Dolwis. Historia mówiona

Strona 8

O książce i wystawie poświęconej nieistniejącemu już Dolwisowi szerzej piszemy na stronie 8.

Ratusz w Leśnej

Strona 9-10

Ratusz odzyskał po remoncie swój dawny blask.
Szerzej o wykonanych pracach i dziejach tego
obiektu na stronach 9 i 10.

Kacper Sztuba
wicemistrzem Europy

Strona 15

Wychowanek LUKS Kwisa Leśna, Kacper Sztuba
został ponownie wicemistrzem Europy w kajakarstwie. Więcej na stronie 15.
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Mocni-Pomocni, czyli
akcja dla Neli Z.

Kacper Sztuba wicemistrzem
Europy w slalomie kajakowym

Nela Z. z Leśnej pięć lat temu miała wypadek.
Od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Nadzieja na pomoc pojawiła się wraz z możliwością podania komórek macierzystych, ale
jest to długotrwały proces i bardzo kosztowny.

W Mistrzostwach Europy Juniorów
i U23 w slalomie kajakowym, rozegranych ostatnio w Krakowie leśnianin, były kajakarz LUKS Kwisa
Leśna, a obecnie AZS AWF Kraków
Kacper Sztuba – wywalczył srebrny
medal.
dokończenie na stronie 15

Dotacje na wymianę
źródeł ciepła!

Tato dziewczynki codziennie jest
z córką w szkole. Pewnie żaden rodzic
by nie chciał, żeby jego dziecko skazane było na izolację. Inne dzieci bardzo
lubią Nelę, która jest pogodną, pełną
energii koleżeńską dziewczynką.
Informację o tym, że można wpłacać 1% podatku na pomoc dziewczynce
przekazała nauczycielka na zebraniu
w szkole. Jedna z mam obecnych na zebraniu po powrocie do domu nie mogła
przestać myśleć o małej Neli. Prawie
natychmiast zaczęła działać. Zainspirowała ją wcześniejsza akcja powstała na portalu internetowym, w której
ktoś wykonywał jakieś zadanie, nominował kogoś innego, a podejmując się
wykonania zadania płacił na konto 5
lub 10 złotych. Łańcuch wpłacających
ludzi szybko się powiększał, co skutkowało tym, że kwota potrzebna na
leczenie potrzebującego malucha rosła
w tempie ekspresowym.

Dzieci pani Ani obecnej na zebraniu zaproponowały, żeby coś nagrać
i zadedykować małej Neli: „W czwartek było zebranie, w sobotę nagraliśmy
filmik, a w niedzielę wrzuciłam film na
Facebooka nominując pierwsze osoby,
i tak poszło” – mówi pani Ania, mama
obecna na zebraniu w szkole w Smolniku – „Jak zaczynałam, to nie wiem jak
długo trwała zbiórka, ale na koncie było
niecałe 600 złotych, a w niedzielę po
południu było ponad 3 000, teraz jest
ponad 10 000 (obecnie na koncie dla Neli
jest zebranych 12 800 zł – przyp. red.).
„Ludzie zaczęli się przyłączać do akcji więc pomyślałam, żeby stworzyć
grupę na Facebooku, gdzie będziemy
umieszczać wykonane zadania, aby
Nela widziała w jednym miejscu ile
osób ją wspiera. Grupa, ku mojej radości, też zaczęła się rozrastać, a ludzie
aktywnie biorą udział w akcji”.
dokończenie na stronie 3

Grantodawca informuje o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego w ramach realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Zwalczanie emisji kominowej
poprzez modernizację systemów
grzewczych i odnawialne źródła
energii w gminach Świeradów-Zdrój
oraz Leśna”.
Grant w postaci nawet 85% dofinansowania można otrzymać wymieniając

stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania (dofinansowanie nie
obejmuje wymiany na kotły węglowe
i ekogroszek, niezależnie od ich klasy).
Gmina Leśna w Partnerstwie z Gminą Świeradów-Zdrój pozyskała środki
unijne w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
które przeznaczy na wsparcie dotyczące modernizacji systemów grzewczych
na terenie gminy.
dokończenie na stronie 3

„Dolwis. Historia mówiona”
– książka i wystawa
W niedzielę 4 października 2020
w leśniańskim Rynku obyła się
premiera książki „Dolwis. Historia
mówiona” oraz otwarcie wystawy
plenerowej towarzyszącej tej publikacji. Wydarzenie zorganizowane
było przez Fundację Dziki Zachód
z Grabiszyc.
dokończenie na stronie 8
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Kronika Policyjna

03.09.2020 roku policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Lubaniu dokonali
w miejscowości Miłoszów zatrzymania kierującego samochodem osobowym, który
prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu doprowadził do zdarzenia drogowego.
Najechał na jadącą poboczem rowerzystkę.
Mężczyzną okazał się 45-letni mieszkaniec
Powiatu Lubańskiego, który dodatkowo posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania
pojazdami mechanicznymi. Sprawcy pobrana została krew do badań na zawartość
alkoholu oraz środków odurzających. Po
czynnościach mężczyznę zwolniono, postępowanie przygotowawcze w sprawie
prowadzi Komisariat Policji w Leśnej.
12.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Lubaniu dokonali
ustalenia miejsca przebywania, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego
o dokonanie szeregu włamań na terenie
miejscowości Leśna. Na widok policjantów
mężczyzna, 20-letni mieszkaniec Powiatu
Lubańskiego, wskoczył do rzeki. Jednak to
nie zniechęciło funkcjonariuszy, którzy wykonując czynności z pełnym poświęceniem
udali się za uciekinierem doprowadzając
do skutecznego zatrzymania. Mężczyźnie
przedstawiono zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, do których się przyznał
oraz odzyskano częściowo utracone mienie.
Ponadto, w chwili zatrzymania sprawca posiadał przy sobie środki odurzające, za co
również usłyszał dodatkowy zarzut. Wobec
mężczyzny prokurator rejonowy w Lubaniu
zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
01.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali zatrzymania

39-letniego mieszkańca Powiatu Lubańskiego, który wszczął awanturę w miejscu swojego zamieszkania. W jej trakcie stosował
przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej
konkubiny. Prokurator rejonowy w Lubaniu
zastosował środki zapobiegawcze w postaci
dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do
pokrzywdzonych oraz nakazu opuszczenia
zajmowanego lokalu. W sprawie wdrożono
procedurę niebieskiej karty.
09.09.2020 roku policjanci z Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 42-letniego
mieszkańca Powiatu Lubańskiego, który
kierował samochodem osobowym mimo
orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym. Mężczyznę
po czynnościach zwolniono, postępowanie
przygotowawcze w sprawie prowadzi Komisariat Policji w Leśnej.
Tego samego dnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej na terenie jednej
z miejscowości Powiatu Zgorzeleckiego dokonali zatrzymania 46-letniego mieszkańca tego powiatu, który dokonał kradzieży
pojazdu na terenie Czech. Kierując skradzionym pojazdem nie zatrzymał się do
kontroli w miejscowości Przylasek. W wyniku podjętego pościgu sprawca został
zatrzymany. Przy mężczyźnie ujawniono
woreczek strunowy z zawartością środków
odurzających. Skradziony pojazd przekazano właścicielowi, obywatelowi Czech.
19.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podczas sprawdzenia zawartości bagażu w trakcie przeprowadzanej
kontroli drogowej ujawnili w pojeździe słoik
z zawartością suszu roślinnego. Po badaniu
okazał się być marihuaną. Ponadto funkcjonariusze ujawnili znaczną ilość suszonych
grzybów, prawdopodobnie halucynogennych. Kierującego, 30-letniego mieszkańca
Powiatu Pabianickiego, zatrzymano i osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
21.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej bezpośrednio po otrzymanym zgłoszeniu o usiłowaniu kradzieży
z włamaniem do pojazdy dostawczego na
terenie miejscowości Leśna wytypowali

sprawcę, a następnie dokonali jego zatrzymania. W trakcie przeszukania pomieszczeń
ujawniono przedmioty pochodzące z innych
zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie miasta Leśna. Sprawca to 20-letni mieszkaniec Powiatu Lubańskiego, wobec którego
prokurator rejonowy uprzednio stosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Tym razem środek został zamieniony na dwa
miesiące aresztu. W następstwie podjętych
czynności dokonano zatrzymania kolejnych
dwóch mężczyzn z Powiatu Lubańskiego, powiązanych z kradzieżami z włamaniem na
terenie miasta Leśna. Przy jednym z nich
funkcjonariusze ujawnili środki odurzające.
Podejrzewanych osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendzie
Powiatowej Policji w Lubaniu. Odzyskano
część skradzionych przedmiotów, trwają
dalsze czynności zmierzające do ustalenia
wszystkich okoliczności działania sprawców.
24.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podjęli pościg za
kierującym pojazdem osobowym, który nie
zatrzymał się do kontroli drogowej. 32-letniego mieszkańca Powiatu Lwóweckiego

zatrzymano w miejscowości Mroczkowice, przy współpracy z funkcjonariuszami
Komendy Powiatowej Policji w Lwówku
Śląskim. W trakcie sprawdzenia zawartości przewożonego bagażu funkcjonariusze
ujawnili reklamówkę z suszem roślinnym,
który po badaniu okazał się marihuaną.
Sprawcę osadzono w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych.
16.09.2020 roku funkcjonariusze Komisariatu w Leśnej podjęli pościg za kierującym
motocyklem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W wyniku pościgu sprawcę
zatrzymano na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Był nim 37-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Poddany został
badaniu na obecność środków odurzających,
które dało wynik pozytywny. Zatrzymanemu pobrano krew do badania. Postępowanie
w sprawie o popełnienie przestępstwa prowadzi Komisariat Policji w Leśnej.
Zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Leśnej asp. Bartosz Kapusta
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Mocni-Pomocni, czyli
akcja dla Neli Z.

Turniej Orlików
04.10.2020 #DlaNeliZ

W sumie wszystkich zabiegów będzie 5. Jeden
taki zastrzyk kosztuje ponad 10 tysięcy złotych.
Dodatkowo jest jeszcze koszt dojazdu, bo iniekcje odbywają się w Lublinie.
Powstałą zbiórkę nagłaśniają dzieci chodzące
z Nelą do szkoły. Prosty challenge #DlaNeliZ
zachęca wszystkich do pomocy.

Zadanie w akcji dla Neli Z. nie jest przypadkowe. Chodzi o to, aby ludzie pokazywali swoje
aktywności (bo każdy lubi pochwalić się tym,
że coś robi dobrze i mu to wychodzi), a dla małej
Neli ma to być motywacja.
Przesłaniem akcji jest zachęcenie, aby mieć
marzenia, które uda się spełnić. „Wszystko
dzieje się w naszym mózgu” – mówi pani Ania
– a nastawienie w walce z przeciwnościami jest
najważniejsze. Więc jeśli Nela będzie miała
pozytywne nastawianie i wykonane zostaną
wszystkie zabiegi, to choć częściowo dziewczynka odzyska sprawność”.
Nela jest po pierwszym zabiegu iniekcji,
w listopadzie ma drugą i tak co dwa miesiące.

„To jest akcja, która ma na celu pomóc w zbiórce pieniędzy dla Neli” – apelują na Facebooku
koleżanki ze szkoły i klasy w Smolniku: „Nela
ma 8 lat. Kilka lat temu uległa wypadkowi
komunikacyjnemu, po którym utrzymuje się
niedowład kończyn dolnych. Postanowiliśmy
zapoczątkować akcję i pomóc w zbiórce pieniędzy. Mamy nadzieję, że Wy również się przyłączycie” – pisze pani Anna, mama dzieci, które
zapoczątkowały akcję. „Chcielibyśmy zachęcić
wszystkie osoby, które lubią robić cokolwiek.
Nie czekaj na nominacje, po prostu przyłącz
się.” – dodają dzieciaki.

Gospodarzami kolejnego turnieju
w grupie Orlik był nasz leśniański Włókniarz. Na naszym stadionie gościliśmy drużyny z Gryfowa,
Lubania, Lwówka oraz Mirska.
Zamówiona wcześniej pogoda na ten
dzień dopisała, kibice również, a także
wszyscy młodzi piłkarze spisali się na
medal!
Brawa dla wszystkich zawodników
oraz dla trenerów drużyn.
Podczas niedzielnego turnieju można
było zakupić małe co nieco, ciasta, babeczki, frytki oraz napoje. A wszystko
to dla Neli Żbikowskiej dla której prowadzona jest zbiórka na stronie:
https://www.siepomaga.pl/nela-zbikowska

Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable/maty grzejne, kotły
elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Wsparcie
będzie dotyczyć również systemów monitoringu
i zarządzania energią, które są obowiązkowym
elementem projektu (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, sterowniki, automatyczne
układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające
na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez

Akademia Piłkarska Włókniarz Leśna

Zasady są bardzo proste. Cokolwiek robisz –
biegasz, gotujesz, malujesz, zrób zdjęcie swojej
aktywności i zadedykuj #dlaNeliZ”. Wrzuć na
swoim profilu Facebooka zdjęcie, filmik z dedykacją dla #DlaNeliZ i prośbę o wpłatę pod
linkiem: siepomaga.pl/nela-zbikowska. To proste – wykonujemy zadanie, nominujemy kolejne osoby i wpłacamy 5 zł. Nie wykonujemy
zadania – wpłacamy 10 zł. Zadanie wybieramy
sobie sami, a osoby nominowane mają 72h na
ich wykonanie.
Wypadek odebrał sprawność, niech nie odbierze nadziei!
Elżbieta Kwiatkowska

Dotacje na wymianę źródeł ciepła!
Modernizacja może obejmować: wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł
ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np.
pompy ciepła) lub instalację kotłów spalających
biomasę lub paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie
dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów
innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe –
niezależnie od ich klasy – i olejowe). Wymianie
źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione
modernizacje systemu grzewczego, pozostające
w związku przyczynowo-skutkowym ze zmianą
źródła ciepła.

Swoją cegiełkę dołożył nasz klub
z rodzicami grupy Żak na czele wraz
z rodzicami z klasy Neli.
Dzięki tej sprzedaży udało nam się
uzbierać niemała kwotę i przekazać na
konto zbiórki.
Dlatego dziękujemy Wam wszystkim,
którzy wsparli naszą akcję i przybyli
tego dnia na stadion!
Wielkie podziękowania kierujemy
dla Pani Małgorzaty Kuźmicz-Kuźmińskiej, Pani Anety Mickiewicz,
Pani Moniki Szurakowskiej, Pani Anny
Mocnej za pyszne ciasta i smakołyki.
A także Państwu Jolancie Dariuszowi Twardowskim z Restauracja
Pizzeria Toscana i Łukaszowi Kopka
za okazaną pomoc!

dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego
zapotrzebowania.
Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez
instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania
ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii
elektrycznej, np. fotowoltaiki). Maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85%
wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż
12 750,00 zł, trzeba jednak przy tym udowodnić,
że cena nie jest zawyżona i przedstawić oferty
od 3 potencjalnych wykonawców.

O dotację mogą ubiegać się osoby
będące:
•

właścicielami domów jednorodzinnych,

•

właścicielami mieszkań w domach wieloro-

dzinnych,
•

najemcami mieszkań w domach wieloro-

dzinnych,
•

posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego

oraz prawo do dysponowania lokalem na cele
projektu w okresie jego realizacji i trwałości.
Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

dokończenie ze strony 1

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

16:00 (nr tel. 883 123 107) oraz mail:
dotacje@grupalaurus.pl, pod którymi można
uzyskać szczegółowe informacje o projekcie.

Nie przewiduje się udzielania grantów
na wymianę pieca, która została fizycznie
ukończona lub w pełni zrealizowana przed
złożeniem wniosku o udzielenie grantu.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą
przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.

Do otrzymania dotacji kluczowe jest złożenie
wniosku o udzielenie grantu w terminie trwania
naboru. Konieczna jest również pomyślna weryfikacja wniosku i podpisanie umowy o powierzenie
grantu, po której dopiero należy przystąpić do likwidacji starego źródła ciepła i wymiany na nowe.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to
luty 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r.

Wypełnione wnioski można składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej
w okresie trwania naboru tj. od 14.10 2020 r. do
08.12.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 października br. o godz. 17:00
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 5A.
Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej wzięcie udziału
w spotkaniu informacyjnym będzie możliwe po
wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu
przybycia.

Dla osób zainteresowanych udziałem
w projekcie uruchomiono infolinię telefoniczną działającą w godzinach 10:00-

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w tym spotkaniu pod nr telefonu: 515 360 732 w godzinach
pracy Urzędu do dnia 22 października 2020 roku.

Druki dokumentów, które należy złożyć, chcąc
uzyskać dofinansowanie są dostępne do na stronie internetowej www.czysteizery.pl.
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rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubańskiego” – i na
Planie się skończyło. Według ustawy,
publiczny transport organizuje powiat,
jeżeli linia komunikacyjna obejmuje co
najmniej dwie gminy. Natomiast gmina
odpowiada za transport w swoich granicach administracyjnych. To na gminach spoczywa inicjatywa i aktywność
w tym zakresie zwłaszcza, że problem
połączeń komunikacyjnych dotyczy
nie tylko odcinka Leśna-Lubań, ale
również możliwości dojazdu z wiosek.
Ponadto gminy mają pierwszeństwo
w uzyskiwaniu dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Powiat
mógłby być koordynatorem działań
w tym zakresie między gminami.
Starosta Lubański deklaruje, że jeżeli
będzie oddolna inicjatywa włodarzy
gmin, to przystąpi do analizy potrzeb
transportowych i zasad współfinansowania dodatkowych linii autobusowych.

Sieć i organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu
lubańskiego mają liczne niedomogi, doskonale wszystkim znane. Najczęściej
zgłaszanym problemem przez osoby nie
dysponujące własnym środkiem transportu, jest brak możliwości dojazdu do
Lubania w weekendy. Przejazdy w weekendy związane są z podstawowymi po- Stan dróg powiatowych
trzebami takimi jak zakup leków, dojazd Informacja nt. stanu technicznego
do szpitala, dworca kolejowego lub auto- i utrzymania dróg powiatowych była
busowego. W tej sprawie interweniowa- również tematem sesji odbytej w dniu
łem już kilka razy wskazując jak ważny 1 października br. Wg Zarządcy stan
jest to problem i jak inni z tym sobie prawie wszystkich dróg powiatowych
poradzili.
przebiegających przez teren Gminy
Transport zbiorowy był jednym z tema- Leśna jest bardzo dobry. Jako „dobry”
tów ostatniej sesji Rady Powiatu Lubań- został oceniony stan dróg Leśna-Złotskiego. Miałem nadzieję, że będzie jakiś niki i Złoty Potok-Zacisze. Co się kryje
przełom, że mieszkańcy usłyszą dobre pod każdą z tych ocen, jakie są kryteinformacje. Niestety, na to przyjdzie ria uznania, że droga jest np. „dobra„
nam jeszcze poczekać. W materiale – niestety, tego już w opracowanym
opracowanym przez Starostę Lubań- materiale nie ma. A przecież „droga”
skiego wymienione są w zasadzie tylko zgodnie z ustawowym określeniem
dwa działania jakie od 2011 r. zostały obejmuje nie tylko jezdnię, ale rówpodjęte przez Starostwo w zakresie nież pobocza, chodniki. Czy oceniając
publicznego transportu zbiorowego. stan na czwórkę lub piątkę Zarządca
W 2015 r. określona została lokalizacja brał pod uwagę naprawdę drogę, czy
przystanków, a w 2016 r. powstał „Plan tylko jezdnię? Nieoczyszczone, pozara-

stane, zakrzaczone rowy – to przecież
rzeczywistość na naszych drogach powiatowych (zresztą gminnych również).
Bieżące utrzymanie dróg szwankuje od lat, chociaż trzeba przyznać,że
w br. były pewne symptomy świadczące o poprawie w zakresie wykaszania
poboczy na drogach powiatowych. Nie
ma natomiast żadnego postępu w zakresie należytej pielęgnacji przydrożnych drzew. Na postulaty pokazujące
zagrożenia dla użytkowników dróg
przez uschnięte konary i drzewa nie
ma oczekiwanej reakcji i jest jedno wyjaśnienie – brak pieniędzy.
Podobnie po macoszemu traktowane są
ubytki na poboczach powodujące, że różnica poziomów pomiędzy asfaltem i poboczem jest niebezpieczna szczególnie dla
rowerzystów, osób starszych, a w okresie
zimowym – praktycznie dla każdego.
Ubiegłoroczne obietnice naprawy pobocza w Szyszkowej nie zostały zrealizowane. Nie wiadomo kiedy zostaną
uzupełnione znaczne ubytki na drodze
Przylasek-Lubań.

Dłużnicy Powiatu Lubańskiego
w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

nianych w RNP to dość długa lista
obejmująca m.in. grzywny, koszty upomnień, opłaty za zajęcie pasa drogowego, nienależnie pobrane świadczenia
przez rodziny zastępcze i na usamodzielnienia, opłaty za usunięcie drzew.
Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu
oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Powiat rezygnuje z członkostwa
w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Powiat należał do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej od momentu jej powstania, czyli od 2000 r. Przynależność
do DOT kosztowała Powiat kilka tysięcy
rocznie. W marcu 2019 r. złożyłem interpelację w tej sprawie dopytując o faktyczne korzyści dla powiatu, których nie
mogłem osobiście dostrzec. Dobrze, że
w końcu Zarząd Powiatu Lubańskiego
przyznał, że „korzyści z członkostwa
w Stowarzyszeni są dla Powiatu Lubańskiego znikome” i należy wystąpić
z DOT. Uchwała została przyjęta.

Z ostatniej chwili – umowa na
remont mostu rozwiązana

Podjęta została stosowna uchwała pozwalająca ujawniać należności pienięż- Z ogromnym zdziwieniem przyjąłem
ne Powiatu w specjalnym Rejestrze.
informację, uzyskaną z Dolnośląskiej
W Rejestrze tym będą dostępne dane Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
podmiotów – osób fizycznych i osób że umowa na remont i modernizację
prawnych, które pomimo obowiązku mostu na Kwisie została rozwiązana.
nie wykonują zapłaty należności pie- Byłem przekonany, że nasze władze
niężnych na rzecz Powiatu Lubań- „pilnują” tematu, ale ze względu na ciskiego. Przed wprowadzeniem danych szę w tej sprawie postanowiłem zasiędo Rejestru, dłużnik będzie wcześniej gnąć informacji bezpośrednio w DSDiK.
o tym poinformowany i w ciągu 30 Okazało się, że umowę rozwiązano już
dni będzie mógł dobrowolnie dokonać kilka miesięcy temu. Nowy przetarg
wpłaty lub podjąć inne kroki prawne. będzie ogłoszony, gdy będą pieniądze.
Rodzaj należności pieniężnych ujaw- Szerzej następnym razem.

Uchwały Rady Miejskiej

Cała Polska w strefie żółtej

Sesja – 8 października2020 r.

Od 10 października br. na terenie
całego kraju obowiązują obostrzenia jak w strefie żółtej.

XXVII/187/2020 w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2020 r.
XXVII/188/2020 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Leśna, w roku szkolnym 2020/2021 do
zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych.
XXVII/189/2020 w sprawie zmiany
budżetu na 2020 rok.

XXVII/190/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia
2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
w Leśnej, powołania tej Rady i nadania
jej statutu.
XXVII/191/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół
i placówek oświatowych.
MM

Przypominamy o stosowaniu środków
bezpieczeństwa. Oto najważniejsze
z nich:
1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej;
zwolnione z tego obowiązku są jedynie
osoby, które posiadają zaświadczenie
lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
2. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 m2.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.
4. Zakaz zgromadzeń powyżej 150
osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż
100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
5. W kościele jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób
sprawujących kult.
Obostrzeń jest więcej, szczegóły można znaleźć na stronie:
https://koronawirus.lesna.pl
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Usunięto ponad 21 ton
wyrobów z azbestem!

Drogi ażurowe
w Gminie Leśna
W drugiej połowie września br. odebrano roboty budowlane polegające
na przebudowie 4 odcinków dróg
gminnych, które zrealizowane zostały przez firmę TOMKOP Tomasz
Śliwiński ze Stankowic.

tys. zł i pokryty został z budżetu Gminy Leśna.
– Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne
są trwalsze niż stosowane dotychczas
utwardzanie materiałem bazaltowym.
W związku z tym będę wnioskowała do

Dziewiąty raz Urząd Miejski w Leśnej przeprowadził na terenie gminy
działania związane z „Programem
usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Leśna”.
Chęć udziału w działaniach zaplanowanych na 2020 rok wyraziło 16
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające

azbest. Prace zakończono 31 sierpnia
2020 roku.
Dzięki pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu usunięto 21,74 tony szkodliwych
materiałów z domostw znajdujących
się na terenie całej gminy. Koszt tej
operacji to 14 791,90 zł.
ID

Odpady rolnicze – odebrane
Zakończono realizację zadania pn.
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach
i typu big bag”.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie
koła) na drodze w Grabiszycach Górnych,
dz. nr 199, w Grabiszycach Dolnych,
dz. nr 207, 209, w Leśnej przy ul. Pocztowej, dz. nr 716/62 oraz w Świeciu,
dz. nr 492. Łączna długość dróg poddanych przebudowie wyniosła 372 mb.
Całkowity koszt zadania wyniósł 164

Radnych Rady Miejskiej, aby w budżecie
Gminy Leśna w latach kolejnych, pojawiało się coraz więcej środków na taką
technologię naprawy dróg – powiedziała Monika Pawlińska, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Na zdjęciach przedstawiamy efekt
końcowy niektórych z tych inwestycji.

14 sierpnia 2020 r. została podpisana
umowa pomiędzy Gminą Leśna a wykonawcą Recykling Polska-UE Grigore
Bełzna na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.
Wykonawca w okresie od 14.08.2020 r.
do 31.08.2020 r. zrealizował przedmiot
umowy i odebrał następujące odpady

rolnicze: folie rolnicze czarne oraz tunelowe ogrodnicze – 5,90 Mg, siatki do
owijania balotów – 2,50 Mg; sznurek
do owijania balotów – 0,24; opakowania po nawozach – 1,05 Mg; worki typu
Big Bag – 2,72 Mg. Ogółem – 12,41 Mg.
Zakres prac obejmował: ważenie
odebranych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej, załadunek,
transport z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwienia. Łączna
wartość zadania wyniosła 7 479,00 zł
brutto, z czego uzyskane przez Gminę
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wyniosło 6 205,00 zł.
KS

MW

Informacja dla osób
oczekujących na
mieszkanie komunalne
Społeczna Komisja Mieszkaniowa
przypomina, że zgodnie z § 5 ust.7
Uchwały nr XVIII/134/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Leśna
„osoby umieszczone na liście mają obowiązek aktualizowania informacji zawartych we wnioskach w przypadku:
• zmiany struktury rodziny,
• zmiany adresu zamieszkania,
• dostarczenia informacji o aktualnych dochodach
w terminie do 30 listopada każdego
roku
Osoby, które nie dokonają aktualizacji wniosku do dnia 30 listopada 2020r.
zostaną skreślone z listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

Nowa strona internetowa Gminy Leśna
Pod koniec września uruchomiona
została nowa wersja oficjalnej strony internetowej Gminy Leśna.

Ze względu na konieczność spełnienia licznych wymagań strona jest wciąż
w budowie.

Gmina Leśna
przypomina
o terminach
opłat:
w październiku 2020 r.:
25.10.2020 r. – termin płatności opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc październik (10/20)
w listopadzie 2020 r.:

Zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych, strona została przystosowana do współcześnie obowiązujących
standardów technologicznych.

Oznacza to, że będziemy ją dalej rozwijać, poprawiać i uzupełniać.
Będziemy wdzięczni za Państwa
uwagi, komentarze i sugestie – można
je zgłaszać drogą mejlową pod adres:
nowa@lesna.pl.

10.11.2020 r. – termin płatności za czynsz
najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny
za pomieszczenia gospodarcze, garaże
15.11.2020 r. – termin płatności IV raty
podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolny , leśny
25.11.2020 r. – termin płatności opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc listopad (11/20)
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W placówkach ARiMR
można potwierdzić lub
założyć Profil Zaufany
Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz uczynić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła 331 punktów
na terenie całego kraju, gdzie można
potwierdzić lub założyć Profil Zaufany. Punkty rozlokowane są w centrali
ARiMR, oddziałach regionalnych oraz
biurach powiatowych, w tym w Biurze
Powiatowym ARiMR w Lubaniu przy
ul. Karola Miarki 1. Przypomnijmy,
Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie
spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem ePUAP oraz portalu obywatel.gov.pl.
We wszystkich uruchomionych
punktach istnieje także możliwość
jednoczesnego założenia i potwier-

Prace melioracyjne
zakończone

dzenia na miejscu Profilu Zaufanego,
korzystając z udostępnionego stanowiska komputerowego. Ważne, by
mieć przy sobie telefon komórkowy
oraz dowód osobisty lub paszport.
W celu założenia Profilu Zaufanego
należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie pz.gov.pl, zarejestrować się, a następnie podpisać wniosek
kodem otrzymanym SMS-em na numer telefonu podany przy rejestracji.
W kolejnym kroku pracownik Agencji
na podstawie dokumentu tożsamości
dokonuje potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Szczegółowe informacje dotyczące
adresów placówek ARiMR i innych
jednostek pełniących funkcję punktów potwierdzających Profil Zaufany
znajdują się na stronie pz.gov.pl.
S.F.

Dzień pieczonego
ziemniaka w Szyszkowej
1 października 2020 roku w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Z tej okazji przedszkolaki wzięły udział
w wykopkach. Zadanie polegało na wykopaniu wszystkich ziemniaków ukrytych
w piaskownicy. Przedszkolaki zapoznały
się z historią ziemniaka oraz z rodzajami
dań, jakie z niego przyrządzamy. Podczas zabaw na podwórku również królo-

W połowie września br. zostały
zakończone prace konserwacyjne
urządzeń melioracyjnych na terenie sołectw Grabiszyce Górne, Miłoszów oraz Kościelniki Górne. Były
one dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

jącymi przepisami prawa to do obowiązków właścicieli gruntów należy
dbanie o utrzymanie zjazdów, rowów
oraz znajdującymi się pod nimi przepustami. Niszczenie lub uszkadzanie
urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Kilka tygodni zajęło oczyszczenie
odcinków koryt, polegające na wykoszeniu, wybraniu urobku, odmuleniu oraz przywróceniu drożności
urządzeń melioracyjnych. Przypominamy, że brak stałej, systematycznej
konserwacji urządzeń melioracyjnych
przy obfitych opadach deszczu może
doprowadzić do podtopień oraz strat
materialnych. Zgodnie z obowiązu-

Szkolne Biegi Przełajowe
22.09.2020 r. na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku odbyły się Szkolne Biegi Przełajowe uczniów z klas IV-VII.

wał ziemniak. Dzieci mogły wykazać się
sprawnością w rzucaniu ziemniakiem do
kosza, szybkością w slalomie i wykopywaniu ziemniaków. Nie zabrakło też pląsów przy muzyce i zadania plastycznego.
Zabawy na świeżym powietrzu pobudził
apetyt naszym przedszkolakom. Pieczone
ziemniaki i kiełbaski z ogniska smakowały jak z najlepszej kuchni świata. Udział
w święcie sprawił dzieciom nie lada frajdę.

wadzane były w zespołach klasowych,
dlatego bardzo ważne były czasy, które
decydowały o klasyfikacji końcowej.
Zawody cieszyły się dużą frekwencją,
co świadczy o tym, jak ważna jest dla
naszej młodzieży aktywność fizyczna.
Najlepsi zawodnicy już wkrótce
otrzymają dyplomy i medale, a pozostali uczestnicy biegów оceny z wychowania fizycznego. To był dzień
pełen emocji i z pewnością zostanie
miło zapamiętany przez uczestników,
ale i nauczycieli, których zaskoczyła
wyrównana walka w stylu fair play
oraz tak liczny udział uczniów.
n-le wf

Patrycja Rynkal-Kiwacz

Celem imprezy było promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie
do aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja zespołów klasowych
oraz promowanie uczniów uzdolnionych sportowo, którzy walczyli o najlepsze „czasy” w swoich rocznikach.
Wszyscy zawodnicy wykazali się dojrzałością przy przestrzeganiu norm
sanitarnych i związanych z nimi obostrzeń. Poszczególne biegi przepro-
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„13” nie musi być pechowa
To tego dnia, we wrześniu, odbył się
w Grabiszycach Piknik Rodzinny pt.
„Pożegnanie Lata”, zorganizowany
przez pełnych zapału i ambicji młodych ludzi z Izerskiego Stowarzyszenia Ekologii, Rzemiosła i Sztuki.

Przybyli na miejsce pikniku, tj. na
teren przed pałacem w Grabiszycach
Średnich (dawna szkoła podstawowa),
mieszkańcy naszej wsi, gminy, a nawet dalszych zakątków Polski, mogli

wziąć udział w budowaniu pałacu dla
owadów, struganiu łyżek z drewna ,
lepieniu z gliny, czy wymianie nasion.
Trzeba przyznać, że lepienie różności
z gliny cieszyło się największym zainteresowaniem naszych najmłodszych

Izerskiej Paczki, Grupy Koordynującej
kampanię „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego handlu” z Jeleniej Góry,
a także naszego KGW Grabki, które
wraz z Radą Sołecką zadbało o smaczny poczęstunek oraz OSP Grabiszyce,
która zapewniła dodatkowe atrakcje,
będące dużą uciechą dla młodszych
i starszych uczestników.
Podczas Pikniku mieszkańcy mieli
okazję poznać założycieli Stowarzysze-

nia ISERIS, zobaczyć na własne oczy
czym się zajmują i usłyszeć o planach
utworzenia Izerskiego Uniwersytetu
Ludowego w dawnej szkole w Grabiszycach. Możemy tylko mieć nadzieję,
że plany te przemienią się w rzeczywistość, dzięki czemu pałac w Grabiszycach Średnich odżyje, a współpraca
Sołectwa ze Stowarzyszeniem będzie
miała okazję się rozwijać.

mieszkańców, którzy – zafascynowani –
już chcieli zapisywać się na planowane
w przyszłości warsztaty.
Nie zabrakło oczywiście naszych lokalnych wytwórców, przedstawicieli

Uroczystości dożynkowe w Sołectwie Stankowice
12.09.2020 r. o godzinie 15:00 uroczystości dożynkowe w Sołectwie
Stankowice rozpoczęły się Mszą Św.
poprowadzoną przez ks. proboszcza
Grzegorza Niwczyka.
Po mszy rozpoczęliśmy świętowanie przy
występach wokalnych Zespołu AMAZONKI
z Olszyny oraz Kapeli Smolniczanie.
Wypieki naszych gospodyń nagrodziliśmy również w tym roku. Za pierwsze trzy
miejsca zostały nagrodzone Krystyna Osajdzińska i Krystyna Tyrała.
Tradycją naszego sołectwa są przepiękne
ozdoby, które wykonuje Ania Bucka. Stanowią one atrakcje zarówno dla mieszkańców
jak i naszych gości, którzy tworzą pamiątkowe fotografie.
Po występach zespołów, dzięki dobrej
pogodzie, mogliśmy bawić się do późnych
godzin, przy muzyce przygotowanej przez
Waldemara Galika.

Podziękowania:
Bardzo dziękuję za współpracę oraz pomoc:
Kuchni Polowej, Adam Mróz, Waldemar Ga-

lik (DJ). RADA SOŁECKA: Izabela Krasna,
Anna Hernik, Agnieszka Śliwińska, Aneta
Tarka oraz pomocna dłoń: Anna Śliwińska.
Dekoracje naszej wsi: Anna Bucka, dekoracje wieńca oraz wejścia do kościoła: Jolanta Rudek. Za kwiaty w kościele: Krzysztof
i Irena Rozenbajger. Najpyszniejsze piwko
stankowickie: Ela oraz Janusz Majchrzak
wraz z rodziną. Trawa wykoszona dzięki:
Piotr Arciszewski.
Za występ dziękujemy: zespół AMAZONKI (https://olszyna.naszgok.pl/zespoly/
amazonka) oraz KAPELA SMOLNICZNIE
(https://www.facebook.com/smolniczanie).
Za wszystkie ciasta bardzo dziękujemy naszym gospodyniom.
Bez pomocy przy transporcie namiotów,
ławek oraz noszenia i rozkładania by się nie
udało: Tomek Śliwiński, Romek Śliwiński,
Ireneusz Krasny, Sławek Ciurysek, Patryk
Śliwiński, Kamil Śliwiński, Kamil Kwapiszewski. Za namioty dziękujemy: OKiS
w Leśnej. Zdjęcia: Jakub Michurski oraz
relacja: Krzysztof Rozenbajger.
Katarzyna Szczepańska

Sołtyska
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„Dolwis. Historia mówiona” – książka i wystawa
Przez ponad rok aktywiści Fundacji Dziki Zachód
spotykali się z osobami, które pracowały w Dolwisie, archiwizowali ich wspomnienia i zdjęcia, rozmawiali o obowiązkach w pracy i o tym, jak się
żyło w Leśnej w czasach, gdy Dolwis prosperował.
Równocześnie organizowaliśmy cykl warsztatów
multimedialnych dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Leśnej. Powstała powszechnie dostępna
multimedialna gra terenowa „Zagraj w Dolwis”.

Książka i towarzysząca jej wystawa plenerowa wieńczą te działania. Zarówno na wystawie jak i w książce zostały
zamieszczone archiwalne zdjęcia oraz
fragmenty wypowiedzi byłych pracowników Dolwisu. Naszym podstawowym
celem było ocalić od zapomnienia wiedzę o tym jak funkcjonowały te zakłady
włókiennicze w Leśnej. Kolejna ważna
sprawa to upowszechnienie dostępu do
materiałów archiwalnych które na co
dzień przechowywane są w rodzinnych
albumach, prywatnych kolekcjach lub
archiwach państwowych.
Chodziło również o to, by atrakcyjna forma (multimedialna gra i książka)
wpłynęły na pozytywne postrzeganie
Dolwisu jako części lokalnej tożsamości przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gminy Leśna.
Serdecznie dziękujemy naszym rozmówcom, którzy podzielili się swoimi
wspomnieniami i pamiątkami po czasach, gdy pracowali w ZPJ Dolwis. Bez
ich otwartości i odwagi nasze starania
by się nie powiodły.

To świadkowie historii:
•
•

WANDA DUDEK
EUGENIUSZ GĄSIOROWSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIESŁAWA GONCIARZ
KRZYSZTOF JANCZEWSKI
CZESŁAWA JEDNACZ
STEFAN LEBIODA
KRYSTYNA KOCHMAN
STANISŁAW KONAT
STANISŁAWA KWIATKOWSKA
GENOWEFA MIŚKOWSKA
GRZEGORZ OBŁÓJ
BOGUSŁAWA PAKIEŁA
ALINA SMOLIŃSKA
RYSZARD STANUCH
MARIA I WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSCY
JERZY TRZASKACZ
MARIA I WŁADYSŁAW WIERZBOWIECCY
BOGDAN ZAGANIACZ
BOŻENA ZAGANIACZ

Serdecznie dziękujemy również tym,
którzy zaangażowali się w zbieranie
wspomnień i pamiątek związanych
z ZPJ Dolwis. Pomagali nam dotrzeć
do byłych pracowników zakładów, naprowadzali na nowe tropy, udzielali
wskazówek.

Ich pomoc jest nieoceniona:
•

WIESŁAWA DOWCHAŃ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KATARZYNA JAWORSKA
WANDA KWIATKOWSKA
STANISŁAW LESZCZYŃSKI
IRENA ORNIACKA
GABRIELA PIJANOWSKA
PIOTR RUTKOWSKI
AGNIESZKA SMOLIŃSKA
MIRA SZYJKOWSKA
ŁUKASZ ŚWIĄTEK
URSZULA TYLKA
URSZULA WYCHOCKA
WALDEMAR ZAJDEL

Dziękujemy również pracownikom
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej oraz
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolniku za udostępnianie sali na
spotkania, nagrania rozmów i warsztaty.
Dziękujemy również Aleksandrze Rębarz
za potężny wkład w transkrypcję wywia-

dów. Wydanie publikacji współfinansował
Narodowy Instytut Wolności ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Druk publikacji wsparła również Gmina
Leśna oraz lokalne firmy:
• CNC Production Rudeks s.c.
• Dobry Dom Moritz Reichert
• Fabryka Chusteczek
• Tomkop Tomasz Śliwiński
• Stolarnia Teamwork Concept

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Książka „Dolwis. Historia mówiona”
to publikacja bezpłatna, którą można
otrzymać kontaktując się z nami mejlowo: fundacjadzikizachod@gmail. com
lub odebrać osobiście w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu.
Anna Hernik, Fundacja Dziki Zachód
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Przegląd historyczny

Ratusz w Leśnej
na. Ratusz zyskał wysoką wieżę zwieńczoną barokowym hełmem, który to był
zakończony szpicem z dwiema kulami
oraz chorągiewką, która to była jednocześnie wiatrowskazem.
Pierwszą gruntowną przebudowę
oraz rozbudowę ratusza wykonano
w 1774 roku. Podczas tej rozbudowy ratusz uzyskał nową wieżę. Kula
zwieńczająca ratusz została uroczyście
osadzona 19 maja tegoż roku. W kuli
umieszczono dokumenty spisane przez
ówczesnego pisarza miejskiego Gottfrieda Weinera. Dokumenty te zwierały
opis miasta do 1774 roku oraz aktualną
na dany rok sytuację w samym mie-

archiwum miejskiego. Dopiero nową
miedzianą kulę zamontowano na ratuszu w 1927 roku. W tym samy czasie
pozłocono wiatromierz, który to przedstawiał postać kobiety.
Kolejny remont ratusza przeprowadzono w 1964 roku, gdzie zachowując
pierwotną fakturę i kolor tynków przeprowadzono remont elewacji. Z kolei na
początku lat 80. odświeżono elewację
poprzez zmianę kolorystyki budynku. W 1998 roku naprawiono będące
już w fatalnym stanie balustrady przy
naczółkach dachu, rynny oraz rury
spustowe, przemurowano kominy, dokonano również gruntownego remontu

„Zmęczony” woźnica zażywa zasłużonego odpoczynku w restauracji

Leśna jest starą łużycką miejscowością, z zachowanym starym układem urbanistycznym (jest
tzw. miastem otwartym), posadowioną na starym
trakcie handlowym zwanym Drogą Królewską.
Miejscowość jest położona u ujścia Bruśnika oraz Czarnego Strumienia (Miłoszowski Potok) do rzeki Kwisy, która
to rozgranicza dwie ważne krainy geograficzne, tj. Śląsk od Łużyc. Zabudowa
miejscowości leży na wysokości od 250
do 300 m. n.p.m. Na przestrzeni dziejów Leśna była nazywa różnorako: 1247
Lesne, 1264 Lisna, 1268 Lesna, Lesne,
1329 Lesin, 1346 Lyssaw, Lissaw, 1389
Lesin, 1440 Lessa, Lisse, 1515 Städtlein
Marglissa, 1547 Marklissa, 1845 Lesina, Lissaw, Lisse, Lissa, Marklisa, 1945
Lesin, Leszno, Leśna. Nazwa Leśnej
wywodzi się od legendy, która opisuje
zdobycie zamku w Leśnej.
Dla ciekawości należy dodać, że Leśna
jest w obecnych granicach Polski jednym z nielicznych miast oraz regionów,
które trafiło pod panowanie Królestwa
Prus stosunkowo późno, bo dopiero
w 1815 roku (po wojnach napoleońskich), a większość miast i regionów
trafiło pod panowanie Królestwa Prus
po wojnach śląskich, które się rozgrywały w pierwszej połowie XVIII wieku
(proszę nie mylić wojen śląskich z rozbiorami Polski). De facto znajomość
tych dwóch wydarzeń pozwala wysnuć
wniosek, że tak naprawdę nie można
ulegać stereotypowi, że te ziemie są
poniemieckie, bo to jest nieprawda.
Prawa miejskie Leśnej nadał Henryk
I Jaworski w 1329 roku, które to utraci-

ła w 1945 roku, aby je ponownie odzyskać w 1962 roku – obecnie na elewacji
wschodniej ratusza znajduje się tablica
pamiątkowa z podobizną ks. Jaworskiego
Henryka I w 650. rocznicę nadania prawa miejskich miastu. W 1515 roku król
Władysław Jagiellończyk nadaje miastu
prawo targu. W dobie pandemii można
jeszcze nadmienić, że w latach 1612 – 13
zaraza pochłonęła w mieście 200 ofiar.
Pierwotnie Leśna była zlokalizowana nad sztolniami, gdzie stał zamek.
W obecnym miejscu, gdzie stoi ratusz
były bagna i mokradła i zapewne jakaś osada targowa u brodu, która dała
początek obecnej lokalizacji miasta.
W 1705 roku Leśna liczyła 600 mieszkańców, w 1905 roku z kolei 2466, a według stanu na 31 grudnia 2019 roku
4394 mieszkańców.
Kiedy powstał ratusz (pierwsza siedziba władz miejskich) nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że 11 października 1698 roku ratusz doszczętnie sponął.
Pożar ratusza nie spowodował żadnej
tragedii ludzkiej. Jednak następnego
dnia walące się elementy kamiennego
szczytu zabijają wychodzących z szynku ogrodnika z Grabiszyc Średnich
(George Riedel oraz Hanns Christoph
Böhme z Radogoszczy). Ratusz bardzo
szybko odbudowano, bo już w następnym roku pod kierunkiem miejscowego
mistrza murarskiego Christiana Erbe-

Wejście do Sali Wag

ście. Niestety w drugiej połowie XIX
wieku rozebrano wieżę, gdzie tak naprawdę jedyną jej pozostałością jest jej
sygnaturka nad kalenicą. W tym okresie dokumenty umieszczone w 1774
roku zostały wyjęte z kuli i trafiły do

sypiącej się elewacji wraz z jej pomalowaniem. Kolejnego remontu ratusz doczekał się w 2019 roku, gdzie dokonano
wymiany stolarki okiennej, a w roku
obecnym wykonano remont elewacji
wraz z jej odświeżeniem.

Ratusz z częściowo rozebraną wieżą
dokończenie na stronie 10
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Ratusz w Leśnej
Z ciekawszych architektonicznych rozwiązań w ratuszu jest sień
sklepiona kolebkowo z lunetami.
Natomiast w północnej części (od
strony Kwisy) znajduje się przedsionek i dawna sala wagi z drewnianą
belką do zawieszania wagi. Na uwagę
zasługuje drewniany strop z 1709 roku
oraz balustrada schodów z motywem
kampanuli z początków XVIII wieku.
Na wzmiankę zasługuje fakt, że od
27 października 1702 roku w ratuszu
odbywały się nabożeństwa. Sytuacja
ta była związana z pożarem kościoła
parafialnego Chrystusa Króla, który
to miał miejsce 26 października tegoż
roku. Nabożeństwa były przeprowadzane stale, aż do czasu odbudowy kościoła. Na przestrzeni dziejów budynek
ratusza, a w zasadzie jego poszczególne części były wykorzystywane w różnoraki sposób. Na piętrze znajdowała się sala posiedzeń rady miejskiej,
pomieszczenie urzędu podatkowego
(należy mieć na uwadze, że most na
Kwisie do 1815 roku był mostem granicznym), urząd akcyzowy. W ratuszu
był również areszt dla niepoznaki nazwany Izbą Obywatelską. W budynku
miała również swoją siedzibę straż
pożarna wraz z pomieszczeniem na
sprzęt strażacki (m.in. dwie sikawki). Oprócz aresztu było tam również
więzienie (solidne, suche, ogrzewane)
dla osób, które popełniły ciężkie przestępstwa. Wejściem od zachodniego
ryzalitu mogliśmy się dostać również

do restauracji Restauration zum Ratskeller z szynkiem i mieszkaniem – napis informujący o tym został podczas
ostatniego remontu odkryty i zabezpieczony.
Na koniec należy nadmienić, że
obecność Kwisy nie tylko wzbogacała
miasto ze względu na m.in. pokłady
złotego kruszcu ze złóż okruchowych
zwanych aluwialnymi, czy z połowu
pereł (27.01.1729 roku Elektor Saski
i Król Polski August II Mocny wydał edykt zabraniający swobodnego
połowu skójki perłorodnej), ale też
przysparzała problemów w postaci
pojawiających się cyklicznie powodzi.
Największa powódź miała miejsce 30
lipca 1897 roku, gdzie ratusz został
zalany do wysokości 1,5 metra. Tragiczna też była powódź z 1649 roku.
Niestety brak rzetelnych badań co
się działo w ratuszu w okresie wojennym oraz tuż po zakończeniu wojny,
a w szczególności do 1956 roku. Można
powiedzieć, że jest to biała karta ratusza, którą należałoby odkryć.
Norbert Włodarczyk
Przewodnik Sudecki
Przewodnik po Karkonoskim Parku
Narodowym

Od redakcji. Nie wszystkie twierdzenia autora znajdują odzwierciedlenie
w źródłach historycznych. Np. nie wiadomo, czy prawa miejskie Leśnej nadał
Henryk I Jaworski.(m/s)

Ćwiczenie RENEGATESAREX-20
W dniach 6-9 października 2020 r.
Urząd Miejski w Leśnej uczestniczył
w krajowych ćwiczeniach zorganizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP
pod nazwa RENEGATE-SAREX-20.

Elementami ćwiczeń były zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej
Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGATE, stanowiący
potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W pierwszym dniu – 6 października 2020 r.
sprawdzony został wojewódzki system alarmowania i ostrzegania mieszkańców, podczas którego wyemitowany został w Leśnej
dźwięk modulowany syren alarmowych
trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności
operacyjnych Sił Zbrojnych RP i instytucji
cywilnych, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym.

Remont elewacji ratusza
w Leśnej zakończony
Jak informowaliśmy Państwa w poprzednich wydaniach Panoramy Leśnej – od marca do września br. prowadzone były roboty budowlane związane z remontem elewacji
budynku Ratusza Miejskiego w Leśnej.
Prace zrealizowane przez firmę FBL
Tomasz Lassak z Leśnej, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu, swym zakresem obejmowały nie tylko poprawę walorów estetycznych obiektu, tj.
odświeżenie powłok malarskich ścian
zewnętrznych, ale także m.in. wymianę uszkodzonej instalacji odgromowej,
rur spustowych z PCV w poziomie
przyziemia na żeliwne oraz montaż żeliwnych czyszczaków. Ponadto
wymieniono uszkodzone parapety
na parterze budynku na nowe, tak-

że miedziane, z miedzi patynowanej
oraz wykonano iniekcję w poziomie
przyziemia.
Wartość robót budowlanych opiewała na kwotę ponad 433 tys. zł z czego
270 736,00 zł dofinansowane zostało
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Poniżej przedstawiamy efekt
końcowy w/w robót remontowych.
MW
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Wrzesień w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej
Choć Miejsko-Gminne Przedszkole
im. Kubusia Puchatka w Leśnej, tak
jak reszta miejscowych placówek,
funkcjonuje w specjalnym nadzorze
sanitarnym, nie stoi to na przeszkodzie, aby przedszkolaki aktywnie i interesująco spędzały w nim swój czas.

Wraz z początkiem roku nasi nowi podopieczni poznali zasady funkcjonowania placówki,
rozpoczęli pierwsze przyjaźnie i przystąpili do
pierwszych prac plastycznych. Efekt każdych
zajęć można śledzić na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, gdzie
na bieżąco staramy się publikować przepiękne
prace naszych przedszkolaków.

Przedszkole Marzeń – zapewniliśmy maluchom
niesamowitą frajdę, ustawiając w przedszkolnym parku ogromne dmuchańce. A już główne
obchody były istnie sportowo-edukacyjnym wydarzeniem, zwieńczonym wręczeniem pamiątkowych dyplomów i specjalnie przygotowanych
na tę okazję kubeczków z logiem przedszkola.
Jak co miesiąc, tak i we wrześniu, zapewniliśmy
naszym maluchom dawkę wiedzy odnośnie bezpieczeństwa, a także pierwszej pomocy, zapoznając przedszkolaki m.in. z działaniem defibrylatora.
Wrzesień to także czas, kiedy witamy wśród
nas jesień. Przyjęliśmy ją bardzo ochoczo, wy-

1 września nie tylko przedszkolaki powracają do
naszej placówki po przerwie wakacyjnej. W progach naszego przedszkola witamy nowe dzieci,
które zdecydowały się podjąć u nas edukację.
1 września to również data rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Oczywiście, nasi podopieczni
pamiętali o obchodach 81. rocznicy tego wydarzenia, które w swojej skali tak mocno odcisnęło
piętno na kartach historii całego świata.
W tym dniu dyrektor Maria Załęczna wraz z delegacją nauczycieli złożyła kwiaty przy leśniańskim
obelisku, a nasze dzieci poznały pokrótce historię
naszego kraju.

konując na jej cześć piękne prace plastyczne,
a także uczestnicząc w zajęciach ruchowych
w naszym parku. Przy okazji nie zabrakło także
„grzybobrania”.
Oczywiście, jak co roku, wrześniowy czas zakończyliśmy obchodami Dnia Chłopaka. Z tej
okazji we wszystkich grupach panie nauczycielki
wraz z dziewczynkami odśpiewały chłopcom
uroczyste sto lat, złożyły im życzenia, a następnie wręczyły skromne upominki. Nie mogło
także zabraknąć słodkiego poczęstunku, który
zwieńczył celebrowanie tego dnia.
Maria Załęczna

We wrześniu obchodziliśmy m.in. Dzień
kropki, Dzień jabłka oraz Dzień aptekarzy i farmaceuty. Maluchy nie tylko poznawały genezę
każdego święta, ale także czynnie uczestniczyły
w jego obchodach, niejednokrotnie wykazując
się znakomitym talentem plastycznym.
W minionym miesiącu przypadał także dzień,
na który wszystkie maluchy czekały z niecierpliwością – Dzień Przedszkolaka. Co prawda
główne obchody rozpoczęliśmy 20 września, to
jednak, aby uatrakcyjnić dzieciom oczekiwania, już 18 września – dzięki państwu Marlenie i Rafałowi Niemczak oraz Stowarzyszeniu

Noc bibliotek 2020
Wieczorną porą 10 października
2020 roku odbyła się III edycja akcji Noc Bibliotek, zorganizowana
przez Bibliotekę Publiczną w Leśnej.
W Polsce była to VI odsłona tej akcji.
Tym razem miejscem spotkania był
Dom Kultury w Leśnej, ze względu na
lepsze warunki zachowania reżimu sanitarnego. W spotkaniu wzięło udział
12 osób. Akurat tego dnia w kraju padł
rekord zachorowań na COVID-19 i wiele osób zrezygnowało z udziału w akcji
„Noc Bibliotek”.
Ideą Nocy Bibliotek jest zachęcenie
do korzystania z bibliotek jako najbardziej dostępnych i otwartych instytucji kultury dla osób w każdym wieku.
Tegorocznym hasłem przewodnim
był „Klimat na Czytanie”, czyli: dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych
formach kultury i życia społecznego,
najbardziej dostępna, przyjazna forma
udziału w kulturze, a zarazem szansa
na znalezienie w lekturze wsparcia,
wytchnienia, pasji, rozrywki.
Uczestnicy z zaangażowaniem brali
udział w przygotowanych atrakcjach.

Konkurs „Noc w obiektywie” zaowocował ciekawymi, artystycznymi
zdjęciami. Najlepsze fotografie zostały
nagrodzone.
Dzięki „Astronomicznym kalamburom” poznaliśmy najważniejsze
konstelacje widoczne na Polskim niebie, a wieczorne rozmowy o ulubionych książkach nie miały końca.
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Po zdrowie z Kubusiem
Puchatkiem

Remont dachu przedszkola

„Po zdrowie z Kubusiem Puchatkiem” to kolejny projekt Stowarzyszenia PRZEDSZKOLE MARZEŃ,
który został sfinalizowany ze środków pożytku publicznego.

mujące zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zdrowy
tryb życia to również zdrowe odżywianie.
W ramach projektu wszystkie przedszkolaki
mogły degustować zdrowy posiłek, który

Głównym założeniem projektu była organizacja półmaratonu „Po zdrowie z Kubusiem Puchatkiem”. W zawodach brały
udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Po ukończeniu maratonu otrzymały do picia przepyszny sok marchwiowy
oraz pamiątkowe medale.
Przy współpracy trenera środowiskowego odbyły się również zawody i zabawy pro-

przygotował doświadczony kucharz.
Dzięki takim inicjatywom dzieci nabywają właściwe wzorce zdrowego i higienicznego stylu życia. Uczą się współpracy
w grupie oraz doskonalą umiejętności
sportowe poprzez aktywne spędzanie
czasu wolnego.

Stowarzyszenie Przedszkole Marzeń w Leśnej pragnie serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji
projektu „Po zdrowie z Kubusiem Puchatkiem”: Kamilowi Woźniak i Rafałowi Wra-

kania lub odzieży, masz problem z załatwieniem świadczeń socjalnych,
wystarczy zadzwonić 794 640 660. Posiadamy sprawne rzeczy używane np.
wózki z gondolami, narożniki, meblościanki, pralki, odzież, zabawki itp.

ga. Dziękujemy także panom: Mariuszowi
Mazur, Łukaszowi Kopka, Marcinowi Jęsior
i Markowi Witkowskiemu za pomoc i realizację marzeń naszych podopiecznych.
Pragniemy również podziękować wszystkim osobom, które przekazały swój 1%
podatku na cele statutowe stowarzyszenia.
Patrycja Matkowska

Koty wolno żyjące i ich prawa…
Status prawny kotów wolno żyjących
reguluje Ustawa o ochronie zwierząt
z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
W rozumieniu tej ustawy koty wolno żyjące to koty, które żyją w warunkach niezależnych od człowieka i są
nieudomowione. Nigdy nie posiadały
właściciela, co odróżnia je od kotów
bezdomnych. Koty wolno żyjące oraz
inne zwierzęta dzikie nie są zwierzętami bezdomnymi, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im życia

Z ostatnim dniem września bieżącego roku komisja odbiorowa dokonała
odbioru prac związanych z remontem
więźby dachowej, wymianą pokrycia
dachowego, remontem kominów oraz
wykonaniem instalacji odgromowej na
budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej. Dodatkowo wykonano prace naprawcze akroterionów
i konsoli, gzymsów podokapowych
oraz wymieniono istniejące wyłazy

dachowe. Wartość wszystkich przeprowadzonych prac to 270 941,82 zł
brutto, pochodzące z budżetu gminy
Leśna. Prace wykonała firma FBL Tomasz Lassak z Leśnej.
Powyższe prace są pierwszym etapem
prac remontowych przewidzianych na
budynku Przedszkola Miejskiego w Leśnej. W najbliższych latach planowane
są prace związane z remontem elewacji wraz z kolorystyką, osuszeniem
fundamentów, remontem balkonu nad
głównym wejściem do budynku, jak
również remontem schodów wejściowych i bocznych oraz rozbiórką schodów stalowych na elewacji północnej.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujesz wyposażenia mieszPrezes Stowarzyszenia P. Matkowska

Podziękowania
Z drobiazgów życiowych, wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.
Kardynał Stefan Wyszyński

Budynek Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej doczekał się remontu pokrycia
dachu.

w danym miejscu. Wyłapywanie kotów
oraz innych zwierząt dzikich, płoszenie, krzywdzenie oraz wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego
traktowania są zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 ustawy
ochronie zwierząt). W art. 35 ustawy
o ochronie zwierząt wymiar kary za
znęcanie się nad zwierzętami wynosi
do pięciu lat pozbawienia wolności.
ID
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Anioły na desce
W weekend 3-4.10.2020 roku odbyły się w Domu Kultury w Leśnej
dwudniowe warsztaty plastyczne,
w ramach których uczestnicy malowali anioła na desce na podstawie
otrzymanego szablonu.

Dyskusyjny Klub Książki
w Leśnej: „Pogadajmy o...”

W czasie warsztatów uczestnicy poznali
technikę malowania farbami akrylowymi
obrazu anioła na zagruntowanej desce.
Każdy kolejny etap malowania anioła był
dokładnie omawiany. Praca nad obrazem
polegała na wspólnym, jednoczesnym
malowaniu konkretnych detali zgodnie ze
wskazówkami pani prowadzącej zajęcia.
W efekcie podczas warsztatów powstało
kilkanaście niepowtarzalnych obrazów
przedstawiających anioły. Pomimo tego,
że uczestnicy korzystali z tego samego
szablonu, to różniły się one od siebie, co
czyniło je wyjątkowymi.

24.09.2020 r. w Bibliotece Publicznej
w Leśnej odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Pogadajmy o...”, na którym dyskutowałyśmy
o kryminale szpiegowskim Marka
Krajewskiego „Pomocnik kata”.
Pomysłodawca postaci Mocka i Popielskiego, tym razem zaskoczył swych czytelników powieścią szpiegowską. Autor
przenosi nas do międzywojennej Polski.
7 czerwca 1927. Dworzec kolejowy w Warszawie. Dziewiętnastoletni Borys Kowerda strzela do ambasadora ZSSR w Polsce.
Piotr Wojkow umiera w szpitalu. Stosunki
polsko-sowieckie ulegają gwałtownemu
zaostrzeniu. Oba państwa znajdują się na
krawędzi wojny. Proces Kowerdy rozpoczyna się natychmiast.
Autor wprowadza nas w zakulisowe rozgrywki dwóch wywiadów .Wartka, pełna
dramatycznych i zaskakujących wydarzeń
akcja oraz rozbudowany kwiecisty styl

,,Mała książka – wielki człowiek”
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka. Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz
ﬁlii w Pobiednej i Kościelnikach.
Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których
nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla
rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do
Biblioteki Publicznej w Leśnej bądź ﬁlii w Pobiednej, gdzie na każdego Małego Czytelnika
w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. Biblioteka Publiczna w Leśnej
serdecznie zachęca do wzięcia udziału w trzeciej
odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dzieci z rocznika 2014 – 2017.
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka
– wielki człowiek” we współpracy bibliotekami
publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział
w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-

nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie
generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

•

Broszura dla rodziców „Książką połączeni,

czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających
z codziennego czytania dziecku i odwiedzania
z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę
w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka,
znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
•

Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojek-

towana karta biblioteczna do zbierania naklejek
za wypożyczone książki.

Wyprawka Czytelnicza

Dlaczego warto odwiedzić
z dzieckiem bibliotekę?

•

•

Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to sta-

Dziecko może poznać ważne miejsce na

rannie dobrany zestaw utworów wybitnych pol-

mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu

skich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym

w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak

•

i współczesne. W gronie autorów znajdziemy

stęp do książek, ale też szeroką ofertę kultural-

Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny do-

m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską,

ną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą

Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszew-

wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsz-

ską. W publikacji obecni są również Liliana Bar-

tatach i wydarzeniach przygotowanych przez

dijewska, Zoﬁa Stanecka, Anna Onichimowska,

bibliotekarzy.

Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał

•

Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa,

dzielności, podejmowania własnych wyborów

Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz

i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są per-

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

spektywy spoglądania na świat.

Wizyta w bibliotece uczy dziecko samo-

czyni książkę bardzo ciekawą. M. Krajewski to twórca o olbrzymim doświadczeniu
i umiejętnościach, na książki którego czeka się z niecierpliwością. Już 22.10.2020 r.
w Domu Kultury w Leśnej będziemy mogli
spotkać go osobiście na spotkaniu autorskim, na które serdecznie zapraszam.
Moderator DKK W.
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Dodatkowe
frakcje
w PSZOK
Urząd Miejski w Leśnej informuje,
iż w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców odnośnie braku
możliwości utylizacji styropianu
i części samochodowych, Burmistrz
Leśnej podpisał umowę na odbiór
tych frakcji z zewnętrzną firmą, tj.
EKO-WORLD z Wieży.
W związku z powyższym od 7 października 2020 roku w PSZOK-u będzie
dodatkowo można oddać :
• styropian biały czysty,
• styropian biały brudny,
• części samochodowe,
• papę.
Przypominamy, że w/w odpady mogą
oddawać wyłącznie mieszkańcy jako
osoby fizyczne, w ilości nie wzbudzającej zastrzeżeń co do ich charakteru.

Kontrola umów na odbiór odpadów
W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości
niezamieszkałych zobowiązani są
do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

• uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną
deklaracją;
• indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem
Do nieruchomości niezamieszkałych, uprawnionym – na część nieruchomona których powstają odpady komu- ści niezamieszkałej (na której prowanalne zalicza się m. in.: agroturystyki, dzona jest działalność gospodarcza),
ośrodki zdrowia, apteki, obiekty pro- a w przypadku, gdy część niezamieszdukcyjne, usługowe, handlowe, warsz- kała jest wynajmowana, obowiązek
taty, biura, sklepy, itp.
zawarcia umowy obejmuje podmiot
W sytuacji, gdy nieruchomość posia- najmujący, chyba że umowa najmu
da dwie części: przeznaczoną na cele lokalu stanowi inaczej.
mieszkaniowe oraz przeznaczoną na
działalność gospodarczą, właściciele Ponadto przypominamy podmiotom
nieruchomości powinni zawrzeć od- prowadzącym działalność gospodarrębną, dodatkową umowę na wywóz czą, że niedopuszczalne jest mieszanie
odpadów niewytwarzanych w gospo- odpadów komunalnych z gospodardarstwie domowym.
stwa domowego z odpadami z prowaWłaściciele nieruchomości miesza- dzonej działalności gospodarczej. Każnych zobowiązani są wobec powyż- dy podmiot prowadzący działalność
szego do:
gospodarczą zobowiązany jest podpi-

Ogradzamy boksy śmietnikowe
W związku z notorycznym zaśmiecaniem przez mieszkańców boksu
śmietnikowego oraz placu wokół
ludmerów w Leśnej przy ulicy Krótkiej, podjęliśmy decyzję o ogrodzeniu w/w miejsca i objęciu tego terenu monitoringiem.

Czy ZGiUK
dostarcza
pojemniki?
W celu weryfikacji terminowości dostarczania pojemników na odpady komunalne przez ZGiUK Lubań, Urząd
Miejski w Leśnej zwraca się z prośbą do
mieszkańców o zgłaszanie wszelkich
nieprawidłowości.
Zgłoszeń można dokonywać mailowo
na adres j.swierk@lesna.pl lub telefonicznie pod nr 515 360 724 oraz 75 724
20 56 wew. 52.
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Niestety, mieszkańcy tego terenu miasta
za nic mają poczucie dbania o estetykę
miasta. Sprzątanie przez pracowników
Urzędu Miejskiego „wielkogabarytów” za
właścicieli tych odpadów utwierdza ich
w swojej bezkarności i dlatego zmuszeni
jesteśmy do podejmowania innych działań.
Jednocześnie przypominamy, że zaśmiecanie miejsca publicznego jest wykroczeniem

karanym grzywną, a urząd prowadzi kontrole
pod tym kątem. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości będziemy stanowczo egzekwować kary. Wyrywkowe kontrole prowadzone są niemal każdego dnia. Pozostawiane
w śmieciach dane osobowe (imię i nazwisko,
adres, nr telefonu) w czasach bardzo dużego
rygoru ochrony danych osobowych są dowodem bezmyślności i arogancji ich właścicieli.
Nam za to pomagają bez jakichkolwiek wątpliwości przekazać sprawę na policję z wnioskiem o ukaranie.
Obok zdjęcia z ogrodzonego boksu przy
ul. Krótkiej i kilka smutnych obrazów centrum Leśnej, a przecież co środę można przez
8 godzin nieodpłatnie oddać swoje odpady.
JŚ

Gmina sprzedaje lokal pod działalność usługową
Gmina Leśna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego położonego w Leśnej przy
ul. Henryka Sienkiewicza 34-38.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 122,30 m2. Lokal jest położony na
parterze budynku, w odległości 180 m
od centrum, w otoczeniu zabudowy
mieszkalno-usługowej. W pobliżu
znajdują się dwa parkingi samochodowe. Stan techniczny lokalu średni.
Cena wywoławcza nieruchomości 89
000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu
4 listopada 2020 r. Wadium w wysoko-

ści 8 900,00 zł płatne jest w terminie
do dnia 28 października 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.

sać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Gmina Leśna objęła systemem zagospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałe. Na odbiór
odpadów komunalnych przedsiębiorcy mogą podpisać umowę z Urzędem
Miejskim w Leśnej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych
zobowiązani są do udokumentowania
posiadania umowy na korzystanie
z usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych poprzez okazanie takich
umów i dowodów uiszczania opłaty za
te usługi.
Jednocześnie przypominamy, że
przedsiębiorcom nie posiadającym
umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz przemysłowych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.
(JŚ)
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Kacper Sztuba wicemistrzem Europy w slalomie kajakowym
W stolicy polskiego slalomu wystartowało ponad 220 zawodników z 23 europejskich krajów.
To bardzo dużo zważywszy na sytuację epidemiologiczną na świecie i choć zawody odbywały się w reżimie sanitarnym, to kibiców nie
brakło i trybuny były prawie pełne.
Polacy spisali się na medal, a właściwie
to na medale. Najlepiej wypadła konkuren-

cja K1 x 3 mężczyzn w kategorii juniorów
zdobywając złoty medal.
W skład drużyny kajakowej weszli: Tadeusz Kuchno, Michał Ciągło i Mikołaj
Mastalski, którzy pokonali 11 zespołów.
Drudzy byli Francuzi, a na trzecim miejscu
podium stanęli Rosjanie.

W kanadyjkowej jedynce C1 U23 srebrny
medal wypływał Kacper Sztuba, zaliczając
przy tym 2 pkt. karne, co zaważyło na kolorze medalu. Zwyciężył Czech Vojteh Heger
wyprzedzając Polaka o 1,15 sekundy, a na
3. miejscu uplasował się Rosjanin Dmitrii
Khramtshov przegrywając z Kacprem niecałe pół sekundy. Nasi reprezentanci zdobyli

6 medali: 1 złoty, 3 srebrne (w indywidualnych konkurencjach olimpijskich) i 2 brązowe w zespołach.

DOROBEK KACPRA SZTUBY W SEZONIE 2020
• Kraków 21-23.08.2020 Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w slalomie:
• 1 miejsce indywidualnie w konkurencji
C-1 kanadyjki jedynki.
• Kraków 28-30.08.2020 Mistrzostwa Polski Seniorów w slalomie:
• 1 miejsce indywidualnie w C-1 kanadyjki jedynki,
• 1 miejsce w zespołach C-1x3 (Sztuba
Igor, Sztuba Kacper, Wiercioch Michał).

• Czechy 18-20.09.2020 Mistrzostwach
Europy Seniorów w slalomie w czeskiej
Pradze:
• 3 miejsce w konkurencji C1x3 zespołów
• 8 miejsce w olimpijskiej konkurencji indywidualnej kanadyjek jedynek -C1.
• Kraków 1-4.10.2020 Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w slalomie:
• 2 miejsce indywidualnie w konkurencji
C-1 kanadyjek jedynek.
• 4 miejsce w zespołach C-1x3

• Szczawnica 9-11.10.2020 Mistrzostwa
Polski seniorów i juniorów w sprincie i zjeździe kajakowym:
• 2 miejsce indywidualnie w sprincie C-1
kanadyjki jedynki
• 2 miejsce indywidualnie w zjeździe C-1
kanadyjki jedynki
• 3 miejsce zespołowo w zjeździe C-2 kanadyjki dwójki.
Źródło: https://pzkaj.pl/
Jacek Sztuba

Dzień Sportu w Leśnej
W dniu 19 września br. został zorganizowany przez OKiS w Leśnej dla
mieszkańców Gminy Leśna „Dzień
Sportu w Leśnej”, który był zrealizowany w ramach ogólnopolskiej
akcji, jako 8. edycja Narodowego
Dnia Sportu.

żenia kajakarza, który trenuje w dyscyplinie kajak polo.
Klub sportowy piłki nożnej MGKS
Włókniarz Leśna rozegrał towarzyski
mecz prezentując tym samym umiejętności najmłodszych piłkarzy. Stowarzyszenie Be Active Leśna poprowadziło wraz

Imprezą towarzyszącą było HOLI Święto

z naszym animatorem sportu rozgrywki
towarzyskie w siatkówkę dla mieszkańców Leśnej oraz mecz towarzyski w piłkę
nożną. Zainteresowani mieszkańcy wraz
z członkami Stowarzyszenia Be Active
Leśna biegli wspólnie na 5 km na obiekcie
lekkoatletycznym „Królowa Sportu”. Został
zaprezentowany również dla mieszkańców
występ artystyczno-taneczny czirliderek,
których opiekunką jest Monika Borkowska.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Smolnik zaprezentowała prawidłową

Kolorów, w ramach którego uczestnicy
mogli obrzucać się kolorowymi proszkami
przy różnorodnej muzyce. Podczas imprezy zaprezentowały swoją działalność kluby
sportowe działające w Gminie Leśna oraz
stowarzyszenia promujące sport i zdrowy
tryb życia. Klub kajakarski LUKS Kwisa
na basenie w Leśnej przeprowadził pokaz
treningu kajak polo. Artur Fabijański opowiedział o osiągnięciach sportowych klubu,
przybliżył słuchaczom szczegóły wyposa-

technikę chodzenia z kijkami (Nordic Walking), a wszystkie osoby zainteresowane
sprawdzeniem się w chodzeniu z kijkami
przeszły wspólnie dystans 5 km po bieżni i okolicach Leśnej. Pod okiem naszego
animatora można było zagrać w boule, a na
korcie pograć w tenisa ziemnego.
Przez cały czas trwania imprezy każdy chętny mógł sprawdzić się na stacjach
zręcznościowych, a za zaliczenie wszystkich
stacji otrzymać upominek w formie kolorowego proszku do wykorzystania na imprezie
towarzyszącej HOLI Święto Kolorów.
Dla najmłodszych uczestników imprezy były dostępne dmuchańce oraz pokaz
puszczania baniek mydlanych. Wszystkie

stowarzyszenia i grupy sportowe zaangażowane we współorganizację imprezy
miały okazję zaprezentować się w różnych
działaniach prowadzonych na kompleksie
boisk w Leśnej. Dodatkowo przy kompleksie
boisk sportowych została wydzielona część
gastronomiczna z przekąskami i napojami.
Bardzo dziękujemy za współpracę: LUKS
Kwisa, MGKS Włókniarz Leśna, Monice
Borkowskiej, Stowarzyszeniu Be Active Leśna, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Smolnik,
Kościołowi Chrześcijańskiemu „Słowo Życia”. Dzień Sportu w Leśnej został wsparty
ze środków funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
OKiS
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Dzięki wspólnej pracy

Cmentarz w Pobiednej w lepszej odsłonie
Od pierwszych dni września pracownicy Urzędu
Miejskiego w Leśnej (tzw. grupa estetyki) rozpoczęli
prace związane z oczyszczeniem (odkrzaczeniem) terenu cmentarza komunalnego w Pobiednej oraz inne
prace mające na celu poprawę estetyki tego miejsca.

Dodatkowym zadaniem było także
ogrodzenie wieży na terenie cmentarza. W międzyczasie wykonane zostały
prace związane z utworzeniem nowego
miejsca (wewnątrz cmentarza) na pojemniki na odpady, które dodatkowo
– na zlecenie Burmistrza – ogrodzone
zostało barierą żeliwną przez pracowników Fabryki Baworowo z Leśnej. Na
murze zamontowana została także
nowa tablica na klepsydry pogrzebowe.
W drugiej połowie września do prac
włączyli się mieszkańcy Pobiednej oraz
Czerniawy wraz ze swoimi przedstawi-

ne, aby estetycznie i z odpowiednim
szacunkiem do pochowanych tam osób
przykryć te miejsca.
Mamy świadomość, że od wielu lat
zaniedbywany cmentarz wymaga
olbrzymich nakładów ﬁ nansowych,
związanych przede wszystkim z remontem muru i kolejnym etapem budowy nowej ścieżki od głównego wejścia, remontem budynku kaplicy. Ale
już teraz wspólna praca urzędu jak
i mieszkańców dwóch gmin przyniosła niesamowite efekty. Nie będzie już
śmieci pod murem jak w zeszłym roku,
krzaków, rozrzuconych pod murem
płyt/kamieni, a czasem nawet niepotrzebnej już ławki.

Jesteśmy zbudowani Państwa postawą i bardzo za nią dziękujemy. Pomimo
tego, że polskie społeczeństwo ma za
sobą czyny społeczne i często mówi
się o tym jak bardzo jesteśmy roszczeniowi, to jednak na naszym terenie
nie brakuje ludzi, którzy kilkanaście
weekendowych godzin gotowi byli
przeznaczyć na posprzątanie terenu,
gdzie spoczęli ich bliscy i wesprzeć
Gminę w działaniach. Nie wiadomo
jak z powodu pandemii wyglądało będzie tegoroczne Święto Zmarłych, ale
wszyscy mamy świadomość, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Jeszcze
raz bardzo dziękujemy.
MP

cielkami w Radzie Miejskiej, zarówno
z Leśnej jak i Świeradowa. Kilka sobotnich akcji mieszkańców pozwoliło na
wykonanie olbrzymiego zakresu prac
i dlatego już od wejścia na cmentarz
widoczne są zmiany. Nie sposób określić ilości wyciętych i wywiezionych
krzaków, ale dostrzec można otaczający mur, epitaﬁa jak i smutny widok
zapadniętej miejscami ziemi tuż przy
murze. Widoczne wcześniej stare grobowce zostały w sierpniu zasłonięte
betonowymi płytami, a na początku
października gmina zamówiła kolej-

Obradowało Stowarzyszenie „Zamek Czocha”
W sobotę 26 września br. na Zamku
Czocha odbyło się walne zebranie
Stowarzyszenia „Zamek Czocha”.
Obecność 11 członków (na ogólną
liczbę 17) pozwoliła na podjęcie
szeregu ważnych uchwał, w tym
dokonania zmiany statutu stowarzyszenia.

księgową Stowarzyszenia Małgorzatę Baran).
Zarządowi udzielono absolutorium za rok
2019, a jednocześnie przedłużono kadencję
dotychczasowych władz, jednak nie dłużej
niż do końca br. Pozwoli to na przeprowadzenie wszelkich zmian formalnych w KRS.
Ze statutu usunięto zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej, która była zawieszona,
a każdorazowo obciążała kosztami w KRS.
Prezes Janusz Skowroński przedstawił spraNa spotkaniu omówiono bieżące działania
wozdanie Zarządu za rok 2019, w tym spra- stowarzyszenia, w tym m.in. prace wydawwozdanie merytoryczne, sprawozdanie ﬁ- nicze nad III edycją poczytnej książki „AL
nansowe (tj. bilans na 31.12.2019, rachunek
Hartmannsdorf. Zapomniana ﬁlia KL Grosszysków i strat za rok 2019 wraz z informa- -Rosen” (z doﬁnansowaniem publikacji przez
cją dodatkową – sporządzoną przez główną
Urząd Miejski w Leśnej), czy kontynuowa-

niem współpracy z Deutsche Burgenvereinigung e.V. w Braubach (Niemcy) w zakresie
badań historycznych i kwerend zamku Czocha i osoby architekta Bodo Ebhardta.
Ustalono termin i miejsce następnego Walnego Zebranie Stowarzyszenia. Odbędzie się
12 grudnia br. o godz. 11:00 w Lubaniu (Motel
„Łużycki”) – z uwagi obchody 800-lecia miasta, porę roku i lepszy dojazd.
W planach stowarzyszenia na rok przyszły
planuje się m.in. wyjazd członków do Puszczy
Noteckiej, zwiedzanie miejsc historycznych,
w tym rodziny von Hochberg. Chętnych do
śledzenia działalności i wstąpienia do stowa-

rzyszenia prosimy o kontakt – przez stronę
na portalu facebook.
Janusz Skowroński

