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XXX-lecie Stacji Wolimierz –
transgraniczny dzień teatru
17 lipca br. Rynek w Leśnej zamienił się w scenę kulturalną. Wystąpili
artyści uliczni, którym towarzyszyły „Łużyczanki”, pojawili się „czarodzieje ognia”, mistrzowie tanga
i krążowniki szos…

nie padał, wpływając bez wątpienia na
frekwencję na centralnym placu Leśnej.
Na szczęście w kulminacyjnych godzinach imprezy prawie przestało padać…

G

mina Leśna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.
„XXX-lecie Stacji Wolimierz – transgraniczny dzień teatru” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.
Burmistrz Leśnej oraz Kommen und
Gehen z Goerlitz i Teatr Klinika Lalek
z Wolimierza zaprosili mieszkańców
gminy, turystów i gości do udziału w tej
niecodziennej imprezie.
Pogoda, niestety nie dopisała. Gdy
trwały przygotowania, rozkładano sceny, stoiska i namioty – deszcz intensyw-

Ciąg dalszy na str. 8

„Sztylety i bukiety, kolczyki oraz talerzyki...”
W sobotę 17.07.2021 r., w leśniańskim Ratuszu uruchomiona została Galeria Twórczości Pogórza Izerskiego. Jest
to miejsce, w którym lokalni
rękodzielnicy i twórcy mogą
wystawić swoje produkty,
a mieszkańcy i turyści mogą je
kupić lub po prostu podziwiać.

W

przeciągu kilku dni z pustego pomieszczenia, przy
niewielkim nakładzie finansowym powstała Galeria. Było to
możliwe, dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców-spo-

łeczników oraz pracowników
Urzędu Miejskiego w Leśnej:
Zofii, Katarzyny i Andrzeja
Chudzińskich, Marii Streubel,
Mirosława Szolca, Janusza Dobrowolskiego, Józefa Downara,
Mariusza Krajewskiego, Łukasza Piórkowskiego, Anety Usyk,
Mirosława Słodzińskiego, Renaty Komaiszko, Elżbiety Kwiatkowskiej, Anny Stawisińskiej-Urban, Joanny Burdajewicz.
Otwarcia dokonał Burmistrz
Leśnej Szymon Surmacz, który
tak powiedział o przedsięwzięciu: „każda szanująca się miej-

scowość, której mieszkańcy chcą
zarabiać na turystyce musi mieć
porządną informację turystyczną, połączoną ze sklepem z lokalnymi pamiątkami”.
Ciąg dalszy na str. 3
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Lato w Teatrze po raz drugi
Po raz drugi, Fundacja Ditero z Wolimierza realizowała artystyczne półkolonie integracyjne w ramach ogólnopolskiego programu Lato w Teatrze.
Jest to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej.
W 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało zaledwie 41 ośrodków
z całej Polski w tym nasza fundacja Ditero, wspomagana w pracy teatralnej
przez Wiktora Wiktorczyka z teatru Klinika Lalek.

Punkty Informacji Turystycznej w Leśnej
Urząd Miejski w Leśnej zamierza uruchomić kilka Punktów Informacji
Turystycznej. Prosimy o kontakt osoby lub podmioty gospodarcze, które
są zainteresowane prowadzeniem takiego Punktu.

D

otychczas zgłosiło się do nas ośmiu
zainteresowanych prowadzeniem
Punktu Informacji Turystycznej. Są to
instytucje lub osoby prywatne z Grabiszyc, Miłoszowa, Stankowic, Wolimierza i Pobiednej.
Zależy nam, aby osoby prowadzące
punkty Informacji Turystycznej:
• informowały o instytucjach pomocnych turyście,
• przekazywały dane na temat bazy
noclegowej i gastronomicznej,
• informowały o lokalnych imprezach
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
• udostępniały materiały informacyjne i promocyjne Gminy Leśna dostarczone przez Urząd Miejski.
Lokalny sklep, agroturystyka, galeria,
czy producent lokalnych przysmaków
lub pamiątek, który zdecyduje się na
współpracę z Urzędem zwiększa swoją rozpoznawalność, uczestniczy na
bieżąco w planowaniu turystycznych

W

zajęciach brały udział dzieci
z gminy Leśna, Mirsk i Gryfów
Śląski. Zgodnie z założeniami programu integracyjnych półkolonii, połowa uczestników to dzieci ze spektrum
autyzmu.
– „Każda osoba ze spektrum autyzmu
ma swoje mocne strony, pasję, zaangażowanie i talent. W pracy Fundacji Ditero staramy się je odkrywać i wzmacniać. Zrobiliśmy to także podczas
zajęć teatralnych opartych na motywach bajki Jakuba i Wilhelma Grimm
„O Czterech muzykantach z Bremy”.
Osioł, pies, kot i kogut, ze względu na
wiek i niedołężność w oczach swojego
otoczenia byli bezużyteczni. Jednak

każdy z nich miał unikalny talent,
dzięki którym, po zebraniu w jeden
zespół, stali się niezwyciężeni i pokonali groźnych zbójców. Opierając się
na tym znanym powszechnie motywie,
pokazujemy, że współpraca i odwaga
w zaprezentowaniu swoich unikalnych
umiejętności pozwoli także dzieciom
ze spektrum autyzmu czynić rzeczy
wyjątkowe” – mówi prezes Fundacji,
Agnieszka Surmacz.
Więcej informacji na temat programu na:
www.ditero.pl
www.latowteatrze.pl
facebook.com/programLatowteatrze

PANORAMALEŚNEJ – MIESIĘCZNIK GMINY LEŚNA

Ruszaj z nami
W pierwszej połowie lipca gminę Leśna odwiedziła ekipa programu telewizyjnego Ruszaj z nami. Telewizja
Wrocław emitowała program 15 lipca.

R

uszaj z nami to program wakacyjny
poświęcony tematyce turystycznej,
promujący atrakcje oraz tożsamość
Dolnego Śląska – jego walory przyrodnicze, historyczne, społeczne i kulturalne. Tym razem program opowiadał
o wędrówce rowerowej z Gryfowa Śląskiego do Leśnej. Z leśniańskich atrakcji na trasie znalazły się: przystań Izery
oraz stadnina koni Izery. To dwa miejsca oferujące aktywny wypoczynek nad
wodą oraz na grzbiecie konia. Przystań

atrakcji i tras, weźmie udział w szkoleniach dla prowadzących informację turystyczną i przez to poprawia poziom
świadczonych usług. Punkty Informacji turystycznej otrzymają tablice
informacyjne, materiały promocyjne
oraz wszelkie niezbędne informacje.
Sieciując punkty informacji i atrakcje
turystyczne, wzmacniamy zainteresowania turystów gminnymi atrakcjami
przez co zachęcamy do odkrywania kolejnych tajemnic leśniańskiej turystyki.
Prosimy, aby lokale czynne były nie
tylko w dni robocze, ale również w soboty, a nawet w niedziele. Wskazane jest,
aby pomieszczenia z punktami IT mieściły się na parterze budynku, bezpośrednio przy ulicy lub głównej drodze.
Osoby zainteresowane prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej
prosimy o kontakt poprzez
e-mail: m.slodzinski@lesna.pl lub
telefonicznie: 75 72 11 139 wew. 15
w dni robocze w godzinach od 8:00
do 15:00.

Izery oferuje pływanie żaglówką, rowery wodne, kajaki, a także piękną plażę
z widokiem na Zamek Czocha. Stadnina
Izery natomiast od lat hoduje konie rasy
koniki polskie. Organizuje wycieczki
konne, rajdy i pikniki dla gości. Rajdy
konne to oferta kilkudniowej wyprawy
po Pogórzu Izerskim odbywającej się
na grzbiecie konia. Daje to niepowtarzalne możliwości odkrywania szlaków,
miejsc i zakamarków, które są trudno
dostępne innymi środkami transportu.
Kulminacyjnym punktem programu
było spotkanie na rynku w Leśnej. O turystycznych walorach opowiedziała Renata Komaiszko z Referatu Społecznego.
Zaprosiliśmy również Wiktora Wiktorczyka z Teatru Klinika Lalek w Wolimierzu, który zaprosił mieszkańców
na imprezę trzydziestolecia teatru.
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„Sztylety i bukiety, kolczyki
oraz talerzyki...”

Ciąg dalszy ze str. 1

Kolejne serce
w Kościelnikach Średnich

W
Joanna Burdajewicz

G

aleria znajduje się na parterze
Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00,
a w soboty i niedziele w godzinach
10:00-18:00 (do końca września).
Wstęp jest bezpłatny. Obecnie jej
ekspozycja składa się z ponad 80 produktów pochodzących od lokalnych
twórców. Są tu m.in.: lnianie torby,
ziołomiody, omacki, biżuteria, obrazy, porcelanowe aniołki i naczynia,
wianki, bukiety mydlane, makramy,
poduszki, deski
z drewna, serwetki, ręcznie wykute
przez kowala-artystę noże i sztylety.
Można tu kupić pamiątkowe magnesy,
kubki,skarbonki, monety i breloczki
z wizerunkami gminnych atrakcji
turystycznych. To dopiero początek
działalności – galeria jeszcze będzie

się rozwijać, ponieważ cały czas pozyskujemy nowych twórców. Planujemy
poszerzyć asortyment o wyroby szklane i drewniane (np. ręcznie robione
szachy), widokówki, rękodzieło szydełkowe, szyte piórniki oraz plecaki
i wiele, wiele innych. Za zakupy w Galerii można płacić gotówką lub kartą.
Produkt lokalny jest bardzo ważnym elementem rozwoju społecznego i gospodarczego małych gmin
w regionach turystycznych. Kolejnym
krokiem będzie uruchomienie sklepiku online - jesienią bieżącego roku tak, aby promować lokalnych artystów
w sposób ciągły. .
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i umieszczeniem
swoich wyrobów w Galerii, zapraszamy do kontaktu z Referatem Społecznym – osobiście lub za pośrednictwem
maila: e.kwiatkowska@lesna.pl, tel:
75-721-12-39 wewn. 15.

idząc zaangażowanie mieszkańców w zbiórkę nakrętek plastikowych, zdecydowano o montażu
kolejnego serca w gminie. Zebrane
zakrętki będą przekazywane na cele
charytatywne.
Jesteśmy bardzo dumni z takiego
podejścia mieszkańców do sprawy.
Mamy nadzieję, że praktyka poma-

gania przez segregowanie stanie się
naszym codziennym nawykiem.
W tym miejscu warto wspomnieć, że
akcja zbiórki nakrętek w naszej gminie
rozpoczęła się w 2019 r. na rzecz Stasia Zimowskiego z Giebułtówka. Przez
dwa lata przyniosła ogólny dochód
w wysokości 10 tys. zł. Jest w tym również zasługa naszych mieszkańców.

Góra grosza dla Stasia

T

ym razem dziękujemy za wsparcie
akcji mieszkańcom Gminy Leśna.
Dzięki Państwa zaangażowaniu, po
przeliczeniu pieniążków, na konto Stasia trafi 430 zł. Zachęcamy do dalszego
udziału w zbiórce.

Narodowe Czytanie 2021
Biblioteka Publiczna w Leśnej wraz z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Leśnej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji NARODOWEGO
CZYTANIA!

A

kcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich została zainicjowana przez Prezydenta
RP w 2012 r., a jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości. W tym roku, w sobotę
4 września 2021 roku, w całej Polsce
czytana będzie ,,Moralność Pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Leśniańskie czytanie fragmentu lektury zaplanowane
jest od godz. 12.00 na Rynku w Leśnej.
Uczestnicy wydarzenia otrzymają
pamiątkowe przypinki, a osoby które
przyniosą własne egzemplarze powieści będą mogły przybić na nich okolicznościową pieczęć. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wręczenie nagród
w konkursie pt. ,,Fantastyczna Leśna”

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Leśnej, do udziału którego
serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci w wieku 12-18 lat! Nagrodą jest
wyjątkowa książka jeleniogórskiego
twórcy Tomasza Szyrwiela zatytułowana ,,Bestiariusz Jeleniogórski” Tom
I. Więcej informacji o konkursie jest na
stronie okislesna.pl.
Poszukujemy osoby do czytania
II Aktu ,,Moralność Pani Dulskiej”
G. Zapolskiej z podziałem na role. Osoby zainteresowane wspólnym czytaniem proszone są o przesłanie chęci
uczestnictwa w czytaniu ze wskazaniem wybranego bohatera na adres: biblioteka.lesna@op.pl, tel. 75 72 11 332
lub osobiście w Bibliotece Publicznej
w Leśnej. Zgłoszenia przyjmujemy do
dnia 13 sierpnia 2021r.
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Wycięty dąb –
czy powinno
być pozwolenie
Jan Surowiec

W

ostatnim czasie wycięty został
okazały dąb przy drodze powiatowej Leśna – Bożkowice. Z informacji
jakie trafiły do mnie (dzięki Panu Kamilowi W.) wynika, że drzewo to „było
siedliskiem pachnicy dębowej (owad
objęty ochroną). Od wielu lat kondycja
drzewa nie zmieniała się. Grzyb, który
był na pniu, to czyreń dębowy i dzięki
niemu powstają cenne siedliska. Nie jest
on groźnym grzybem. To co się zmieniło
od około stycznia tego roku, to w miejscu występowania grzyba odpadła kora.
Ubytek o takim samym zakresie był
w tym drzewie co najmniej od 10 lat bo
od tego czasu drzewo było obserwowane”.
Interpelację w tej sprawie skierowałem do Starosty Lubańskiego. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że dąb został usunięty na zlecenie Powiatowego
Zarządu Dróg przez Straż Pożarną
w trybie pilnym, bez formalnego zezwolenia.
W piśmie czytamy: „w dniu 26 maja
2021 roku Dział Służby Drogowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu
w godzinach porannych otrzymał telefoniczne zgłoszenie od użytkownika drogi
o drzewie, które stwarza zagrożenie dla
użytkowników drogi powiatowej 24641.
Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy PZD dokonali oględzin
przedmiotowego drzewa”.
Z kolei w innym miejscu wyjaśnień
czytamy: „W dniu 26 maja 2021 roku
podczas objazdu drogi powiatowej zauważono bardzo rozlegle spróchniałe
drzewo gatunku dąb”. Jak było naprawdę
nie wiadomo. Czy zagrożenie zostało

zgłoszone, czy pracownicy PZD dopiero
w maju 2021 r. odkryli drzewo wymagające angażowania Straży Pożarnej
i pominięcia wszystkich procedur?
Nie było nadzwyczajnych okoliczności
– złamanych konarów, nadmiernego
pochylenia, a drzewo zniknęło w ciągu
jednego dnia.
PZD w ogóle nie rozpatrywało innych wariantów umożliwiających
pozostawienie drzewa, co wydaje się,
powinno zawsze być brane pod uwagę,
zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji
o nieodwracalnych skutkach.
Pozyskane drewno w znacznej części
(korona drzewa) zostało zagospodarowane przez pracowników PPSP dokonujących wycinki. Pozostały pień PZD
planuje nieodpłatnie przekazać do PCE
w Lubaniu, o ile inaczej nie zdecyduje
RDOŚ we Wrocławiu.
O całej sprawie wiedział też Urząd
Miejski w Leśnej, do którego PZD przekazał protokół konieczności usunięcia
dębu.

Po interwencji
wykoszone
Jedna z moich interpelacji złożona
13 czerwca b.r. dotyczyła zarośniętych
poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich. W szczególności podałem
przykład ul. Baworowo w Leśnej –
nieprzycięte żywopłoty w pasie drogowym, bardzo wysoka (ponad 1 m)
przerośnięta trawa, chwasty, kępy już
suchych roślin.
W ciągu tygodnia stan już był inny,
prace zostały wykonane. Powiatowy
Zarząd Dróg w Lubaniu uważa, że
w zakresie dróg powiatowych działa
bez zarzutu, a winna jest DSDiK, która
za późno zleciła wiosenne wykaszanie.
Jak jest, mieszkańcy sami widzą. Chodzi przecież nie tylko o koszenie wąskiego pobocza, ale także o stan przydrożnych drzew i rowów. Konieczność
interweniowania w sprawach bieżącego
utrzymania dróg jest smutnym faktem,
którego jakby decydenci z PZD nie dostrzegali. Czy ustawiczne przypominanie ma być normą?

Alimenciarze
bez prawa
jazdy
Osoba, która nie płaci alimentów może
zostać pozbawiona prawa jazdy pod
pewnymi warunkami określonymi

Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
– 29 czerwca 2021 r.
• XXXIX/255/2021 w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna
• XXXIX/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Olszyna oraz
Starostwem Powiatowym, którego
przedmiotem będzie opracowanie
koncepcji w zakresie odbudowy
mostu nad Jeziorem Leśniańskim
stanowiącego łącznik pomiędzy
Gminą Leśna i Gminą Olszyna
• XXXIX/257/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021
• XXXIX/258/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
• XXXIX/259/2021 w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Leśna
• XXXIX/260/2021 zmieniająca
uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W szczególności organ samorządu
gminnego może wystąpić do starosty
z wnioskiem o zatrzymanie dłużnikowi
alimentacyjnemu prawa jazdy.
W 2020 r. do Starosty Lubańskiego
wpłynęło 17 wniosków złożonych przez
wójtów i burmistrzów gmin z Powiatu
Lubańskiego: 7 z m. Lubania, 7 z Leśnej, 1 z Siekierczyna, 1 ze Świeradowa
i 1 z gminy Lubań. Wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie tzn.
17 osobom zatrzymano prawo jazdy.
Natomiast do połowy czerwca b.r.
złożono tylko 3 wnioski – 1 z m. Lubania i 2 z Olszyny.
Jak widać korzystanie przez gminy
z tego środka oddziaływania na osoby niewywiązujące się z obowiązków
alimentacyjnych jest bardzo ograniczone.

17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
• XXXIX/261/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Leśna
• XXXIX/262/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna
• XXXIX/263/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
• XXXIX/264/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• XXXIX/265/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty
• XXXIX/266/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Leśnej.

Terminy płatności
w Urzędzie
Miejskim w Leśnej
w sierpniu 2021 r.:
• 10.08.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania
oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże,
działki na cele składowe, działki
na cele rekreacyjne
• 25.08.2021 r. – termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uwaga!
• terminy płatności czynszu dzierżawnego za działki na cele rolne,
ogródki przydomowe określone
są w umowach cywilnoprawnych
(płatne 2 x w roku)
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Informacje na nowy okres
zasiłkowy 2021/2022

Wodociąg w Złotnikach
Lubańskich – ruszamy w sierpniu!

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Leśnej (pok. nr 10).

Początkiem sierpnia br. w Złotnikach Lubańskich ruszą prace związane z realizacją zadania pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy gminy
Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę
sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości
Złotniki Lubańskie”.

MW

Od

1 lipca 2021 roku można składać wnioski o w/w świadczenia drogą elektroniczną.

KRYTERIUM DOCHODOWE NA
NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2020/2021
ZASIŁEK RODZINNY
674 ZŁ – Jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza w/w kwoty.
764 ZŁ – w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
900 ZŁ – jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza w/w kwoty.
Świadczenia rodzinne:
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala
się na okres zasiłkowy tj. od listopada
br. do października następnego roku.
Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2020
roku, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od
miesiąca grudnia!!!
F U N DUSZ A L I M EN TACY JN Y:
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br.,
do miesiąca września następnego roku.
Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia
31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 30 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami od dnia 1 września do
dnia 30 września, ustalenie prawa do
w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z kompletem dokumentów
w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 3 stycznia następnego roku.
UWAGA wnioski złożone w listopadzie: świadczenie przysługuje od
miesiąca listopada!!!
W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od
1 grudnia danego roku do 31 stycznia
roku następnego ustalenie prawa do
świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następnego.

MW

R

oboty wykonane zostaną przez
firmę PUH „RICARDO” Ryszard
Droszcz ze Zgorzelca, wyłonioną
w postępowaniu przeprowadzonym w procedurze krajowej w trybie
podstawowym. W ramach zadania
ułożona zostanie sieć wodociągowa
o długości ponad 2 km, a także wybudowana stacja uzdatniania wody, która mieścić się będzie w budowli kontenerowej. Ponadto stare ogrodzenie

zostanie zdemontowane, a zamontowane nowe zgodnie z granicami ewidencyjnymi działki. Nawierzchnia
asfaltowa dróg, naruszona podczas
prac ziemnych zostanie odtworzona
na całej długości i szerokości. Zgodnie z zawartą w pierwszej połowie
lipca br. umową roboty budowlane
potrwają do 30.04.2022 r. a ich wartość opiewa na kwotę 2 091 000,00
zł. Zadanie zostało dofinansowane
z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Usuwanie folii i innych
odpadów rolniczych
Burmistrz Leśnej informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z przedsięwzięciem w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

W

związku z powyższym prosimy
rolników z terenu Gminy Leśna,
posiadających odpady pochodzące
z działalności rolniczej i chcących
skorzystać z tego wsparcia, o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami
i złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna
w terminie do 20.08.2021 roku.
Planowany odbiór odpadów odbędzie
się do końca III kwartału 2022 roku,
w związku z czym proszę o uwzględnienie w składanych wnioskach ilości odpadów, które powstaną do tego momentu.

W ramach programu nie przewiduje
się odbioru włókniny używanej przy
produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek.
WAŻNE! Zadanie będzie realizowane przez Gminę Leśną tylko
w przypadku otrzymania dotacji ze
środków NFOŚIGW.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Leśnej w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska UM w pokoju numer 34,
ul. Elizy Orzeszkowej 11b lub pod numerem telefonu 75 72 11 239 wew. 49.

Umocnienie rowu w Wolimierzu
JG

K

ońcem lipca dokonano odbioru robót budowlanych polegających na
wykonaniu umocnienia skarpy rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na
działce nr 101 w miejscowości Wolimierz. Prace zrealizowane zostały
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAXBUD Marzena Majer

z Trójcy. Roboty te były konieczne do
przeprowadzenia gdyż przy wysokich
stanach wód następowało podmywanie skarpy. Sytuacja ta stwarzała
ryzyko zniszczenia rowu, jak również
mogła przyczynić się do uszkodzenia
przebiegającej w sąsiedztwie drogi
gminnej. Za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie
w kwocie 32 887,79 zł.
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Wakacje w Centrum Społecznym
Lato w pełni, więc wychodzimy do Was z propozycją spędzenia czasu wolnego. Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego, co się działo w Centrum
Społecznym.
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Klekusiowo

D

nia 01.07.2021 r. pracownicy leśniańskiego magistratu zawieźli
znalezioną przez jednego z mieszkańców naszej gminy ptaszynę, a konkretnie pustułkę – ptaka drapieżnego
z rodziny sokołowatych, do Ośrodka
Rehabilitacyjnego Dzikich Zwierząt
im. św. Franciszka z Asyżu „Klekusiowo” w Tomaszowie Bolesławieckim.
W nowym miejscu, pod opieką specjalistów ptak pozostanie do momentu
gdy w pełni nauczy się latać, aby mógł
bezpiecznie powrócić do swojego naturalnego środowiska.
Zachęcamy wszystkie osoby o dobrym
sercu o wsparcie finansowe dla ośrodka.
Przekazane pieniądze przeznaczone są
na pokarm dla zwierząt oraz na pokrycie kosztów leczenia. Wszelkie informa-

M

oże Was to zainteresuje i przyj- – wokalistę i twórcę tekstów piosedziecie na zajęcia? Serdecznie nek. Wystąpił także duet Ojciec i Syn,
zapraszamy wszystkich mieszkańców, w składzie Maciej Tokarz – wokal
a w szczególności młodzież i seniorów. i gitara oraz Maciej Tokarz – gitara.
Przypominamy, że Centrum Społecz- Po koncercie odbyła się dyskoteka dla
ne w Leśnej znajduje się na parterze młodzieży, którą do tańca porwali lobudynku po byłym Gimnazjum (ul. kalni DJ.
Tadeusza Kościuszki 7). Dzięki pozyskanej dotacji z programu Aktywni Jeśli macie Państwo jakieś pytania to
Obywatele – Fundusz Krajowy finan- zapraszam do kontaktu
sowanego z funduszy EOG, korzysta- Joanna Burdajewicz
nie z przestrzeni oraz udział w warsz- Koordynatorka
tatach są całkowicie bezpłatne.
Tel: 502-342-602

Kreatywne czwartki
W każdy czwartek w godzinach 10:0020:00 odbywają się zajęcia „zrób to
sam”. W Sali kawiarenkowej czeka na
Was koordynatorka Kasia Chudzińska, która nie pozwoli Wam się nudzić. Podczas warsztatów stworzycie
ładne i praktyczne gadżety: wieszaki
na klucze, ozdobne butelki czy świece
z wosku sojowego. Możecie też miło
spędzić czas na grach i rozmowach
przy filiżance kawy.
Letni Koncert i Scena Off
5 lipca 2021 roku gościliśmy w Centrum Społecznym młodych artystów.
Dla lokalnej społeczności wystąpiły:
dzieci z klasy akordeonu Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaniu,
zespół Rozmarynek z Rząsin oraz zespół Dziurawe Miechy. Ponadto wieczór umilił koncert Piotra i Bogdana
Uchmanowicz.
17 lipca 2021 roku Centrum Społeczne zamieniło się w Scenę Off. Gościliśmy na niej Młodego GreenPetera

cję o działalności Ośrodka „Klekusiowo”
można zobaczyć na stronie internetowej www.klekusiowo.pl.
Dane do przelewu:
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt Klekusiowo
Tomaszów Bolesławiecki 165a
59-720 Tomaszów Bolesławiecki
nr konta:
06 1090 1939 0000 0001 3025 4603

Zakończone prace remontowe
w Pałacu w Szyszkowej
W dniu 21 lipca zostały zakończone
prace polegające na remoncie kolumn oraz sklepień tarasu wejścia
do pałacu w Szyszkowej.
AS

M

imo iż pogoda nie sprzyjała i ulewne deszcze znacząco
utrudniały prace udało się zakończyć
prace przy remoncie wejścia do Pałacu w Szyszkowej, pełniącego funkcje
mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Odbiór prac został zaplanowany
z początkiem sierpnia. W poprzednim wydaniu Panoramy napisaliśmy,
iż czekamy na decyzję konserwatora
zabytków w sprawie dofinansowania

tego remontu. 16 lipca została zawarta
umowa pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
we Wrocławiu a Burmistrzem Leśnej
o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 30 tysięcy złotych na dofinansowanie robót budowlanych. Dotacja
stanowi ok. 56% całkowitej kwoty
przeznaczonej na realizację zadania
W 2018 roku budynek został wyłączony z użytkowania i nie można było
go zasiedlać do czasu przeprowadzenia wskazanych w opinii technicznej
remontów. W 2019 roku w pałacu został wykonany nowy dach. Dzięki zrealizowanym remontom będzie można
utworzyć w nim nowe mieszkania komunalne.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem
MW

W

drugiej połowie lipca br. z firmą
Agrohandel SJ A. Plecety I. Plecety z Legnicy, wyłonioną w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym w procedurze krajowej,
zawarto umowę na dostawę fabrycznie
nowego ciągnika rolniczego model New
Holland T5.105, pługu odśnieżnego
oraz posypywarki piasku i soli. W ramach niniejszej umowy zobowiązano

również w/w firmę do przeszkolenia co
do obsługi ciągnika oraz osprzętu 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Nadmienić należy, że sprzęt zakupiono
w celu usprawnienia pracy grupy pracowników fizycznych Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu
Miejskiego w Leśnej. Zgodnie z umową
wykonawca dostarczy przedmiotowy sprzęt w terminie do 20.12.2021 r.
Koszt ciągnika wraz z sprzętem
opiewa na kwotę 298 890,00 zł.
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Wiata za murem – w Sołectwie
Kościelniki Górne

Joanna Burdajewicz

26

.07.2021 roku Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz, wraz z Zastępcą Marcinem Mireckim, odebrali
z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego,
promesę dla Gminy Leśna w wysokości 27.695,00 zł na realizację projektu
pod nazwą „Wiata za murem – wiejskie,
piknikowe miejsce spotkań w Sołectwie Kościelniki Górne” otrzymaną
w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. W tym roku do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło aż 114 wniosków,
a dofinansowanie otrzymało ostatecznie 47 projektów. Beneficjentami
konkursu mogły być gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie, a dofinansowanie
wynosiło maksymalnie 30 000 zł i nie
więcej niż 50% kosztów danego projektu. Dzięki pozyskanym funduszom
mieszkańcy Sołectwa Kościelniki Górne już niedługo będą mogli korzystać
z nowej wiaty biesiadnej, bowiem prace
nad jej budową już się rozpoczęły i realizowane są w ekspresowym tempie.

Leśna, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Leśnej
na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację,
że dla procedowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna odstępuje się od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Lubaniu, po uznaniu, że realizacja projektowanych zmian
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Z wyżej wymienionymi uzgodnieniami oraz uzasadnieniem odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. E. Orzeszkowej
11b, sala narad (1 piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego pod adresem http://bip.umlesna.nv.pl/

Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz

Aktywny wypoczynek
dzieci z Gminy Leśna

Adela Marchlewska

S

towarzyszenie Kultury Fizycznej Na
Rzecz Dzieci MARZENIA realizuje
aktywny wypoczynek dla dzieci z Gminy
Leśna. Projekt jest dofinansowany z dotacji, którą przyznała Miejsko-Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Leśnej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki: „Organizacja wypoczynku letniego
w okresie ferii letnich tj. 28.06.2021 r.
– 31.08.2021 r. z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Leśna”. W wypoczynku weźmie
udział setka dzieci z całej Gminy Leśna.
W trakcie tygodnia biorą udział
w warsztatach i zajęciach, które są
prowadzone w małych grupach od 5
do 10 osób. Na warsztaty uczestników
odwozi i przywozi bezpośrednio spod
domu bus. Są to:

Równolegle odbywają się 4 weekendy pod namiotami w Stankowicach
(25 dzieci x 4 weekendy). Podczas
wyjazdów odbywają się różnorodne
zajęcia: zajęcia profilaktyczne z socjoterapeutką, zajęcia z bushcraftu,
spotkania z alpinistką, warsztaty z instruktorem karate oraz fizjoterapeutą,
zajęcia z fotografii, zajęcia praktyczne,
wykonanie łapacza snów, tworzenie
swojej maskotki, spotkanie z historią
na żywo (stroje, repliki broni), spotkanie z byłym podopiecznym…).
Uczestniczy mają zapewnione pełne
wyżywienie (catering) oraz zaplecze
sanitarne.

• Zajęcia rzeźbienia w drewnie w pracowni HEBEL w Świeciu,
• nauka strzelania z łuku w Wolimierzu,
• warsztaty malowania mandali
w Szyszkowej.

Grabiszyce mają nowego sołtysa
W niedzielę, 18 lipca br. w Grabiszycach wybrano nowego sołtysa.
Anna Stawisińska-Urban

W

chwili rezygnacji z pełnienia
funkcji sołtysa przez Aleksandrę Będkowską, stanowisko to objęła
czasowo Paulina Trzeciak – członek
Rady Sołeckiej. Informację o tym zamieściliśmy w lipcowym wydaniu Panoramy Leśnej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 207/2021
Burmistrza Leśnej z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów

sołtysa w sołectwie Grabiszyce, wybory
zostały przeprowadzone 18.07.2021 r.
Lokal wyborczy mieścił się w budynku świetlicy wiejskiej w Grabiszycach
Górnych.
Do Urzędu Miejskiego w Leśnej wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na
sołtysa. W wyborach wzięło udział 40
spośród 585 uprawnionych do głosowania. Nowym sołtysem Sołectwa Grabiszyce został wybrany Oskar Kukurek
(uzyskał 37 głosów poparcia).
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XXX-lecie Stacji Wolimierz –
transgraniczny dzień teatru
Ciąg dalszy ze str. 1

Transgraniczne pokazy teatralne odbyły się z okazji i dla uczczenia 30-lecie
znanego na świecie teatru sztuki ulicznej – Teatr Klinika Lalek z Wolimierza. Wszystko rozpoczęło się w 1991 roku kiedy młodzi fanatycy sztuki zjechali z całego świata do Wolimierza – małej wioski u podnóża Gór Izerskich…

Z

aprzyjaźniony i współpracujący od
lat z Kliniką Lalek zespół „Łużyczanki” z Pobiednej miał swój występ przy
scenie tanecznej przed sztuką teatralną.
Główną atrakcją był niewątpliwie
Cyrk Tarabumba ze spektaklem ulicznym, z udziałem aktorów oraz wielkich
i małych zwierząt. Zanim wielka bordowa kurtyna „poszła w górę” leśnianie
i przybysze z zaciekawieniem obserwowali montaż machin, ustawianie zwierząt i innych rekwizytów teatralnych.
Spektakl z zapartym tchem oglądały
szczelnie wypełniający uliczną scenę
dzieci i towarzyszący im dorośli. Oby
jak najwięcej takich pokazów na leśniańskim rynku!

Włodarze gminy Burmistrz Szymon
Surmacz i Zastępca Burmistrza Marcin Mirecki wykorzystali zakończenie
spektaklu do przekazania twórcy Kliniki Lalek Wiktorowi Wiktorczykowi listu
gratulacyjnego oraz bonów na zakup
sprzętu, niezbędnego do funkcjonowania teatru. Następnie uhonorowano
też wicemistrzów świata w kajakarstwie
slalomowym w konkurencji C2 mix juniorów. Tytuł ten zdobyli niedawno na
zawodach w Słowenii. Sportowi bohaterowie – Ala Bulera i Wojtek Fabijański
– to wychowankowie LUKS Kwisa Leśna, a obecnie AZS AWF Kraków. Szóste miejsce na tych zawodach zdobył
Kacper Sztuba, w imieniu którego wyróżnienia odebrał ojciec Bogdan Sztuba.
Wszyscy oni otrzymali dyplomy gratulacyjne i vouchery.
W leśniańskim Ratuszu uruchomiona
została w tym dniu Galeria Twórczości
Pogórza Izerskiego. Lokalni rękodzielnicy i twórcy wystawiają tu swoje wyroby – o galerii piszemy na pierwszej
stronie Panoramy.
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Niezwykle widowiskowa była akcja
charytatywna: AmCarowe taxi dla Bartosza Skowrona. Prowadziła ją Amcar
Freaks – grupa stworzona za pośrednictwem Facebook’a z myślą o pasjonatach
i właścicielach pojazdów amerykańskich.
Amcar Freaks zrzesza członków głównie
zachodniej oraz południowo-zachodniej
części województwa dolnośląskiego. „Jeśli mamy możliwość – mówili – udzielamy
się charytatywnie”. Wspierający datkami
zbiórkę pieniędzy dla Bartosza otrzymywali w zamian możliwość przejechania
się amerykańskimi limuzynami, które
„zaparkowały” na leśniańskim rynku
w dniu imprezy. AmCarowe taxi zaowocowało zebraniem 4520 zł dla Bartosza!
Oprócz tego było stoisko z loterią fantową i smakołykami, które dorzuciło do tej
kwoty 1480 zł. Brawa dla organizatorów
akcji oraz dla darczyńców!
Na scenie tanecznej od strony ul. Stefana Żeromskiego zaprezentowali się
też tancerze grupy Tango Karkonosze
z Jeleniej Góry. Najpierw pokazali jak
się tańczy tango, a następnie zapraszali
uczestników do tanga…
Dla najmłodszych zaplanowano zabawy z bańkami, balonami, malowanie
twarzy. Żywe reakcje i zainteresowanie
wzbudzały animacje i pokazy artystów
ulicznych. Wielu widzów miały także
występy z ogniem tzw. Fire show w wykonaniu Prototype Group z Lubania. Transgranicznej imprezie towarzyszył jarmark rozmaitości i produktu lokalnego.
Pod wieczór ożywiła się scena klubowa/młodzieżowa na placu przy Centrum Społecznym w Leśnej. A w rynku
do późnej nocy najwytrwalsi uczestniczyli w zabawie dyskotekowej prowadzonej przez Marcina Igielskiego.
Organizacja XXX-lecia Stacji Wolimierz miała na celu wsparcie działalności kulturalnej na pograniczu polsko-saksońskim a także nawiązanie
współpracy transgranicznej.
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Warsztaty „Bliżej natury”

W

dniach 12.07.-16.07.2021 roku
w OKIS w Leśnej w Leśnej odbyły się bezpłatne letnie warsztaty dla
dzieci w wieku 7-12 lat na pod hasłem:
„Blisko natury”. W ramach warsztatów
odbyło się spotkanie dzieci z regionalnym pszczelarzem w jego pracowni, pokaz produkcji miodu, degustacja
różnych rodzajów miodów, uczestnictwo w warsztatach robienia świec z wosku pszczelego. W kolejnym dniu były
warsztaty wspólnego tworzenia ogrodu
w szkle pod okiem eksperta, dobieranie
roślin pod kątem stworzenia symbiozy
i odpowiedniego ekosystemu w słoiku
oraz poznawanie różnego rodzaju roślin i ziół z naszego otoczenia. Zorganizowany został również wyjazd dzieci
autokarem na wycieczkę do Izerskiej
Łąki w Czerniawie, gdzie dzieci obejrzały film: „Niezwykły świat owadów” oraz
wzięły udział w warsztatach tworzenia owadów. Dzieci miały okazję wziąć

A K T UA L NOŚCI • 10

Wakacyjny czas
Wakacje w pełni, ale w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej
ani myślą o odpoczynku. W lipcu
pracownicy miejsko-gminnej placówki postawili głównie na aktywność fizyczną, zasady udzielania
pierwszej pomocy i szerokorozumianą kulturę.

udział w warsztatach z Dogoterapii
przygotowanych przez PIT BULL Centrum Edukacji Kynologicznej, a później
spotkały się z wędkarzami i poznały
zasady łowienia ryb. W ostatnim dniu
dzieci spotkały się z leśniczym, który
wprowadził je, podczas spaceru po lesie,
w świat roślin i zwierząt zamieszkujących nasz leśniański las. Spacer po lesie
był też okazją do poznania przez dzieci
formy relaksu i bliskości z naturą zwanej „Kąpielą leśną”.

L

ipiec rozpoczęliśmy jednak od
udziału w akcji „Jesteśmy z Wami
niebieskimi motylami”. To projekt,
którego celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu, a także przekazywanie iskierki
przyjaźni osobom z autyzmem i ich
rodzicom. W ramach akcji wykonaliśmy prace plastyczne, wspomnieliśmy o projekcie w naszych kanałach
informacyjnych, nominowaliśmy
inne przedszkola do udziału w akcji,
ale także, co ważne, ubraliśmy się na
niebiesko, czyli w kolor symbolizujący wsparcie dla osób z autyzmem.
Kolejnym punktem lipcowych zajęć
był niezwykle aktywny dzień w ramach akcji „Fit – zdrowo i sportowo”.
Maluchy wówczas poszerzyły swoją
wiedzę na temat sportu, ale także poznały podstawowe tajniki zdrowego
odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem w zbilansowanej diecie owoców. Nie zabrakło zabaw tanecznych,
bowiem tego typu zajęcia są wspaniałą formą aktywności ruchowej, dającą
jednocześnie wiele radości i satysfakcji.
Kontynuując wątek sportowy, zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych bardzo ciekawe warsztaty. Na początku zainteresowaliśmy je
tematem piłki nożnej, głównie dzięki
obecności Pana Andrzeja Kseja, który
przeprowadził z przedszkolakami futbolowe warsztaty, a następnie, wykorzystując sukcesy miejscowej drużyny
LUKS Kwisa, za sprawą prezesa klubu
Pana Artura Fabijańskiego i trenera
kadry młodzików Pana Mariusza
Grali, dzieci mogły poznać tajniki
kajak polo i obejrzeć pokazowy mecz
dziewczęcej drużyny Międzynarodowej Kadry Młodzików – było czym się
emocjonować!
W lipcu obchodziliśmy także jakże
smaczny Dzień Czekolady, w trakcie
którego maluchy powzięły wiedzę na
temat jej powstawania i składników
odżywczych, jakie w sobie zawiera.
Nie obyło się bez pysznych smakołyków, tańców i filmu edukacyjnego.
Co ważne, w miesiącu wakacyjnym
zadbaliśmy nie tylko o rozwój fizyczny
naszych maluchów, ale także starali-

śmy się uwrażliwić je na sztukę, z tego
względu, wybraliśmy się do Ośrodka
Kultury i Sportu w Leśnej, gdzie byliśmy świadkami niezwykle pouczającej
sztuki „Tajemnica skarbca Sułtana”,
w wykonaniu aktorów teatru „Kokon”
z Krakowa. Za sprawą kolorowych strojów, dekoracji i klimatycznej muzyki
maluchy mogły odbyć podróż do dalekiej krainy Sułtana, jednak co ciekawe,
także same mogły czynnie wziąć udział
w przedstawieniu. Pokazana historia
ukazała wszystkim zgromadzonym jak
ważnymi wartościami w życiu jest pracowitość, uczciwość i wzajemna pomoc.
Wakacje to także czas licznych rodzinnych wyjazdów, aktywności fizycznej i niestety czasami sytuacji,
w których niezbędna jest znajomość
zasad pierwszej pomocy. W związku
z tym dzieci spotkały się z naszą przedszkolną pielęgniarką, która przeprowadziła z nimi pogadankę, w jaki sposób
bezpiecznie spędzić wakacje i czego
unikać, by ten czas dostarczył wyłącznie niezapomnianych i przyjemnych
wspomnień. Przedszkolaki utrwaliły
sobie również numery alarmowe, poprawny sposób wzywania służb ratunkowych czy zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Pamiętajmy,
że bezpieczeństwo w trakcie wakacji
jest najważniejsze.

MGKS
WŁÓKNIARZ LEŚNA
ogłasza nabór uzupełniający
do grup dziecięcych i młodzieżowych:
• JUNIOR MŁODSZY rocznik 2005/2006/2007/2008
• MŁODZIK rocznik 2009/2010
• ORLIK rocznik 2011/2012
• ŻAK rocznik 2013/2014
• SKRZAT rocznik 2015 i młodsi

•RADOŚĆ•

•PASJA•
•WYCHOWANIE•

Więcej informacji pod numerem telefonu:
505 284 361
Razem jesteśmy drużyną!

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 8 (110) • 5 SIERPNIA 2021

Czerwcowe
doświadczenia
pierwszaków
E. Gęsikowska

Ś

wiat poznajemy za pomocą zmysłów – eksperymentujemy, doświadczamy, obserwujemy, przyjmujemy zapachy i dźwięki. Najlepiej, gdy
odbieramy rzeczywistość poprzez doświadczanie przyrody i przeżywanie
jej wszystkimi zmysłami. Nauka to
nie tylko podręczniki i zeszyty. Dzieci
powinny patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je świat,
bo właśnie wtedy uczą się najszybciej.
W czerwcu uczniowie klas pierwszych
ze SP im. JP II w Smolniku, z wielkim

„Kolory zdrowia”
Od października 2020 r. do maja
2021r. uczniowie SP im. Jana Pawła
II w Smolniku, z klas I-III, pod kierunkiem wychowawców, realizowali
projekt edukacyjny „KOLORY ZDROWIA” opracowany przez doradcę metodycznego PCE Monikę Borkowską.
E. Gęsikowska

G

łównym celem było kształtowanie zachowań prozdrowotnych
u dzieci poprzez realizację poszczególnych zadań w projekcie. Projekt
doskonale wpisał się w założenia planu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły, w którym promocja zdrowia
jest ważnym celem. Zadania i związane z nimi działania pozwoliły na
korelację z podstawą programową,
a dzieciaki uczyły się przez zabawę.
W czerwcu osiągnięcia projektu zostały podsumowane. Jury oceniające
poszczególne zadania postanowiło
przyznać wyróżnienia grupom, które zdobyły największą ilość punktów.
Wśród wyróżnionych znalazła się
klasa I A wraz z wychowawcą – Małgorzatą Szczęsną – Witecką, której
serdecznie GRATULUJEMY!!!

Ta chemia to jest fajna!
M. Sudnik

P

owrót do szkoły po tak długiej nauce
w systemie zdalnym był ogromnym
wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli.
W związku z tym uczniowie klas siódmych na lekcjachchemii przeszli do
działania i stali się choć przez chwilę

zapałem i radością eksplorowali otoczenie właśnie poprzez doświadczenie
i zabawę. Mali tropiciele obserwowali
mikroświat przez lupę, tworzyli laboratoria kolorów, bawili się w artystów malarzy i rzeźbiarzy. Lepili z masy solnej
piękne smoki, dinozaury oraz obrazki
o tematyce prehistorycznej. Korzystając
z pięknej pogody, uczniowie na podwórku szkolnym realizowali zadania z projektu „Czytam z klasą – lekturki spod
chmurki” – wspólnie z wychowawczyniami czytali i przeżywali przygody bohaterów wybranych książek, a następnie
na rozwieszonych foliach projektowali ilustracje do przeczytanych lektur.
Po raz kolejny kreatywne lekcje w plenerze, bez książek, dały naszym najmłodszym uczniom mnóstwo radości oraz
pokazały, że szkoła jest całkiem fajna.

V Ogólnopolskie
Czytanie Jeżycjady
Małgorzaty Musierowicz
Od pięciu lat wydawnictwo Akapit Press organizuje ogólnopolską akcję czytania cyklu powieści
Małgorzaty Musierowicz. W tym
roku Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Smolniku wzięła w niej
udział po raz pierwszy.
A.Sobczyk i K. Waniczek

Do

wspólnego czytania zaprosiliśmy gości, panie: Dyrektor
Beatę Czeczot, Magdalenę Hrebieńczuk (Niepubliczne Przedszkole Leśne
Elfiki), Marzenę Mazur (SP Smolnik),
Elżbietę Gęsikowską (SP Smolnik),
Wandę Kwiatkowską (Biblioteka
Publiczna w Leśnej) oraz Monikę
Pleśnierowicz (ZHP Hufiec Lubań).
Jest Nam bardzo miło poinformowa, że udział Naszej szkoły został
doceniony przez organizatorów
i nagrodzony wyróżnieniem. Jest
to dla Nas ogromna motywacja na
przyszłość Wszystkim gościom organizatorki przedsięwzięcia bardzo
dziękują za udział!

prawdziwymi eksperymentatorami.
Lekcja praktyczna, która budziła ogrom
pozytywnych emocji, była również
świetnym pomysłem na powtórkę zagadnień omawianych na lekcjach online.
Uczniowie obniżali napięcie powierzchniowe, obserwowali ciekawą reakcję wymiany, zobaczyli dyfuzję i sami wykonali chromatografię. Wychodząc z sali
powtarzali: „Ta chemia to jest fajna!”.
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Szkolny konkurs
matematyczny
A.Kościelniak
W dniach 7-8.06.21 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny.

P

ierwszego dnia o laur zwycięzcy
zmagali się uczniowie klas II i III,
a drugiego uczniowie klas I. W konkursie wzięło udział 25 uczniów. Mali
matematycy wykazali się nie tylko
zdolnościami arytmetycznymi i geometrycznymi, ale także logicznym

Dzień patrona
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Smolniku przywiązuje ogromną
wagę do tradycji. Już od kilkunastu
lat w pierwszych dniach czerwca,
obchodzimy ,,Dzień Patrona”, poświęcony pamięci wielkiego Polaka
– Świętego Jana Pawła II, którego
przed laty społeczność szkolna wraz
z rodzicami obrała na Patrona szkoły.
MM i DK

W

tym szczególnym roku, kiedy
przez ok.8 miesięcy uczono się
zdalnie, święto szkoły, ze względu na
panujące obostrzenia, zostało podzielone na dwa etapy. 31 maja połączono obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka
wraz z Dniem Patrona. Zanim wszyst-

Konkursy w klasach I-II
Zespół Wspierania Uzdolnień

17

i kreatywnym myśleniem. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i życzymy
dalszych matematycznych sukcesów.
Oto nasi zwycięzcy. W kategorii klas I:
I miejsce – Piotr Nowak Ic
II miejsce – Piotr Szura Ib
III miejsce – Michał Kwaśniewicz Ia
W kategorii klas II:
I miejsce – Nadia Skrzyńska IIc
II miejsce – Patryk Jankowski IIb
III miejsce – Adrian Ksej IIb, Nadia
Przybyła IIc
W kategorii klas III:
I miejsce – Antonii Smoliński IIIa
II miejsce – Katarzyna Chyłek IIIb
III miejsce – Grzegorz Sikora IIIc,
Nikodem Wojciechowski IIIa.

kie klasy rozpoczęły marsz terenowy,
zakończony ogniskiem i pieczonymi
kiełbaskami, nad którym czuwali nauczycielele w-f, najpierw wzięły udział
w konkursach wiedzy o Janie Pawle II
przygotowanych przez nauczycieli religii. W klasach 1-3 – przeprowadzono
konkurs plastyczny, natomiast klasy 4-8
rozwiązywały test wiedzy o Patronie.
W drugiej części obchodów Święta Szkoły, w dniu 7 czerwca o godz.
10.00, delegacje wszystkich klas wraz
z Pocztem Sztandarowym wzięły
udział w uroczystej Mszy Św. w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły. Tego dnia uczniowie klasy 8b
wraz z wychowawczynią i n-lami religii przygotowali oprawę liturgiczną
eucharystii a na zakończenie wszyscy
zgromadzeni uroczyście odśpiewali
ulubioną pieśń papieża – „ Barkę”.

Powiatowy konkurs recytatorski
dla klas I-III
I miejsce – Martyna Maliszewska
(statuetka, dyplom, książka), opiekun – Jolanta Litwinowicz.
Powiatowy konkurs dla klas I-III
„Mistrz skakanki”
I miejsce – Katarzyna Chyłek (
dyplom i nagroda) opiekun – Iwona
Ostrowska.
Powiatowy projekt edukacyjny –
„Kolory zdrowia”
wyróżnienie w kategorii klas I-III
– klasa I A (certyfikat i nagrody
rzeczowe dla klasy), opiekun – Małgorzata Szczęsna-Witecka.

.06.2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów
przedmiotowych, artystycznych, plastycznych i sportowych uczniów SP
im. Jana Pawła II w Smolniku, z klas
I – III w roku szkolnym 2020/2021.
Najmłodsi dzielnie walczyli o laury
zwycięstwa w różnych dyscyplinach
prezentując swoje zdolności i umiejętności. Odbyło się wiele konkursów na
etapie szkolnym i powiatowym, w których zaangażowanych była liczna grupa
uczniów, mających możliwości wykazać się różnorodnymi umiejętnościami
i talentami. Dyrektor szkoły pani Beata Certyfikaty ukończenia projektu traCzeczot wręczyła wszystkim laureatom fiły do klas. Podziękowania dostali też
nagrody w postaci książek, dyplomów, opiekunowie poszczególnych klas: I B
gier edukacyjnych, pucharów, sprzę- – Elżbieta Gęsikowska|, I C – Agnieszka
tu sportowego i drobnych upominków. Kukiełka, III A – Marzena Mazur, III
Oto laureaci konkursów powiatowych: C – Jolanta Litwinowicz.
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Zespoły taneczno-wokalne
w Domu Kultury

W

okresie 45 letniej działalności I tu z pomocą przyszła Waleria Guzek,
Domu Kultury w Leśnej funk- która uszyła suknie, a stroje ułanów
cjonowało kilka zespołów tanecznych, uszyła wtedy Pracownia Krawiecka
do których uczęszczały dzieci już od pani Guzińskiej w Lubaniu. Piękne
najmłodszych lat. Jednym z nich był czapki ułańskie wykonał Lesław Zaczyk,
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego który pracował w Domu Kultury jako
„CHODACZEK”. Początki działalności plastyk. Choreografią zajmowałam się
zespołu to lata 1978/79. Pomysł utwo- Krystyna Stanuch.Polonez Ogińskierzenia zespołu dziecięcego wyszedł od go sam w sobie jest piękny, wzruszaMariana Kulickiego ówczesny Dyrek- jący, patriotyczny, stroje w konwencji
tor Domu Kultury, który zapropono- historycznej i artyzm, jaki emanował
wał Krystynie Stanuch udział w kursie z twarzy młodych tancerzy, to wszysttańca ludowego w Jeleniej Górze i po- ko sprawiło, że występ był pięknym wiprowadzenie grupy tanecznej w domu dowiskiem.Później przyszedł pomysł
kultury. Początkowo zespół tworzyli na stworzenie zespołu tańca ludoweuczniowie końcowych klas szkoły pod- go. Odbyły się eliminacje i zaczął się
stawowej. Tańce nawiązywały do mu- czas pracy. Próby odbywały się dwa
zyki współczesnej tamtego okresu, jak razy w tygodniu. Był to czas wzmożorównież do muzyki orientalnej. Dzieci nej pracy zarówno prowadzącej zespół,
chętnie uczestniczyły w zajęciach ze- jak i zrekrutowanej młodzieży. Ale się
społu. Pierwsze występy odbyły się na opłaciło. Był to jeden z nielicznych
rynku leśniańskim z okazji „Jesieni Le- dziecięcych zespołów ludowych w ówśniańskiej”. Występ zespołu to nie tyl- czesnym województwiejeleniogórskim.
ko same popisy dzieci, ale również wi- Nie był to w latach 80-tych popularny
zerunek zespołu. Pierwsze stroje, jakie trend. Jednak członkowie zespołu, któudało się pozyskać dla zespołu, uszyte ry miał już swoją nazwę „Chodaczek”,
zostały z materiału uzyskanego z ów- wytrwale ćwiczyli i pięli się na wyżyny.
czesnego ZPJ ”Dolwis” w Leśnej i ma- Zespół występował na wielu okoliczteriałów zakupionych przez MMGOK nych estradach w Lubaniu, Gryfowie,
w Leśnej. Była to biała podszewka i sza- Bolesławcu, Świętoszowie na lokalnych
ry materiał z jakiego szyto mundurki uroczystościach państwowych, samoharcerskie. Stroje szyła wtedy Wale- rządowych, szkolnych, itp. Zespół skłaria Guzek – „zespołowa krawcowa”. dał się z 48 tancerek i tancerzy, którzy
Ukończenie kursu i praca z zespo- reprezentowali tańce ludowe 3 grup
łem zachęciły instruktorkę Krystynę folklorystycznych: folklor krakowski,
Stanuch do zrobienia z dziećmi czegoś lubelski i rzeszowski.Tańce ludowe to
więcej niż tylko taniec współczesny, nie tylko układ taneczny, ale przede
tym bardziej, że dzieci były bardzo wszystkim piękne stroje ludowe. Pochętne do pracy. Apetyt rósł w miarę czątki lat 80-tych to pustki w sklepach
jedzenia, więc po pierwszych wystę- i brak wszystkiego, a wyposażenie tak
pach, grupa zapragnęła czegoś bardziej licznego zespołu w stroje ludowe to nie
ambitnego. Czasy były bardzo burzliwe lada wyczyn, biorąc pod uwagę koszty,
ze względu na sytuację panującą w kra- problemyz zakupem materiałów i uszyju, więc trzeba było zrobić coś, co było ciemstrojów. I tu z wielką pomocą przybliższe sercu. Padło na poloneza – przy szły Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
akompaniamencie poloneza Ogińskie- „Dolwis” z Dyrektorem J. Bachowskim
go – w tamtym okresie był on nam, Po- oraz paniami z działu socjalnego Marią
lakom bardzo potrzebny. Ruszyły próby, Perz oraz Marianną Kordas. Stroje szychoreografia, przygotowywanie sceno- ła wspomniana Waleria Guzek, a piękgrafii, rekwizytów, strojów – mundu- nym haftem zdobiła A. Domaradzka
rów ułańskich i długich białych sukien. z Miłoszowa. Dzięki dużemu wkłado-
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wi pracy zarówno dzieci, rodziców jak
i wszystkich innych wspierających osób,
członkowie zespołu „wyglądali jak
z obrazka”. Tancerze mieli na sobie białe koszule i wyszywane serdaki, granatowe spodnie z czerwonymi lampasami,
skórzane oficerki i dekoracyjne czapki.
Natomiast tancerki miały skórzane,
wiązane, czerwone botki, aksamitne,
wyszywane serdaczki i kolorowe spódnicez koronkowymi halkami, no i oczywiście wianki lub chusteczki na głowie.
Taniec to jedno, a muzyka to drugie.
W tamtym czasie trudno było zdobyć
podkłady muzyczne bez wersji wokalnej. Zespół jednak miał swojego
muzyka. Mateusz Wieczorek, to było
odkrycie! Wówczas jeszcze mały chłopiec, z dużym akordeonem i nieograniczonymi możliwościami muzycznymi, przygrywał zespołowi do śpiewu,
a potrafił zagrać wszystko, co usłyszał.
Dzięki Mateuszowi występy zespołu
stały się jeszcze bardziej atrakcyjne.
Zespół zdobywał popularność w dawnym województwiejeleniogórskim i był
zapraszany na wiele uroczystości. To
wszystko było możliwe dzięki dużemu
wkładowi pracy dzieci, ich dużemu samozaparciu i chęci poświęcenia wolnego czasu na zajęcia i wyjazdy. Należy
również zaznaczyć dużą rolę rodziców,
którzy dbali o przygotowanie dziecka
do każdego wyjazdu (a było ich wiele).
Rodzice pomagali również przy organizacji występów. To były dobre czasy,
społeczność była zgrana, chętnie wszyscy sobie pomagali.
Na terenie gminy Leśna rosło wśród
dzieci wielkie zainteresowanie zespołami artystycznymi. I tak powstał kolejny 30 osobowy szkolny zespół pieśni
i tańca ,,KAROLINKI‘’ pod kierownictwem H. Akseńczukprzygotowany wokalnie przez Z. Nefermana i choreograficznie przez B. Suska. Nad programem,
scenografią oraz zdobywaniem strojów
czuwali H i J. Akseńczukowie. W tym
czasie także działał utworzony przez B.
Suska zespół wokalny ,, KARAMAJA’’
w skład, którego wchodziły M. Buras,
K. Mokrzycka, A. Pilarski, J. Hyliński,
R. Zaczyk. Nad zespołem rolę muzyka
i akompaniatora sprawował Z. Neferman. Aby sprostać wielkiemu zainteresowaniu zespołami, B. Suska utworzyła
kilka następujących zespołów w domu
kultury: rytmikę dla przedszkolaków,
2 grupy tańca współczesnego, starsza
i młodsza oraz grupę tańca towarzyskiego skupiającą kilka par tanecznych.
Jednak ze względu na zakup zbyt kosztownych kreacji, który spoczywał na
rodzicach, pary taneczne zbyt długo
nie istniały. Należy nadmienić, że zajęcia taneczne każdej grupy odbywały

się na scenie sali widowiskowej 2 razy
w tygodniu po 2 godziny. Do zespołów
należały dzieci zarówno z miasta jak
i wsi. Przeciętnie w ciągu każdego roku
szkolnego uczestniczyło ok 100 dzieci.
Stroje dla tych zespołów nieodpłatnie kilka razy uszyła Firma Państwa
Drozdów. Dzięki nim dzieci przez kilkanaście lat pięknie się prezentowały
zarówno na uroczystościach o charakterze państwowym jak i samorządowym, zakładowym i szkolnym. Także
w ramach wymiany międzynarodowej
w/w zespoły występowały w Czechosłowacji w Novym Mestie oraz Domu Kultury w Świętoszowie, gdzie stacjonowały Wojska Rosyjskie. Również dzieci
z tych grup tanecznych brały udział
w wielu wojewódzkich i powiatowych
przeglądach i konkursach w Legnicy,
Bogatyni, Jeleniej Górze, Bolesławcu,
Zgorzelcu, Gryfowie, Lubaniu i Zarębie zajmując często czołowe miejsca.
Mimo upływu lat taniec jest nadal
obecny w OKISie i co roku poszerza
się grono dzieci i młodzieży, które
chce zdobywać umiejętności taneczne
w różnych rodzajach tańca i aktywnie
uczestniczyć w regionalnych konkursach i turniejach.
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Odpady komunalne i działalność gospodarcza
Skórki i ogryzki po
sprzedanych owocach
– odpad komunalny

Pudełko po papierosach
pracownika – odpad komunalny
z nieruchomości niezamieszkałej

Resztki owocu niezjedzonego
przez pracownika – odpad
komunalny z nieruchomości
niezamieszkałej

Opakowania zbiorcze ze sprzedaży – odpad
z działalności gospodarczej

Odpady bio z działalności gospodarczej

Co jest, a co nie jest odpadem
komunalnym. Które odpady
odbiera gmina w ramach
systemu, a które firma musi
przekazywać samodzielnie do
recyklingu? Przedstawiamy
najważniejsze informacje dla
leśniańskich przedsiębiorców
i osób odpowiadających
za tzw nieruchomości
niezamieszkałe.
1. Nieruchomość niezamieszkała to
miejsce, w którym mogą powstawać
odpady pochodzące z bytowania
człowieka (komunalne) jak również
odpady z działalności gospodarczej.
2. Gmina zobowiązana jest do odbioru z nieruchomości niezamieszkałych tylko odpadów komunalnych,
powstałych wyłącznie z bytowania
człowieka. Nie wszystkie odpady
wytwarzane na nieruchomościach
niezamieszkałych są odpadami
komunalnymi.
3. Zrozumienie różnic w tym kiedy
odpad można uznać za komunalny
a kiedy pochodzi z działalności go-

spodarczej nie jest prostym zadaniem, jednak jest kluczowe dla zrozumienia zaprojektowanego przez Rząd
systemu. Odpadem z działalności gospodarczej będzie każdy odpad, który
nie został sprzedany, powstał w procesie produkcji, w wyniku usług czy
w efekcie transportu towarów: kartony i opakowania zbiorcze ze sklepu,
ścinki, szpulki, nici ze szwalni, gruz
i odpady z placu budowy wykonywanej przez firmę, odpady organiczne
z kwiaciarni – to przykładowe odpady
z działalności gospodarczej. Nawet
jeśli są identyczne jak folia, karton, cegła, czy liście, które oddają
mieszkańcy – to ważne jest miejsce
i sposób powstania odpadu a nie to
jak wygląda i jaki jest jego skład.
4. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych powstają
w związku z pobytem na tych nieruchomościach ludzi – pracowników
i klientów, którzy wytwarzają je
w postaci opakowań po spożytych
posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, resztek produktów
spożywczych, itp.
5. Do pojemników przeznaczonych na
odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie
może wrzucać odpadów, które nie

stanowią odpadów komunalnych.
Na przykład przedsiębiorca nie może
się w ten sposób pozbywać się np.
kartonów i opakowań z towarów, którymi handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów produkcyjnych.
6. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie
mogą trafić do gminnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady z działalności gospodarczej muszą zostać odebrane
oddzielnym transportem. Ich odbiór i zagospodarowanie firma musi
uwzględnić w rachunku kosztów fir-

my, ponieważ gmina i jej mieszkańcy
nie mogą ponosić za firmę kosztów
jej działalności, tak jak nie płacą za
prąd czy czynsz.
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów jest coraz droższe. Odczuwamy to wszyscy przy opłacie miesięcznych abonamentów. Jeżeli do
gminnego systemu trafią dodatkowe
– podrzucone odpady z działalności
gospodarczej, to za każdy kilogram
zapłacą wszyscy mieszkańcy gminy,
a skorzysta nieuczciwy podrzucający.
Urząd Miejski w Leśnej nie zgadza się
na takie praktyki, nawet jeśli przez lata
tego rodzaju zwyczaj stał się dla niektórych codziennym „nawykiem”.

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ODPADY KOMUNALNE

ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Te odpady odbiera gmina.

Prowadzący działalność gospodarczą
zobowiązani są podpisać odrębną umowę
z firmą, która posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

• wytworzone przez pracownika, np.: art.
higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po napojach, żywności;
• wytworzone przez klienta (papierki po
lodach, butelki, resztki jedzenia)

• opakowania po produktach, np.: kartony,
folie, plastik;
• art. z działalności spożywczej, np.: przeterminowane artykuły spożywcze;
• odpady z produkcji będące wynikiem
obróbki, przeróbki, demontażu, np.: kawałki drewna, folii, plastiku, styropianu.
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Co to jest PSZOK?

PSZOK jest otwarty jeden dzień
w tygodniu ( w środę) od 8:30 do 16:30.
Taka decyzja została podjęta ze względów organizacyjnych. Kiedy punkt był
otwarty codziennie, musiał być często
zamykany ze względu na przepełnione
kontenery a mieszkańcy byli odsyłani
z odpadami. W tej chwili w każda środę
kontenery są puste a punkt może przyjąć wszystkich interesantów.

Najczęściej zadawane
pytania w związku z jego
funkcjonowaniem :
1. Dlaczego nie mogę pozostawić
szkła typu szyba, kubki, talerze?
Ponieważ nie jest to odpad poddawany
recyklingowi i zalicza się do odpadów
po sortowniczych, czyli odbieranych
spod nieruchomości (pojemnik na odpady zmieszane).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
gdzie mieszkańcy mogą przekazać odpady komunalne, które nie podlegają
odbiorowi u źródła. Utworzenie takiego punktu jest jednym z obowiązków
gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zasady obowiązujące w punkcie określa Regulamin Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

U

stawa określa jakie rodzaje odpadów mają być w nim odbierane. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców gmina podjęła decyzję
aby przyjmować frakcje dodatkowe, tj.
styropian, części samochodowe, papę.
Punkt utrzymywany jest z opłat
wnoszonych przez mieszkańców. Pra-

cownicy obsługujący punkt weryfikują
tożsamość osób zdających odpady. Ma
to na celu wyeliminowanie podrzucania odpadów przez osoby spoza gminy
lub nie mające złożonej deklaracji na
odpady a także przez przedsiębiorców.
Bo przecież nikt z nas nie chce płacić
za nie swoje śmieci.

2. Dlaczego nie mogę przywieźć dużej ilości poszczególnych odpadów?
Cechą odpadów komunalnych, zbieranych w gospodarstwach domowych,
jest relatywnie niewielka ilość odpadów
danej frakcji. Zwiększona ilość odpadów
zmienia charakter odpadów i należy zagospodarować je we własnym zakresie.
Obarczanie wszystkich mieszkańców
opłatą za tego typu odpady wzbudzałoby poczucie niesprawiedliwości.
3. Dlaczego nie mogę oddać odpadów zielonych jeśli korzystam ze
zniżki za kompostowanie?

4. Dlaczego sprzęt elektroniczny
i elektryczny (pralki, TV,) muszą być
oddawane w całości?
Rozebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie podlega recyklingowi .
Ponadto zgodnie z Ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym art. 35 pkt. 1, obowiązuje zakaz
przyjmowania niekompletnego sprzętu
oraz jego części.
5. Dlaczego nie wszystkie odpady
są przyjmowane (wełna mineralna,
azbest, eternit, itp.)?
Niektóre frakcje należą do grupy odpadów specjalnych, których sposób
składowania i odbierania wymaga spełnienia szczególnych warunków. Zatem
muszą być oddawane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Zabronione jest wyrzucanie tego typu
odpadów do zmieszanych odpadów
komunalnych, gdyż jest to materiał
niebezpieczny dla środowiska.
6. Co mam zrobić z odpadami których nie przyjmie PSZOK?
Odpady te należy zagospodarować na
własny koszt poprzez zdanie ich podmiotowi posiadającemu pozwolenie na
przyjmowanie danego odpadu.

Zanim
wyrzucimy

Co zrobić
z odpadami
zielonymi?

W
Wystaw
worek

U

rząd Miejski w Leśnej przypomina, iż odpady
zielone, tj. trawę, gałęzie, liście itp., należy
kompostować lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Leśna odpadów tych nie można umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do
zbiórki bio odpadów.
Osoby korzystające z ulgi za kompostownik nie
mogą oddawać odpadów zielonych.

Osoby korzystające ze zniżki za kompostowanie deklarują zagospodarowanie
odpadów bio w tym zielonych we własnym zakresie. W związku z powyższym
w ich przypadku odpady te nie podlegają
odbiorowi przez gminę.

I

nformujemy, iż podczas selektywnej zbiórki odpadów worki z odpadami muszą być wystawione przed posesję. Worki powinny być zawiązane.
Worki pozostawione w pojemnikach nie będą odbierane.

ykorzystujmy produkty ponownie. Podarujemy im w ten sposób nowe życie:
• niepotrzebne ubrania, urządzenia, meble oddajmy komuś, kto ich potrzebuje,
• zepsute urządzenia, jeśli to możliwe, spróbujmy naprawić, opakowania po zużytych produktach możemy użyć do przechowywania różnych drobiazgów,
żywności albo uprawiania domowego ogródka,
• jednorazową reklamówkę wykorzystajmy ponownie na przykład jako worek na śmieci.
Nie marnujmy żywności:
• kupujmy tylko tyle ile naprawdę potrzebujemy,
• kompostujmy odpady biodegradowalne,
• nadmiar żywności pozostawmy w lodówce społecznej.
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Góra Kleszczowa
Norbert Włodarczyk
Przewodnik Sudecki
Przewodnik po Karkonoskim
Parku Narodowym

G

óra Kleszczowa jest to wzniesienie o wysokości około 290
m n.p.m. zlokalizowane jeszcze na
Przedgórzu Izerskim w Dolinie Bruśnika oraz w pobliżu drogi z Leśnej
do Świecia. Wzniesienie to ma wiele
nazw i ta wymieniona w tytule według
mnie jest nazwą prawidłową. W 1247
roku była wymieniana jako Castrum
in Lesna, później jako Zangenburg,
obecnie występują różne nazwy m.in.
Wzgórze nad Grotami, Góra Zamkowa,
Leśniańska Górka, czy Biały Kamień,
a nawet spotkałem się z określeniem,
że nazywano ją Szubieniczną co jest
nieprawdą, ponieważ Szubieniczna jest
to bliźniacza kulminacja położona nieopodal. Wszystkie legendy (a jest ich
sporo) związane z tym miejscem mówią
zawsze o Górze Kleszczowej, w związku
z tym według mnie należy sądzić, że to
jest nazwa prawidłowa, a nazwę swoją
ma wywodzić stąd, że na wzniesieniu
stała kuźnia kleszczowa.
W miejscu tym podobno już w 1144
roku istniał gród (mam zapiski, że
podobno pierwsza lokacja była już
w 996 roku), jednakże pierwsza pewna
wzmianka o tym grodzie pochodzi z 1247
roku. Gród ten jest na pewno starszy
od tak dzisiaj popularnej Czochy oraz
zamku Świecia, zapewne pierwotnie został wybudowany, aby strzec brodu na
Kwisie, później jego rola wzrosła i wraz
ze wspomnianymi wcześniej zamkami
oraz zamkiem Gryf, zamkiem w Gryfowie Śląskim oraz zamkiem Rajsko
utworzył tzw. okręg Kwisy. Pierwotnie
istniał w tym miejscu gród drewniano –
ziemny, następnie najprawdopodobniej
w I połowie XIV wieku za panowania
księcia jaworskiego Henryka I powstaje
zamek murowany. Konieczność zastąpienia grody drewniano – ziemnego na
zamek murowany wynikała z faktu, iż
zamek ten był bardzo ważnym punktem
zabezpieczenia granicy śląsko-czeskiej,

która w ówczesnym czasie nie cieszyła się sławą spokojnej granicy. Przypisuje się, że zamek został zniszczony
podczas wojen husyckich. Przypuszcza
się, że zamek uległ zniszczeniu albo
w maju 1427 roku, a najprawdopodobniej
20 marca 1431 roku, gdy oddział husytów dowodzonych przez Capka von Zaane spalił Leśną. Wiadomo na pewno,
że po wojnach husyckich zamku się już
nie wymienia jako istniejącej budowli.
Powstanie zamku przypisuje się królowi
Czeskiemu Wacławowi I, który przekazał
go w 1247 roku (stąd pierwsza pewna
wzmianka o tym zamku) jako uposażenie
katolikom w Miśni. Uważa się, że ten akt
nadania był początkiem przynależności
tego regionu do okręgu miśnieńskiego.
Zamek w 1264 roku będący w rękach
Brandenburgii objął jako lenno Hanko
de Irekesleve, następnie od 1319 roku
zamek wraz z całym okręgiem znalazł
się pod panowaniem księcia jaworskiego
Henryka I, który władał tym rejonem do
1346 roku. Po tej dacie zamek ponownie
wrócił pod panowanie królów Czeskich.
Uważny obserwator może zaobserwować w terenie jeszcze fragment wałów
i fosy, a na szczycie nasyp być może
pozostałość stołpu, czyli wieży ostatecznej obrony. Źródła wspominają, że
jeszcze w XVIII wieku można było wejść
do piwnicy zamkowej. Obiekt nie był
przedmiotem dogłębnych badań archeologicznych, badania sondażowe prowadzono w 1965 roku oraz w 1977 roku.
Wzniesienie to w 1749 roku zasłynęło
w lokalnej społeczności i było powodem
do żartów, dzięki mieszczaninowi leśniańskiemu Kacperowi Ludwikowi Treubluthowi (historia tego jegomościa zasługuje na odrębny artykuł). Pan Kacper
był znany z tego, że miał głowę pełną,
ale nierzadko abstrakcyjnych pomysłów,
niestety posiadał klasyczny słomiany
zapał. We wspomnianym wyżej roku
uruchomił na naszym wzniesieniu kopalnię srebra. Jako zarządcy kopalni
srebra udało się jemu wykonać sztolnie
o długości aż 50 metrów, aby następnie
stwierdzić, że nie ma srebra i kopalnie
zamknął. Jako „poważny” kierownik
ruchu zakładu górniczego zatrudnił
do czynności wydobywczej górników
z Gierczyna w ilości jednego górnika.
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Dramat na naszym wzniesieniu rozgrywa się podczas II wojny światowej,
gdzie więźniowie niemieckiego obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen z fili
tego obozu w Leśnej, a w szczególności Miłoszowie drążyli w skale (a jest
to granitognejs, który jest stosunkowo
twardą skałą) sześć sztolni, które miały być przeznaczone prawdopodobnie
na podziemną fabrykę, ewentualnie
magazyn. Podobno sztolnie te miały
się łączyć ze sztolniami wykuwanymi
na terenie i w okolicach fabryki Baworowo. Nigdy nie zostały ukończone, a najprawdopodobniej miały być
związane z produkcją rakiet V1 oraz
V2. Ze wspomnień więźniów wyłania
się dramatyczny obraz pracy niewolniczej, więźniowie w swoich wspomnieniach opisują, że był to jeden z najbardziej sadystycznych oraz brutalnych
podobozów koncentracyjnych z jakimi
się zetknęli. Sztolnie te od zakończenia
II wojny światowej do 9 maja 1978 roku
były niezabezpieczone. Dopiero w tym
okresie dwie sztolnie od drogi zabezpieczono kratami, a przed wejściem do
największej sztolni urządzono miejsce pamięci, na skale przed wejściem
umieszczona jest tablica pamiątkowa.
Nie mam potwierdzonej wiadomości,
ale przekazywano mi ustnie, że swego
czasu jedna ze sztolni była wykorzystywana do detonacji niewybuchów i niewypałów z okresu II wojny światowej.
Do dzisiaj można jeszcze przy drodze
Leśna – Świecie zobaczyć pozostałości
budynków związanych z wykorzystywaniem przez Niemców ludzi z całej
Europy do katorżniczej i niewolniczej
pracy, a uważny obserwator jest w stanie w lesie wytropić szereg fundamentów po budynkach, które przestały już
istnieć – zachodzi pytanie kto je zburzył? Jeżeli Niemcy to w jakim celu, co
chcieli ukryć? Fundamenty można zlokalizować po obydwu stronach potoku
Bruśnik. Kilka lat temu Bogusław Wołoszański nakręcił program na temat
tego miejsca i opisał zdarzenie (zapew-

ne za Januszem Skowrońskim) z końca
drugiej wojny światowej, które zaobserwowali dwaj polscy robotnicy przymusowi, którzy wykonywali czynności
w transformatorze i przeżyli tylko dlatego, że nie zostali odkryci przez Niemców, a mianowicie według relacji tych
robotników przymusowych do tych
sztolni miała wjechać kolumna ciężarówek niemieckich (pytanie co było na
te ciężarówki załadowane?), następnie
Niemcy mieli wysadzić wjazd do tych
sztolni wraz z kierowcami. Wielokrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat
pojawiał się temat udostepnienia turystycznego tych sztolni, lokalizacja
tego obiektu jest też idealna, ponieważ
jest położony bezpośrednio przy trasie
na Świeradów – Zdrój, a należy mieć
jeszcze na uwadze, że Kleszczowa Góra
jest elementem historycznego obiektu
tzw. leśniańskiego lasu.
Jak głosi legenda od zamku do Leśnej
miało prowadzić tajemne podziemne
przejście, które to było przyczyną zguby
mieszkańców twierdzy i jej właścicieli. Pewnego dnia kasztelanka poznała
na polowaniu rycerza, któremu oddała
swoją miłość i ślubowała wierność. Ale
jej narzeczony, czego nie przeczuwała,
był najbardziej zażartym wrogiem ojca.
Podczas słodkich spotkań z kasztelanką dowiedział się o ukrytym tajemnym
podziemnym przejściu. Nie zważając
na miłość do kasztelanki postanowił
zemścić się na swoim przeciwniku i potajemną drogą wtargnął pewnej nocy ze
swoimi pachołkami do zamku. Wściekły szturm przypłacił życiem kasztelan,
który zginął w zażartej walce. Zanim
jednak zszedł z tego świata, przeklną na
wieki swoją córkę, ponieważ w ostatnim
momencie dowiedział się o jej haniebnej zdradzie. Nikogo zwycięzcy nie pozostawili przy życiu. Nawet kasztelanka
została umyślnie zabita przez jeźdźców
ciężkiej kawalerii, chociaż rycerz surowo im nakazywał, żeby ją oszczędzili.
Od tego czasu niespokojnie błądzi po
okolicy dziewica z Góry Kleszczowej.
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Gütschowowie – śladami
rodzinnych fotografii (cz.VIII)
W poprzednim odcinku przedstawiłem domek myśliwski Ernesta Gütschowa, niesłusznie nazywany leśniczówką. Pięknie położony w Lesie Stankowickim, samowystarczalny,
z bieżącą wodą, doprowadzoną tu wodociągiem i z własnym, butlowym ogrzewaniem,
stanowił miejsce zasłużonego wypoczynku i obcowania z naturą.

Tu

organizowano letnie pikniki
Powód braku tych zdjęć w albumie
i spotkania. A jesienią stano- wnuczki Aileen wydaje się być prosty
wił miejsce, gdzie wieńczono polo- – małemu dziecku chciano zapewnie
wania. W okolicznym lesie zwierzyny oszczędzić drastycznych widoków
nie brakowało. Zapewne polowano na upolowanej „grubej” zwierzyny. Za to
grubego zwierza, choć nie zachowały nie brakuje zdjęć z polowań na zające
się zdjęcia z trofeami jeleni czy dzików. czy bażanty. Widzimy, jak mała Aileen
Zachowały się za to te z licznymi poro- z dumą niesie dorodnego zająca (fot.1).
żami upolowanych koziołków czy jele- Może został upolowany przez dziadka?
ni, które prezentowano z dumą w sa- Albo przez pana Hitzblecka, ojca Hansa
loniku myśliwskim na zamku Czocha. i teścia Luizy, córki Gütschowa?
Saloniku, w którym dziś znajduje się
Po polowaniu był czas na zasłużozamkowa kawiarenka przy dziedzińcu ny odpoczynek i delektowanie się pawewnętrznym.
pierosem (fot.2). Tych – jak wiadomo

– właścicielowi potężnego koncernu
tytoniowego Jasmatzi w Dreźnie nigdy
nie brakowało. Polowania odbywały
się na ogół w licznym towarzystwie,
często kilkunastoosobowym. A skoro polowanie to i nagonka. Na zdjęciu
(fot.3) widzimy stojących z lewej strony czterech młodych chłopców, trzymane przez nich w dłoniach kije (laski)
to atrybut nagonki.
Tych sześć zdjęć pozwala oddać klimat ówczesnego polowania w Lesie
Stankowickim. Widać, że najważniejszą
osobą na nim był sam Ernest Gütschow,
zespalający rodzinę. Ale czy trudno się
temu dziwić?
I jeszcze na koniec apel: osoby, które
zechcą nam pomóc przy pracach porządkowych przy domku myśliwskim mogą
zgłaszać się do mnie (tel. 693177007) lub
w Leśnej do kol. Krzysztofa Urbana (tel.
517512344). Ustalona została data – 25
września br. O godz. 10.00 zamierzamy
się spotkać na zamku na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Zamek Czocha” a ok. godz. 12 udać się na
miejsce, gdzie stał domek myśliwski.
Janusz Skowroński
Autor bada i popularyzuje historię regionu, w tym zamku Czocha (o którym
napisał m.in. w swoich książkach „Tajemnice zamku Czocha”, „Perły znad
Kwisy” i w albumowym wydaniu „Czocha. Zamki i pałace Polski”). Kontakt:
loginfo@go2.pl

Podwójne złoto
w trójboju
lekkoatletycznym
10 czerwca br. na boisku lekkoatletycznym w Leśnej odbył się
finał strefy jeleniogórskiej w trójboju lekkoatletycznym klas III
i IV. Organizatorem zawodów był
Szkolny Związek Sportowy Dolny
Śląsk oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu. Szkoła Podstawowa im. JP.II w Smolniku była
gospodarzem tych sportowych,
długo wyczekiwanych zmagań.
Nauczyciele w-f

W

zmaganiach wzięło udział 9
szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach:
w biegu na 60 metrów, w skoku w dal
oraz w rzucie piłeczką palantową.
Skład drużyny stanowiło 5 dziewczynek oraz 5 chłopców. Każdy wynik przeliczany był na punkty. Suma
punktów wszystkich zawodników
w drużynie decydowała o wyniku końcowym zawodów. Szkoła ze
Smolnika rywalizowała z innymi zespołami w kategorii klas III oraz IV.
Reprezentanci klas III: Katarzyna
Chyłek, Martyna Maliszewska, Emila
Korzun, Michał Kołodziejczyk, Mateusz Łapaj, Błażej Tuchewicz, Nikodem Wojciechowski, Nadia Piwko,
Michał Ociepski, Michalina Juranek,
Katarzyna Grabowska.
Reprezentanci klas IV: Paula Fałkowska, Izabela Rutkowska ,Maja
Majewska, Karolina Łuczak, Małgorzata Wrzeszcz, Lilianna Satora, Nina
Jurek, Amelia Fidali ,Jakub Andrzejewski, Wojciech Walaczak, Filip Farganus, Michał Mocek, Robert Klecki , Wojciech Kołodziejczyk.
Po przeliczeniu wszystkich punktów
okazało się, że Szkoła Podstawowa
w Smolniku wygrała w dwóch kategoriach wiekowych zdobywając I miejsce
zarówno wśród klas III jak i IV. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
medale i dyplomy, a najlepsze drużyny
puchary. Klasy III – osoby wyróżnione: Katarzyna Chyłek, Martyna Maliszewska, Emila Korzun, Michał Kołodziejczyk, Mateusz Łapaj. Klasy IV:
bieg na 60 m: Paula Fałkowska – klasa
IV B, skok w dal: Izabela Rutkowska
– klasa IV A, rzut piłeczką palantową: Jakub Andrzejewski – klasa IV B.
Dziękujemy organizatorom oraz
Urzędowi Miejskiemu w Leśnej za
ufundowane nagrody.

