyło (bo nauka
bez doświadczeń podobno się nie
utrwala). Dziękujemy wszystkim za
wyjazd i mamy nadzieję, że czeka nas

Niech podniesie rękę ten, kto nigdy
nie zjadł swojskiego dżemu, ogóreczka
ze słoika czy nie wypił soku (lub soku
z %) z owoców z ogrodu... i to był konkurs właśnie dla takich osób.
W pierwszej edycji można było zgłaszać swoje przetwory w 5 kategoriach:
na słodko, na słono, na ostro, wytrawnie oraz w kategorii ciężko stwierdzić,
ale jest dobre.
Wszystkie zgłoszone przetwory były
dobre, bardzo dobre i najlepsze na

Świecie! Dlatego jury konkursu przyznało nagrody wszystkim Paniom,
które wzięły udział w pierwszej edycji
konkursu. Nagrodą były duże SŁOIKI
z drobną niespodzianką.
Liczymy, że w kolejnej edycji zgłoszonych słoików będzie jeszcze więcej.
Dyplomy oraz zwycięskie słoiki
otrzymały: Elżbieta Skomurska, Alicja
Męcina, Sylwia Maliszewska, Wiktoria
Ciesiulewicz, Rodzinna Pasieka Męcina, Karolina Maliszewska oraz Urszula
Niedźwiecka. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie oraz
gratulujemy.
Jury: Katarzyna Męcina, Joanna Gruby
oraz Marta Birkowska

jeszcze wiele wspólnych wycieczek, by
poznać inne miejsca na świecie. Wyjazd sfinansowany był z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świecie.
Katarzyna Męcina

