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Ciąg dalszy str. 8-9

W tym roku Dożynki Gminne odbyły się w Kościelnikach
Górnych na Placu za murem w sobotę 28 sierpnia 2021
roku. Pomimo pochmurnej pogody atmosfera była gorąca.

T

radycyjnie Dożynki rozpoczęły się
mszą polową, po mszy odbyło się
Misterium chleba poprowadzone przez
zespół Perła z Przybyłowic, który po

ceremonii wystąpił na scenie ze swoim repertuarem. Na scenie wystąpiły
również zespoły z Olszyny Lubańskiej
Stokrotki i Amazonka.

Czy uda się ograniczyć
uciążliwość transportu?
Wybór Sołtysów
Gospodarzy swoich wsi wybierać będą wkrótce mieszkańcy Świecia i Szyszkowej.
Anna Stawisińska-Urban

W

ybory w sołectwie Świecie odbędą się dnia 12 września 2021 r.
w budynku świetlicy wiejskiej w Świeciu. Kandydaci na sołtysów mogli
zgłaszać się do dnia 25 sierpnia br.

Zgłosił się jeden kandydat – Mirosław
Antoni Wilczyński.
Z kolei wybory w sołectwie Szyszkowa przeprowadzone zostaną dnia
19 września br. w budynku świetlicy
wiejskiej w Szyszkowej. Do wyznaczonego terminu zgłaszania kandydatur, tj. 30 września br. zgłosił się
jeden mieszkaniec – Krzysztof Michał
Cymbałko.
Na obu sołtysów głosować będzie
można w godzinach 10:00 – 13:00.

Temat wydobycia
i transportu kruszywa
bazaltowego jest od kilku
lat bardzo silnie obecny
w życiu społecznym gminy.

W

latach 2017-2019 w Leśnej odbywały się protesty mieszkańców
zmęczonych uciążliwościami związanymi z ciężkim transportem. Od tamtego czasu w wielu miejscach gminy
wiszą też banery i naklejki „STOP kopalni w gminie Leśna”. Od roku 2019
Burmistrz Leśnej podjął rozmowy
z przedstawicielami zarządu kopalni,

dotyczące złagodzenia uciążliwości –
głównie związanych z transportem.
Zdaniem burmistrza, kopalnia powinna wykonać własny, dedykowany
ciąg komunikacyjny do transportu
kruszywa, który zgodnie z decyzją
środowiskową wydaną jeszcze przez
Burmistrza M. Markiewicza powinien
odbywać się „na obrzeżach” Leśnej.
W 2019 roku w efekcie spotkań
uzgodniono, że kopalnia podejmie się
wykonania nowej drogi bezpośrednio
do drogi wojewódzkiej a dalej będzie
transportować kamień nad Kwisą
bezpośrednio do stacji PKP z pominięciem ul. Baworowo.
Ciąg dalszy na str. 3
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Kronika policyjna

Zaginiona, znaleziona…

• W nocy z 12 na 13 lipca 2021 r. w Le- z włamaniem, niezatrzymania się do
ZS
śnej policjanci zatrzymali do kontro- kontroli drogowej i posiadania środli drogowej 51-letniego Mariusza K. ków odurzających.
Sukcesem zakończyły się poszukikierującego samochodem marki Seat.
wania zaginionej 45-letniej mieszW trakcie przeprowadzonej kontroli • W dniu 10 lipca br. funkcjonariusze
kanki Leśnej. Kobieta cała i zdrowa
ujawnili przy nim dwa woreczki stru- KP w Leśnej podjęli próbę zatrzymazostała odnaleziona w Miłoszowie.
nowe z zawartością 10 gram meta- nia do kontroli drogowej pojazd marki
amfetaminy. Mężczyznę zatrzymano VW Golf. W trakcie pościgu mężczyzna
oszukiwania zaginionej rozpoczęi poddano badaniu testerem narko- porzucił pojazd, ale został zatrzymały się w nocy 26 sierpnia 2021 r.
tykowym z wynikiem pozytywnym ny. W pojeździe ujawniono dwie szt.
i trwały trzy dni. Uczestniczyli w nich
na metaamfetaminę. Mężczyzna pro- tablic rejestracyjnych skradzionych
obok policjantów strażacy z PSP i OSP,
wadził pojazd bez uprawnień za co na terenie Zgorzelca. Zatrzymany
goprowcy, pogranicznicy i strażnicy
został ukarany mandatem karnym. mężczyzna okazał się poszukiwanym
leśni, łącznie blisko 50 osób. PoszuZa kierowanie pod wpływem nar- przez Komisariat Policji w Jeleniej Gókiwania prowadzone były w trudkotyków grozi mu dożywotni zakaz rze w celu odbycia kary w wymiarze
nych warunkach atmosferycznych na
prowadzenia pojazdów oraz 3 lata 1 roku pozbawienia wolności. Poddano
znacznym obszarze gminy, w lesie, na
pozbawienia wolności za posiadanie go badaniu testerem narkotykowym,
drogach, polach i nieużytkach z wykometaamfetaminy.
który wykazał, iż prowadził pojazd pod
wpływem amfetaminy. Mężczyznę za• W dniu 13 lipca br. w trakcie peł- trzymano. Grozi mu wysoka grzywna
nienia służby policjanci uzyskali oraz kara pozbawienia wolności, gdyż
informację, iż w Leśnej na jednym posiadał dożywotni zakaz prowadzenia
z parkingów znajduje się skradziony wszelkich pojazdów mechanicznych.
pojazd marki Dacia Logan, a w miejscowości Stankowice drugi pojazd • W dniu 4 lipca 2021 r. Komisariat
marki Skoda Fabia, również pocho- Policji w Leśnej został powiadomiony
dzący z kradzieży oraz osoba poszu- przez mieszkańca Platerówki o wykiwana. W trakcie realizacji czyn- cięciu i kradzieży z należącego do
ności potwierdzono, iż oba pojazdy niego lasu dębów o wartości 13200 zł.
o łącznej wartości 59000 zł zostały W trakcie podjętych przez policjanskradzione na terenie Niemiec. Auta tów z KP Leśna czynności na terenie
zabezpieczono. Równocześnie za- posesji należącej do jednego z mieszODPOWIEDZIALNA
trzymano przebywających na polu kańców Grabiszyc ujawniono część
I STABILNA FINANSOWO
kempingowym w Stankowicach męż- skradzionego mienia. Podjęte wspólS ŁUŻBA
czyznę lat 30 i kobietę lat 33. Byli oni nie z funkcjonariuszami Straży Leśnej
poszukiwani do odbycia kary pozba- Nadleśnictwa Świeradów działania
wienia wolności oraz ustalenia miej- potwierdziły, iż zabezpieczone drewsca pobytu. W trakcie przeszukania no pochodzi z kradzieży ze wskazanej
pomieszczenia, w którym przeby- w zawiadomieniu działki. Zatrzymano
wali, ujawniono 41 sztuk amunicji mieszkańca Grabiszyc oraz sąsiedniej krzewy konopi innych niż włókniste
oraz 0,37 grama metaamfetaminy. miejscowości Radzimowa, którym o wysokości od 1,5 do 2 m. Ponadto
• W trakcie dalszych czynności usta- przedstawiono zarzut wyrębu i kra- w mieszkaniu plantatora ujawniono 231
gram suszu marihuany. Mężczyznę zalono, iż mężczyzna w dniu 18 czerw- dzieży drewna.
trzymano i przedstawiono mu zarzut
ca br. dokonał na terenie Czech kradzieży pojazdu Ford Transit wartości • W dniu 27 lipca br. funkcjonariusze posiadania i nielegalnej uprawy. Grozi
20000 zł. Jadąc nim nie zatrzymał się KP w Leśnej w wyniku działań opera- za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbado kontroli funkcjonariuszom Policji cyjnych uzyskali informację o niele- wienia wolności.
na terenie gminy Leśna. W wyniku galnej uprawie marihuany w Jurkowie.
pościgu ujawniono i odzyskano po- W związku z powyższym wspólnie • W dniu 1 sierpnia br. do KP w Lerzucony pojazd. Kobiecie i mężczyź- z funkcjonariuszami KPP w Lubaniu śnej wpłynęło zgłoszenie od jednego
nie przedstawiono łącznie sześć za- dokonali sprawdzenia ustalonego z mieszkańców m. Świecie o zaistniałej
rzutów m.in. kradzieży, kradzieży miejsca. Ujawnili na jednej z posesji kradzieży katalizatora wartości 1000 zł,

rzystaniem drona oraz psa tropiącego.
Równolegle przeszukiwane było koryto rzeki Kwisa na odcinku od centrum
Leśnej do Lubania.
Kobieta została odnaleziona przez
policjantów w dniu 28 sierpnia 2021 r.
w godzinach popołudniowych w Miłoszowie. Z terenu gminy Leśna w poszukiwaniach brały udział jednostki
z OSP Leśna, Pobiedna, Świecie, Grabiszyce i Szyszkowa oraz OSP z Włosienia i Świeradowa-Zdroju. Polowe
stanowisko kierowania zorganizowała Gmina Leśna, zapewniając namiot
z wyposażeniem, a także ciepłe napoje
i posiłki dla grup poszukiwawczo-ratowniczych.

P

PANORAMALEŚNEJ – MIESIĘCZNIK GMINY LEŚNA

POGL ĄDOWA SIATK A PŁ AC NET TO
do 26 roku życia

po 26 roku życia

1 grupa – 2.957 zł
2 grupa – 4.223 zł
3 grupa – 4.665 zł
4 grupa – 5.102 zł
5 grupa – 5.252 zł

1 grupa – 2.743 zł
2 grupa – 3.880 zł
3 grupa – 4.277 zł
4 grupa – 4.670 zł
5 grupa – 4.804 zł

Zdecydowana / Zdecydowany?
Dowiedz się więcej!
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu:
47 8713508 / 47 8714044 / 47 8713447 /
47 8714933 / 47 8714856
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu:
47 8734244 – Kadry / 47 8734200 – Dyżurny /
47 8734210 – Sekretariat

który został wycięty z zaparkowanego
pojazdu. W toku przeprowadzonych
czynności ustalono, iż czynu tego dokonał 25-letni mieszkaniec Olszyny, którego zatrzymano. Mężczyzna przyznał
się do zarzucanego mu czynu. Mienie
odzyskano. Z uwagi na to, iż nie pierwszy raz złamał prawo – za powyższy
czyn odbędzie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Paweł Bulera
Komisariat Policji w Leśnej
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Czy uda się ograniczyć uciążliwość transportu?
Ciąg dalszy ze str. 1

W protokole ze spotkania z 28.08.2019 r,
widać, że mimo zgody obu stron co do
potrzeby uregulowania kwestii uciążliwości transportu bazaltu to jednak
każda inaczej widzi kolejność podejmowanych działań i sprawy dotyczące
finansowania inwestycji. Podczas tego
spotkania, reprezentujący firmę inżynier, który wykonał wstępną koncepcję
oraz harmonogram budowy drogi i taśmociągu nad Kwisą określił, że „realistyczny termin rozpoczęcia inwestycji
to 11 miesięcy”. Po upływie tego czasu,
pod koniec 2020 roku, burmistrz nie widząc żadnych działań ze strony kopalni
zaczął rozważać możliwość wprowadzenia ograniczenia ruchu na dotychczasowej drodze służącej do transportu
kruszywa (obok szkoły podstawowej
w Smolniku i wodociągów miejskich).
Ostatecznie po wymianie pism wzywających kopalnię do podjęcia realnych
działań, przedstawieniu ich w formie
nagrania video w dniu 18.03.2021 oraz
zapowiedzi o zamiarze ograniczenia ruchu zamieszczonej w piśmie z 31.03.2021,
burmistrz podjął decyzję o zmianie
organizacji ruchu na drodze gminnej
nr 109924D prowadzącej do kopalni,
poprzez ograniczenie dozwolonego
tonażu pojazdów poruszających się
po tej drodze do 10 ton.
28.05.2021 r, złożono odpowiedni
wniosek do Starosty Lubańskiego, licząc na możliwość ograniczenia ruchu
jeszcze w wakacje. W uzasadnieniu,
urząd powołuje się m.in na postępującą degradację drogi, kolejne pozwy

od mieszkańców o odszkodowanie za silnie podkreśla, że gmina utrudnia
zniszczone mienie, rewitalizację Par- im rozpoczęcie eksploatacji złoża
ku Wollerów, uciążliwości i zagroże- w Miłoszowie, a bez tego nowe innia ruchu pieszych w drodze do szkoły westycje drogowe nie mają dla nich
i przedszkola, nieustannie niszczony racjonalności ekonomicznej.
chodnik i inne uciążliwości. SzczegóW tej patowej sytuacji, burmistrz
łowe uzasadnienie wniosku znajduje ponownie zwrócił się z apelem do Stasię na stronach 4-5 Projektu zmiany rosty Lubańskiego pisząc:
docelowej organizacji ruchu.
„Oczekujemy ze strony firmy działaW konsekwencji złożenia tego wnio- nia a nie obietnic i stawiania kolejnych
sku, na prośbę Starosty, 30.07.2021 od- warunków”. Przypomina, że obietnice
było się spotkanie z przedstawicielami „ograniczenia uciążliwości” i „koniec
firmy, którego przebieg można odna- zabłoconych ulic” mieszkańcy gminy
leźć w protokole ze spotkania. Protokół słyszą już od dekady – bez żadnych
pokazuje, że zarysowane już w 2019 widocznych efektów. Kopalnia nadal
odmienne stanowiska są widoczne nie wykonała żadnego, widocznego
jeszcze bardziej. Burmistrz uważa, gestu zmierzającego do poprawienia
że kopalnia powinna jak najszyb- sytuacji na naszych drogach. Jak pisze
ciej zrobić dedykowaną drogę dla dalej burmistrz: „Kopalnia każdego
transportu ciężkiego, żeby pokazać dnia przynosi swoim właścicielom zyże faktycznie chce poprawić swoje ski, a mieszkańcy Leśnej każdego dnia
relacje z gminą. Natomiast kopalnia borykają się z problemami ciężkiego

Fundusz Sołecki 2022

transportu” (…) Podtrzymuję swój
wniosek dotyczący ograniczenia tonażu
na drodze gminnej nr 109924D. Uważam, że tylko stanowcze postępowanie
uświadomi przedstawicielom kopalni,
że nie żyjemy już w latach ’90 i zmieniły
się nie tylko oczekiwania mieszkańców
dotyczące jakości życia, ale też kontekst
społeczny i ekonomiczny realizowania
tego typu inwestycji. Widać to szczególnie na tle kopalni w sąsiednich gminach,
które lata temu rozwiązały w sposób
znaczący problem uciążliwości transportu urobku. Czas na zmiany jakości
życia także w Leśnej”.
Czekamy na decyzję starosty w sprawie zmiany organizacji ruchu.
Cytowane dokumenty i protokoły ze
spotkań z kopalnią znajdują się na stronach Raportu o stanie gminy: https://
raport.lesna.pl/zrodla/kopalnia-bazaltu-w-lesnej/

zł, Szyszkowa – 31.288,80 zł, Świecie
– 36.287,60 zł, Wolimierz – 22.170,061
zł, Zacisze – 15.829,54 zł, Złotniki
Lubańskie – 18.699,22 zł, Złoty Potok
W roku 2022 w ramach funduszy sołeckich w gminie
– 12.635,86 zł.
Do Urzędu Miejskiego w Leśnej
Leśna ma zostać wydanych 370.744,46 zł. Na jakie lowpłynęły już dwa wnioski o środki
kalne potrzeby mieszkańcy przeznaczą środki? Tego
funduszu sołeckiego – z sołectwa
dowiemy się już pod koniec września br.
Grabiszyce i Bartoszówka. Mieszkańcy
Grabiszyc przeznaczyli środki na utrzyAnna Stawisińska-Urban
zatem zwoływane są zebrania wiejskie manie oraz remont świetlicy wiejskiej,
w celu rozdysponowania tych środków. remont dróg, doposażenie OSP oraz
30 września sołtysi muszą
Kwoty, które poszczególnym sołec- spotkania integracyjne dla mieszkańprzekazać Burmistrzowi wnio- twom przypadają w ramach funduszu ców. Z kolei mieszkańcy Bartoszówki
ski o środki funduszu sołeckiego na sołeckiego to: Bartoszówka – 12.126,72 środki rozdysponowali na: spotkani
przyszły – 2022 rok. Środki te można zł, Grabiszyce – 42.860,10 zł, Kościelniki integracyjne, wykaszanie terenów
przeznaczyć na zadania, które są zada- Górne – 18.745,51 zł, Kościelniki Śred- zielonych, zakup i montaż Witacza
niami własnymi gminy, służą poprawie nie – 19.532,35 zł, Miłoszów – 41.795,54 oraz tablicy informacyjnej z historią
warunków życia mieszkańców i są zgod- zł, Pobiedna – 46.285,20 zł, Smolnik sołectwa, a także utrzymanie świetlicy
ne ze strategią rozwoju gminy. Powoli – 28.511,68 zł, Stankowice – 23.975,73 wiejskiej w Zaciszu.

Do

fot. pxhere.com
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Susza uśpiła działania
zapobiegające
powodzi?

W ostatnich latach, szczęśliwym trafem, powodzie omijały nasze okolice.
Pamiętamy zapewne rozmiar zniszczeń w 2010 r. i w 2013 r. spowodowanych przez ulewne deszcze i wystąpienie wody z Bruśnika, Potoku
Miłoszowskiego oraz innych cieków
wodnych.

W

tedy też bardzo ożywione były
dyskusje co zrobić, aby zminimalizować skutki powodzi w przyszłości.
Mieszkańcy wskazywali m.in. na konieczność usuwania barier dla przepływającej wody takich, jak zmniejszone
światło mostu w ulicy Pocztowej (liczne sieci podwieszone pod mostem), niewystarczającą przepustowość mostu
w ul. Orzeszkowej, czy nieużytkowany
most w pobliżu wodociągów hamujący
strumień wody. Zainicjowane w gminie przed laty działania eliminujące
zagrożenia nie doczekały się, jak widać,
kontynuacji – brak przede wszystkim
efektów i informacji w tym zakresie,
a uregulowane koryto Miłoszówki ponownie jest zarośnięte. Czyżby okres
suszy uśpił czujność władz i obowiązek
strategicznego planowania i działania?
Jedną z koncepcji chroniących skutecznie Leśną przed wodą z Bruśnika
była budowa polderu za sztolniami. Teren ten to jakby naturalny obszar zalewowy sprzyjający budowie suchego
zbiornika. W okresie wezbrania Bruśnika pozwoliłby na rozlanie się z koryta
nadmiaru wody i jej naturalną retencję.
Na tym terenie można byłoby gromadzić ogromne ilości wody i zatrzymać
jej napór na Leśną. Podejmowanie działań zapobiegających powodzi i minimalizujących jej skutki jest zadaniem
stale aktualnym i należy do obowiązków zarówno gminy jak i powiatu.
Do Starosty Lubańskiego skierowałem więc pytanie jakie działania w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na terenie powiatu Lubańskiego
zostały podjęte w tej kadencji przez
Zarząd Powiatu Lubańskiego i Starostę oraz na jakim etapie jest za-

miar budowy zbiornika retencyjnego
w Leśnej na Bruśniku?
Na tak konkretne dwa pytania otrzymałem informację o tym, że „zarówno Zarząd Powiatu Lubańskiego jak też
Starosta Lubański na bieżąco podejmują
działania zapobiegające powodziom oraz
ich skutkom na terenie powiatu lubańskiego”. Z dalszej części odpowiedzi wynika, że w powiecie prowadzony jest stały
monitoring stanu wód i zbiorników, że
opracowane są stosowne plany, utrzymywane są magazyny przeciwpowodziowe, spisane są zasady, siły i środki na
wypadek ewakuacji ludzi i inwentarza.
Dopiero ostatni akapit odpowiedzi
dotyczył moich pytań: „na liście działań buforowych (…) dla obszaru dorzecza Odry, realizowanych ustawowo przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, zaplanowano zadanie budowy
suchego zbiornika przeciwpowodziowego Świecie, potok Bruśnik. (…) Powyższe zadanie uwzględnione jest również
w konsultacjach społecznych aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem
powodziowym (aPZRP), zaplanowanych
na wrzesień 2021 r”.
Czy władze powiatu lubańskiego podejmują jakieś działania, aby urzeczywistnić i przyspieszyć budowę polderu
– nie wiadomo, w otrzymanej odpowiedzi nie ma nic na ten temat. Samo
ujęcie w planie zadania, które ma być
realizowane przez Wody Polskie, to za
mało w dzisiejszych czasach. O budowie
polderu była już mowa ….ponad 20 lat
temu. Potrzeba tutaj realnej aktywności
lokalnych władz, nie tylko powiatu, ale
i gminy – może nawet przede wszystkim
gminy. Niestety, lata mijają, a nam wypada nadal liczyć tylko na los szczęścia,
że kolejne czarne chmury pójdą bokiem…

Kolejki w lubańskim
szpitalu
Czas oczekiwania na świadczenia
lecznicze w NZOZ Łużyckie Centrum
Medyczne w Lubaniu jest bardzo
zróżnicowany.
Wiele rodzajów świadczeń jest dostępnych „z marszu”, np. przyjęcia na większość oddziałów, do pracowni protetyki
stomatologicznej, stacji dializ. Kilkudniowe oczekiwanie dotyczy m.in. poradni chirurgii onkologicznej, poradni
chirurgii ogólnej, operacji przepukliny
pachwinowej, usunięcia żylaków kończyny dolnej, oddziału chirurgicznego,
okulistycznego. Kilka tygodni należy
czekać m.in. na tomografię komputerową, przyjęcie na oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej, do poradni
otorynolaryngologicznej.

Ponad miesiąc poczekamy na artrosko- leczenie aparatem ortodontycznym, maj
pię lecznicza stawu kolanowego, opera- 2022 – poradnia neurologiczna.
cję jaskry, zaćmy, świadczenia z zakresu
Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy
ortopedii i traumatologii narządu ruchu. endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Co najmniej 2 miesiące, to czas oczeki- – wrzesień 2023 r., świadczeń z zakresu
wania na przyjęcie do poradni zdrowia kardiologii – listopad 2023 r., endopropsychicznego, poradni dermatologicznej, tezoplastyki stawu kolanowego – sierokulistycznej, ortodontycznej.
pień 2024 r.!
Dopiero w nowym roku, a dokładnie
Mimo tylu zapowiadanych ułatwień,
w styczniu 2022 r., można liczyć na do- likwidacji kolejek i w ogóle poprawy
stęp do poradni urologicznej, w lutym w zakresie opieki medycznej, rzeczy2022 – przyjęcie na oddział otoryno- wistość okazuje się mniej optymistyczlaryngologiczny iusunięcie migdałków na. A przecież choroba nie może czekać,
podniebiennych, w marcu 2022 – zabiegi choroba to nie płaszcz, który można
na przegrodzie nosowej, kwiecień 2022 – powiesić, aby czekał na lepsze czasy.

Leśna, dnia 7 września 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Leśnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary
położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostępnianiu 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.) oraz uchwały Nr XXXVII/243/2021 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 27 kwietnia 2021 r w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna zawiadamiam o publikacji na stronie internetowej
Urzędu pod adresem www.bip.umlesna.nv.pl oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 14 września do 5 października 2021 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11b, 59-820 Leśna, sala narad
(I piętro), w godzinach pracy Urzędu przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11b, 59-820 Leśna,
sala narad (I piętro) o godz. 1100, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Leśnej.
Uwagi należy składać do Burmistrza Leśnej w formie pisemnej na adres
Urzędu – Rynek 19, 59-820 Leśna lub w postaci elektronicznej na adres:
sekretariat@lesna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Leśnej.
Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązują przepisy związane z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pełna informacja na temat obowiązujących przepisów
dostępna jest przy obwieszczeniu na stronie http://bip.umlesna.nv.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Leśna.
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Przebudowa
parku przy
mauzoleum
Wollerów
w Smolniku

W kwietniu br. wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego wykonawca robót budowlanych tj.
Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stanowic
rozpoczął realizację zadania pn.:
„Rozwój infrastruktury poprzez
przebudowę parku przy mauzoleum
Wollerów w Smolniku”.
MW

W

ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną prace polegające na uporządkowaniu zieleni poprzez
usunięcie drzew zniekształconych,
chorych, samosiewów oraz wprowadzeniu zieleni parkowej. Ponadto
przewiduje się przebudowę i budowę
alejek spacerowych wraz z wymianą
nawierzchni, montaż altany biesiad-

nej oraz elementów małej architektury
tj. ławek parkowych, koszy na odpady,
stojaków na rowery, a także oczyszczenie stawu z treści organicznej (w jego
centralnej części).
Zgodnie z zawartą umową koszt
robót budowlanych opiewa na kwotę
ok. 366 tys. zł. Przedmiotowe zadanie
realizowane jest w ramach operacji pn.
„Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku” współfinansowanej
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER,
PODDZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie
a wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”. Przyznana kwota
pomocy finansowej wynosi 300 tys. zł.
Park będzie miejscem rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców
i turystów Pogórza Izerskiego. Niniejsza inwestycja przyczyni się do
wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i bezpośrednio
wpłynie na ich wzbogacenie. Ponadto korzystnie oddziaływać będzie na
ochronę środowiska, przyczyni się do
poprawy wizerunku parku i miejscowości, stworzy miejsca do spacerów,
wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Realizacja zadania spowoduje utworzenie miejsca spotkań, strefy
gdzie będzie możliwość organizacji
wydarzeń kulturalnych, a mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas
w otoczeniu zieleni. Korzystne położenie parku w centrum miejscowości
sprawia, że jest on ogólnodostępny,
otwarty i przyjazny dla mieszkańców
i turystów. Zdjęcia obrazują postęp
wykonanych prac. Beneficjentem zadania jest LUKS Kwisa.

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, ponieważ 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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Wakacyjne seanse filmowe

Od

lipca do sierpnia 2021 roku organizowane były przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej bezpłatne seanse filmowe dla dzieci, młodzieży
i starszej młodzieży. Na dużym ekranie
w domu kultury dzieci z rodzicami mogły w każdą środę oglądać bajki, nato-

miast w każdy piątek wyświetlane były
filmy młodzieżowe. Bezpłatne wyświetlanie filmów w domu kultury możliwe
jest dzięki wykupionemu przez Ośrodek Parasolowi Licencyjnemu MPLC.
Z możliwości oglądania filmów w okresie wakacji skorzystało 400 osób.

Pieniądze na sprzęt dla OSP
Gminne jednostki OSP otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21 754 złotych na zakup
sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej. Jest to efekt
wspólnej realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
Wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne OSP :
L.p.

Nazwa OSP

Kwota dofinansowania
z WFOŚiGW we Wrocławiu

Kwota dofinansowania
z budżetu gminy Leśna

1

OSP Leśna

3774

5616

2

OSP Pobiedna

3600

5400

3

OSP Szyszkowa

4200

6300

4

OSP Świecie

2764

4146

5

OSP Grabiszyce

3222

4834

6

OSP Złotniki Lubańskie

4224

6336

D

oposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy to reakcja Burmistrza Leśnej
na pojawiające się potrzeby i braki
sprzętowe.W ostatnich latach jest to
kolejne już wsparcie dla strażaków
ochotników z naszej gminy. W ramach otrzymanych dotacji strażacy
będą mogli zakupić między innymi
wyposażanie osobiste, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz
sprzęt uzbrojenia i techniki gaśniczej
w tym węże, pilarki do drewna i wiele
innych.W ramach przyznanych dotacji kwota wsparcia wynosi do 40%

kosztów kwalifikowanych zadania,
zastrzegając, że dofinansowanie
zadania ze środków WFOŚiGW nie
przekracza kwoty 20 tysięcy złotych
na jedną jednostkę OSP.Zakupiony
sprzęt i wyposażenie zwiększy możliwości ratownicze OSP oraz poprawi skutecznośći jakość wykonywania
swoich zadań, a to z kolei wpływa na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na
naszym terenie.
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Nowy dach na budynku
przy ul. Stefana
Żeromskiego 17 w Leśnej
MW
Początkiem lipca br. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego
położonego w Leśnej przy ul. Stefana Żeromskiego 17”.

P

race swym zakresem obejmują
demontaż istniejącego pokrycia
dachowego oraz podłogi drewnianej
poddasza, odciążenie stropu drewnianego pomiędzy piętrem a poddaszem,
wzmocnienie belkowania a także montaż warstw izolacyjnych. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie
wzmocniona konstrukcja więźby dachowej, wymurowane ściany szczytowe
poddasza do pełnej wysokości, przemu-

rowane istniejące kominy dymowe, zamontowany wyłaz dachowy, wykonane
nowe pokrycie z dachówki ceramicznej
karpiówki i obróbki blacharskie a także
wyprowadzone ponad dach dwa istniejące przewody wentylacyjne. Roboty budowlane realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w trybie podstawowym
w procedurze krajowej tj. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBUD Janikowski Kazimierz
z Lubania. Całkowita wartość inwestycji
opiewa na kwotę 164 180,93 zł z czego
149 980,93 zł dofinansowane zostało ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wiata w Kościelnikach
Górnych

Dotacje na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę dotyczącą udzielenia samorządom dofinansowania, w tym Gminie Leśna.

Z
W

Kościelnikach Górnych trwają prace budowlane związane
z wybudowaniem wiaty biesiadnej na
działce 282 w ramach zadania Wiata za murem. Na powyższe zadanie
Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 695,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Zadanie realizowane jest przez firmę
PU TOMKOP Tomasz Śliwiński Stankowice 44, 59-820 Leśna, wyłonioną
w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego.

budżetu Województwa Dolnoślą- wów, odmulanie dna rowów, usuwanie
skiego zostanie przekazana pomoc „awarii drenarskich”, naprawę innych
finansowa w formie dotacji na dofinan- budowli urządzeń melioracji wodnych.
sowanie bieżącego utrzymania urzą- Działania te mają na celu poprawę godzeń melioracji wodnych będących spodarki wodnej na terenie gminy, powłasnością gmin. Dofinansowanie lepszenia stosunków wody w glebach
otrzymało 57 gmin, na łączną kwotę oraz ochrony przed lokalnymi podtoponad 1,49 mln złotych. Wśród nich pieniami. Gmina Leśna uzyskała dotaznalazła się Gmina Leśna.
cję w kwocie 18755 zł. W ramach całej
Celem konkursu jest wsparcie gmin puli wynoszącej 38275 zł planowane
w zachowaniu funkcji urządzeń me- jest udrożnienie rowów w Wolimierzu
lioracji wodnych, m.in. poprzez wy- i Szyszkowej, o łącznej długości ok.
kaszanie roślin, wygrabianie porostów 1265 m oraz przeprowadzenie remontu
ze skarp, karczowanie drzew i krze- 2 przepustów w Świeciu i Miłoszowie.
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Testujemy turystyczne
spływy Kwisą

12 sierpnia w gronie sąsiadów z Gminy i Miasta Lubań, z którymi
planujemy turystyczne zagospodarowanie Kwisy, popłynęliśmy z zastępcą
Burmistrza Marcinem Mireckim w teren, żeby na własne oczy, uszy
i dotyk (bo bez wejścia do wody się nie obeszło) sprawdzić atrakcyjność
i realność spływów pontonowych i kajakowych na naszej rzece.
Szymon Surmacz

P

odczas spływu toczyliśmy dyskusje
co i gdzie trzeba poprawić i zamontować, jak wypromować, z kim współpracować, gdzie pojechać po dalsze know-how. Pojawiają się głosy, że w Kwisie
jest za mało wody na co dzień, żeby
tworzyć stałą ofertę rekreacyjną. My
spłynęliśmy do Lubania przy całkiem
niskim stanie wody i da się pływać,
wycieczka wiąże się co najwyżej z kilkukrotnym wejściem do wody i pociągnięciem pontonu po płyciźnie. To tylko
więcej frajdy i przy okazji trochę ochłody.

Leśna, potem Szyszkowa, Kościelniki, Księginki i Lubań od strony rzeki to
całkiem inny świat. Znika cały zgiełk
i szarość. Zatapiamy się w bujną zieleń,
ciszę i spokój. Jeśli nie robi się hałasu
to po drodze widzimy wiele bobrowych
jam i nam udało się zaskoczyć bobra
jak przemieszczał się między pokojami
swojego domu. Sarny, czaple, zimorodek, łabędzie, kaczki – bogactwo fauny podczas jednej krótkiej wycieczki.
Kwisa jest wyjątkowa. Ma dość wartki nurt górskiej rzeki, ale jest bezpieczna – rodzinna. Mało jest rzek, którym
pozwolono tak pięknie zachować swoją

dzikość i nadają się do spływów. Nie widać sztucznych brzegów, betonowych
wylewek, ziejących „niespodziankami”
wylotów rur. Sądzę, że takich miejsc
w Polsce, a może i w Europie, jest bardzo niewiele.
Woda i brzegi są zaskakująco czyste.
Co jakiś czas trafia się stara opona czy
skorupa sprzętu AGD, ale byłem przekonany, że będzie znacznie gorzej.
Spodziewałem się i mocnych zapachów
(znanych np. znad Jeziora Leśniańskiego) i plastikowych butelek, puszek itp.
Było ich jednak stosunkowo niewiele.
Woda w Kwisie jest przyjemna, w więk-

szości biegu przezroczysta, widać kamienie, rośliny i ryby.
Żeby zagospodarować rzekę gospodarczo, trzeba na pewno trochę zainwestować i popracować, trochę ośmielić
i zachęcić kilka przedsiębiorczych osób
do współrealizacji. Już to zaczęliśmy
robić. Rzeka może być świetnym marketingowym wabikiem dla turystów –
klientów, dzięki którym rozwinie się
w Leśnej gastronomia i drobna przedsiębiorczość – usługi, handel.
Sądzę, że Kwisa stanie się ważnym
łącznikiem zacieśniającej się współpracy między Leśna, Gmina Lubań i miastem Lubań. Wiemy już gdzie trzeba
zrobić start trasy, przesiadki, miejsca
odpoczynku, metę – która będzie jednocześnie stacją startową do trasy na
północ – do Nowogrodźca i dalej do
ujścia do Bobru. Tam – w Nowogrodźcu i Osiecznicy od lat są organizowane
spływy i najwyższy czas zrobić to samo
w górnym biegu Kwisy.
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Dożynki Gminne 2021

W

czasie występów muzycznych
komisja oceniała wieńce dożynkowe, które sołectwa wystawiły do
konkursu. Pierwsze miejsce zajął wieniec z Grabiszyc, drugie miejsce wieniec z Kościelników Górnych, a trzecie
miejsce wieniec z Kościelników Średnich. W konkursie na najlepsze ciasto
wzięło udział osiem sołectw. Pierwsze
miejsce zostało przyznane za ciasto
z sołectwa Kościelniki Górne, drugie
miejsce otrzymało ciasto z sołectwa
Smolnik, a trzecie z sołectwa Grabiszyce. Nagrodami w konkursach były
bony upominkowe. Pozostałe sołectwa
otrzymały upominki za uczestnictwo
w konkursie.
Kolejną atrakcją Dożynek był I Festiwal Talentów Wszelakich Dzieci i Młodzieży „Murek”, którego pomysłodawcą

była Agata Hylińska. W ramach Festiwalu wystąpiło 11 uczestników, którzy
zaprezentowali swoje talenty muzyczne i artystyczne. Każdy z uczestników
otrzymał nagrodę rzeczową.
Po Festiwalu odbył się koncert zespołu Salen, a wieczorem wszyscy goście
mogli uczestniczyć w dyskotece prowadzonej przez DJ Kornel Boczula z Kościelnik Górnych.
Organizatorzy Ośrodek Kultury
i Sportu w Leśnej oraz Sołectwo Kościelniki Górne i Janówka serdecznie dziękują OSP Grabiszyce, OSP
Złotniki Lubańskie, Kołu Gospodyń
Wiejskich w Grabiszycach, Agacie Hylińskiej, zespołom: Perła, Amazonka,
Stokrotki, Salen za pomoc i zaangażowanie w organizację Dożynek
Gminnych 2021.
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Wakacyjny czas za nami…
Wakacje za nami, a w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej zarówno lipiec,
jak i sierpień, upłynął pod znakiem wielu inicjatyw, które miały na celu nie
tylko wzmożoną aktywność fizyczną wśród dzieci, ale także zaszczepienie
w nich pasji do wielu jakże ciekawych dziedzin życia.
Maria Załęczna

O

działaniach z pierwszej połowy
lipca pisaliśmy w poprzednim
numerze Panoramy Leśnej, jednak
w tym nie może zabraknąć wzmianki o końcówce lipca i kontynuacji akcji „Fit zdrowo i sportowo”. W ramach
akcji nasze przedszkolene maluchy
najpierw wybrały się na zewnętrzną
siłownię w Miłoszowie, aby korzystając z tamtejszego sprzętu, w bezpiecznych warunkach wzmocnić swoje ciało, a kilka dni później odbyć poranną
gimnastykę w przedszkolnym parku,
którą poprowadziła Monika Borkowska.
Trzeba jednak wspomnieć, że nie były
to zwykłe ćwiczenia, a połączenie tańca i ruchu, dzięki czemu dzieci mogły

wyzwolić swoje emocje, odprężyć się,
a jednocześnie z uśmiechem na ustach
wspólnie się integrować.
Co ciekawe, nie była to jedyna gimnastyka tego lata, bowiem w kolejnej
maluchy uczestniczyły pod czujnym
okiem Marty Łuńczuk, nauczycielki
wychowania fizycznego. Kontynuując
jednak naszą sportową akcję, udaliśmy
się także z przedszkolakami do studia
leśniańskiego trenera personalnego
Marcina Sęka, aby maluchy mogły na
własne oczy przekonać się, jak wygląda praca osobistego trenera. Pan
Marcin po części teoretycznej przeprowadził z naszymi przedszkolakami
indywidualne treningi – oczywiście,
w pełni dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.

Z kolei chcąc jeszcze bardziej zintegrować maluchy i jednocześnie zapewnić im odpowiednią ilość aktywności
na świeżym powietrzu, wybraliśmy się
na rajd pieszy śladami leśniańskich pomników, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich naszych grup. Dzięki
wycieczce odkryliśmy, a niekiedy poznaliśmy na nowo tajniki naszej pięknej okolicy. A jako, że chodzenie przypadło nam do gustu, kilka dni później
postanowiliśmy zapoznać dzieci z kolejną formą aktywności, która polega
na marszu z kijkami, a więc z nordic
walking.
W ostatnim czasie nasze maluchy były
także czynnie zaangażowane w przygotowywanie zdrowych i smacznych
potraw, dzięki czemu powzięły wiedzę
o zdrowym odżywianiu, a także wpływie warzyw i owoców na nasz organizm.
Oczywiście, przed przystąpieniem do
działań zwróciliśmy przedszkolakom
szczególną uwagę na higienę pracy

Koniec wakacji w „Szyszkowej Polanie”
Wakacje nieuchronnie dobiegają
końca… Przedszkole w Szyszkowej
jednak nie zwalnia tempa, bo szykuje się do rozpoczęcia nowego roku
przedszkolnego.
P. Rynkal-Kiwacz

M

iniony rok okazał się dla „Szyszkowej Polany” sporym sukcesem,
ponieważ po raz kolejny otrzymała
CETYFIKAT PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ. Jest to jedyne takie przedszkole w naszym powiecie. Plan Daltoński,
którym kieruje się przedszkole, kształtuje u dzieci: samodzielność, odpowiedzialność i współpracę. Dzieci pracują
na specjalnych tablicach, w parach,
z instrukcjami, a co najważniejsze –

z uśmiechem i ogromnym zaangażowaniem.
Od września Przedszkole „Szyszkowa
Polana” ruszyło pełną parą. Na przedszkolaki czekają odświeżone sale, nowe
akcesoria, zabawki i pomoce dydaktyczne. Klub Malucha z niecierpliwością czeka aż powita najmłodsze dzieci.
Przedszkolaki będą uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego, sensorycznych, ruchowych i przyrodniczych.
Nie zabraknie Glottodydaktyki, matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
eksperymentów, doświadczeń i nauki
obsługi komputera.
W przedszkolu w Szyszkowej zostały
ostatnie miejsca. Zapraszamy do kontaktu: 606 280 316.

i bezpieczeństwo, które jest niezwykle ważne w trakcie przygotowywania
posiłków. Zajęcia dostarczyły dzieciom
nie tylko wrażeń smakowych, ale także
i dotykowych, a umiejętność samodzielnego przygotowania zdrowych przekąsek z pewnością przyda się naszym
milusińskim zwłaszcza jesienią i zimą,
tym bardziej, że na każdych zajęciach
przedmiotem kulinarnych zmagań był
inny owoc lub warzywo.
W trakcie wakacyjnego czasu w naszym przedszkolu nie zabrakło także
tego, z czym wszystkie dzieci kojarzą
lato – a więc wodnych zabaw, a te zapewnił naszym maluchom wodny plac
w Lubaniu. Co ważne, harce poprzedziła
prelekcja przeprowadzona przez ratownika Mirosława Ziółkowskiego, który
przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i wypoczynku nad zbiornikami wodnymi.
A teraz przed nami kolejne wyzwania
i powitanie nowych przedszkolaków!
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Sztolnie pod
Górą Kleszczową
– raz jeszcze
Zainspirowany artykułem Norberta
Włodarczyka w poprzedniej „Panoramie Leśnej”
(nr 8/2021) postanowiłem zabrać głos.
Janusz Skowroński

N

ajpierw jednak pewne wyjaśnienie w sprawie Góry Kleszczowej i…
mojej osoby. Jak pisze N. Włodarczyk:
„Kilka lat temu Bogusław Wołoszański
nakręcił na temat tego miejsca i opisał
zdarzenie (zapewne 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 miała
wjechać kolumna ciężarówek niemieckich (pytanie co było na te ciężarówki
załadowane?) a następnie Niemcy mieli wysadzić wjazd do tych sztolni wraz
z kierowcami.”
Tyle przydługi ale ważny cytat. Otóż
oświadczam, że nigdy nie przekazywałem Panu Wołoszańskiemu takich
informacji. To nie ja jestem jego „źródłem”. Nigdy też nie zetknąłem się ze
świadkami, owymi dwoma robotnikami przymusowymi, o których mowa
powyżej ani też z pozostawionymi
przez nich wspomnieniami, dokumentami etc. Owszem, też słyszałem
o tajemniczym wjeździe do sztolni, ale
to wszystko było jakby z „drugiej ręki,
więc bez możliwości weryfikacji. Może
pierwszy napisał to Marek Chromicz
w „Nowinach Jeleniogórskich”, może
Leszek Adamczewski na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, może ktoś inny?
Z całą pewnością nie byłem to ja.
W tym artykule pojawia się też inny
wątek, związany z produkcją rakiet V1
i V2. Zapis taki widnieje nawet na tablicy informacyjnej przy sztolni na drodze
do Świecia, z tablicą pamięci. Niestety,
jest to napis błędny, który natychmiast
należy zmienić. Tu nie produkowano
żadnych części do rakiet V1 czy V2,
choć przyznam uczciwie – jeszcze kilkanaście lat temu sam w to wierzyłem.
Po pierwsze, więźniowie, którzy przeżyli Gross-Rosen, pisali w swoich za-

chowanych relacjach o produkcji części
do V1 czy V2. Pisali, bo… nic innego nie
znali. Powojenna prasa karmiła na prawo i lewo informacjami, że gdziekolwiek
pojawiła się „cudowna broń”, to były
to rakiety tego typu lub części do nich.
Tymczasem już kilkanaście lat temu
pogląd ten został w przypadku Marklissy i Hartmannsdorfu ostatecznie z przedstawionym plazweryfikowany, głównie za sprawą nem. Kłóci się to również
miejscowego regionalisty Krzysztofa z przekazami więźniów.
Urbana, który ostatecznie wyjaśnił, że Zmarły jesienią ub. roku
to nie o V1 czy V2 chodziło, a o silniki więzień Hartmannsdorfu
rakietowe do samolotów odrzutowych Roman Gierka opowiadał
HWK 109-509 (skrót HKW – od Hell- mi, że sztolnie były tak
muth Walter Komanditgesellschaft). rozbudowane, że możJedno ze zdjęć tej produkcji publikuje na było się w nich ukryć
nawet najnowszy folder „Tajemnice Le- przed kapo. W tych kośnej i Zamku Czocha 1939-1945”. Przy rytarzach, które obecnie
produkcji silników uwijają się rów- znamy – ukryć się trudnież osoby w pasiakach, to więźnio- no (pomijam nietoperze).
wie Gross-Rosen filii Hartmannsdorf.
Prawdopodobnie relaMiałem okazję poznać jednego z nich. cja przytoczona na poBył nim śp. Marian Ignasiak z Wielko- czątku może być prawpolski, który opowiadał mi, jak na hali dziwa - sztolnie zostały
fabrycznej widział ułożone stosy „luf wysadzone. Jeśli wierzyć
od czołgów”. Wówczas nie rozumia- planowi, bo niestety, do
łem tej jego relacji. Że nie o czołgi tu dziś nie wiemy, w jakim
chodzi, możemy przekonać się sami, zakresie „Türkis” został
analizując zdjęcie. Szczegółowy rysu- zrealizowany. Piszę o tym
nek techniczny mechanizmu napędo- dlatego, że może warto –
wego z końcówką „lufową” umieści- choćby wzorem Lubania
łem – dzięki uprzejmości Krzysztofa – pokusić się o dokładUrbana – w najnowszym III wydaniu ne spenetrowanie Góry
książki „Arbeitslager Hartmannsdorf. Kleszczowej? Skoro robią
Zapomniana filia KL Gross-Rosen” mo- to z powodzeniem pod Kajego współautorstwa (na str. 189), co mienną Górą w Lubaniu.
uwiarygodnia przekaz. Liczę na to, że Dla dobra turystyki histoleśniański regionalista opublikuje nie- rii i upamiętnienia miejsc
bawem pełną dokumentację technicz- związanych z martyroloną produkcji HWK 109-509 w zakła- gia narodów Europy. Są
dach Waltera, wartą upowszechnienia. skanery, odwierty sondaW tejże samej książce (na str. 50) żowe itp. A efekt medialny
zamieściłem schemat – plan sztolni będzie znakomity, co popod Górą Kleszczową („Türkis” – czyli kazują w Lubaniu. Moim
turkus). Udostępnił mi go Bogusław zdaniem, Kleszczowa
Wróbel, dziennikarz i autor periody- Góra i sztolnia w Miłoszoku „Eksplorator”. Już pobieżna anali- wie nadal czekają na swoza pokazuje, że to, co znamy obecnie je „pięć minut”. Jak długo
o sztolniach to niewiele w porównaniu jeszcze?
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Lechów
Dzisiaj opisywany Lechów z kolei –
w przeciwieństwie do wcześniej opisanego Jurkowa – jest przykładem
miejscowości na terenie naszej gminy, która to nie ocalała jako odrębna
miejscowość.
Norbert Włodarczyk
Przewodnik Sudecki
Przewodnik po Karkonoskim
Parku Narodowym

L

echów leży na wysokości około od
270 do 290 metrów n.p.m., zajmuje
wysoki cypel na lewym brzegu w zakolu Kwisy, cypel ten jest zakończeniem
grzbietu odchodzącego od Szubienicznej Góry (327 metrów n.p.m.). Jest to
osada założona około 1660 roku przez
Czeskich eksulantów uchodzących ze
Śląska lub Czech przed prześladowaniami religijnymi jakie wówczas miały
miejsce na terenach podległych Austrii
rządzonej przez Habsburgów. W ówczesnym czasie Śląsk oraz Czechy po
tragicznej śmierci Ludwika Jagiellończyka, który to władał tymi krajami,
dostały się pod panowanie Habsburgów.
Miejscowość powstaje z woli Krzysztofa von Nostitza Pana na zamku Czocha jako kolonia Stankowic. Od momentu założenia do 1945 roku nosi
nazwę Hagendorf. Następnie do 1964
roku kolonia nadal występuje jako odrębna osada, ale już jako Lechów i nadal
jest częścią Stankowic. Dopiero od 1964
roku Lechów traci swoja odrębność i jest
włączony w obręb Leśnej. Jak wszystkie
nasze miejscowości na terenie gminy,
a położone na lewym brzegu Kwisy do
1815 roku Lechów był częścią Saksonii,
a później Prus. Najwięcej mieszkańców
Lechów liczył w 1840 roku – 93, a najmniej w 1905 roku – 51.
Poniżej Lechowa w dolinie Kwisy kiedyś były poławiane skójki perłorodne
w celu pozyskiwania pereł, a obecnie
można znaleźć w nurtach rzeki złoto,
kryształ górski, ametysty (podobno
wrzucony do kieliszka z napojem wysokoprocentowym zapobiega późniejszym dolegliwościom), szafiry oraz
rubiny. Kiedyś w obrębie Lechowa
wydobywano galenę (siarczek ołowiu),
w obrębie miejscowości ma istnieć
stara sztolnia, w której można jeszcze
znaleźć ten minerał.
Pierwszą budowlą jaka powstała
w Lechowie, a zarazem najbardziej
atrakcyjną na przestrzeni czasu był
młyn wodny nad Kwisą. W okresie

XVII oraz XVIII wieku pełnił on funkcję szlifierni pereł, a także mielono
w nim skorupki skójek perłorodnych.
Następnie na przełomie XIX oraz XX
wieku działała w młynie bardzo popularna gospoda (Hagenmühle), która
była urozmaiceniem popularnej trasy
spacerowej po śląskiej stronie Kwisy.
Jakieś dwadzieścia lat temu udając się
łużycką częścią „przez zaporę” na kąpielisko jeszcze można było zobaczyć
po prawej stronie pozostałości tego
arcyciekawego obiektu. Niestety ktoś
wpadł w pewnym momencie na szalony i nie ukrywajmy niemądry pomysł
i zdewastował ten obiekt, ponieważ
wymyślił sobie, że zrobi w tym miejscu
teren pod ognisko!? Wszystko zrównano z ziemią i zasypano metrową warstwą żwiru. Proszę sobie wyobrazić,
że zdewastowano ruiny obiektu, który
jest, a może raczej był atrakcją turystyczną na skalę europejską – zniszczono pozostałości unikatowego obiektu,
a przecież obiekt ten można było odbudować i stworzyć obiekt turystyczny
opisujący perły znad Kwisy, na pewno
taki obiekt byłby sporą atrakcją turystyczną. Jak dla mnie jest to w pewnym sensie absurd, mamy taką wspaniałą atrakcję tj. perły słodkowodne,
a nie dość, że nie mamy praktycznie
tego nigdzie godnie zaprezentowane
to jeszcze pozwalamy sobie na zniszczenie pozostałości szlifierni pereł.
Głównym zajęciem mieszkańców
Lechowa było bielenie płótna lnianego. Najstarszy bielnik powstaje w 1703
roku z inicjatywy niejakiego kupca
Stollmanna. W 1840 roku w Lechowie
wymienia się młyn wodny, 14 domków,
dwa bielniki z tym, że jeden ma już być
nieczynny od lat. Kroniki odnotowały,
że w 1792 roku spaliły się w miejscowości trzy budynki.
Na zakończenie zacytuję Państwu legendę, która jest przypisywana Leśnej,
ale według mnie raczej dotyczy jakiegoś młynu zlokalizowanego w obrębie
Lechowa.
O tym, że w pobliżu Leśnej znajdował się Młyn Karbowany, wiedza tylko
nieliczni, ponieważ dużo czasu minęło, od kiedy zniknął z okolic miasteczka nad Kwisą. Po jego istnieniu nie
został żaden ślad. Zniknięcie młyna
zostało spowodowane przez chciwość
i nienasyconą chęć posiadania ostatniego właściciela. Był on uosobieniem
prawdziwego łotra. Okropnie oszukiwał swoich rodaków, którzy dawali mu
żyto do zmielenia, ale także w haniebny sposób trudnił się lichwą. Kiedy
przychodzili do niego biedni prosząc
o pomoc, żądał często większy procent,
niż wynosiła udzielona suma pożyczki.
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Jednak w końcu przyjął zapłatę, która
należała się jemu w rewanżu za brak
człowieczeństwa. A sprawa się miała
tak. Pewne późnego, ciemnego wieczora, kiedy na dworze padało i hulała
burza zapukano do drzwi młynarza.
Kiedy otworzył w progu stanął młody, postawny młynarczyk. Uprzejmie
przywitał młynarza pozdrowieniem
rzemieślników i poprosił jak to w zwyczaju, o dar pieniężny oraz proste łoże
na noc. Młynarz wściekle ofuknął
biednego wędrownego czeladnika,
pogardliwie rzucił na stół małą jałmużnę, której wedle rzemieślniczego
zwyczaju nie mógł odmówić i wskazał
mu szorstko drzwi. Postawny chłopak
nie przyjął datku i z poważną mina
powiedział do sknery:
– Zatrzymajcie wasz prezent mistrzu!
Nie chcę od was nic, kiedy widzę, jak
gburowato odpowiadacie na moją prośbę. Natychmiast strząsnę kurz waszego

domostwa z moich stóp pójdę znowu
w ciemna, niegościnną noc. Ale wy będziecie kiedyś żałować, żeście mnie nie
zatrzymali.
I spokojnie tak jak przyszedł zniknął
w ciemności. Kiedy szarzał świt, zjawiła się wielka ilość żmij i tak dokuczliwie
zaczęły się wić wszędzie, że młynarz
nie mógł się przed nimi obronić. Chociaż bił wokoło pogrzebaczem i kijem,
smagał je, kopał i deptał, wszystko
bezskutecznie. W końcu nie pozostało
mu nic innego, jak uciec z młyna i pozostawić samopas całe swoje chciwie
i oszukańczo zgromadzone bogactwo.
Po jego ucieczce młyn pozostał pusty i niezamieszkały i popadł w ruinę.
Uzupełniając legendę podobno jeszcze w 1750 roku można było dostrzec
resztki budowli oraz podobno w środku
tego rumowiska roiło się od żmij. Niestety dzisiaj nie ma już najmniejszego
śladu po tym zabudowaniu.
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Kreatywne warsztaty
W sierpniu br. w domu kultury w Leśnej odbyły się wakacyjne bezpłatne
warsztaty z kreatywnego wykorzystania drewna i betonu do tworzenia
mebli i wyposażenia wnętrza.

W

warsztatach uczestniczyła młodzież z gminy Leśna. Podczas
warsztatów były tworzone z pni drewna stołki, a z plastra drewna i starego
taboretu stolik kawowy. Ze starych
okisowych krzeseł postały kolorowe
ławki, które zdobią przestrzeń domu
kultury. W ramach zajęć młodzież
poznała sposoby wykorzystania starych elementów mebli do tworzenia
nowych pomysłowych projektów. I tak

właśnie ze starych hokerów powstały
dwie ławki betonowe, które zostaną
wkrótce ozdobione w kreatywny sposób i staną przed budynkiem domu
kultury. Warsztaty były okazją do poznania kreatywnego wykorzystania
drewna i betonu oraz starych mebli,
do tworzenia całkiem nowych użytkowych rzeczy, przy tym zdobywając
nowe doświadczenie i umiejętności
w przyjaznej atmosferze.

Wakacje z biblioteką
Dobiegł końca wakacyjny cykl spotkań dla dzieci w Bibliotece Publicznej
w Leśnej. Czy słońce czy deszcz, u nas zawsze było pogodnie i wesoło,
dzięki rozmaitym, kreatywnym zajęciom oraz niespodziankom, jakie
przygotowałyśmy specjalnie z myślą o różnorodnych zainteresowaniach
najmłodszych.

Spotkanie autorskie
Biblioteka Publiczna w Leśnej zaprasza na spotkanie autorskie z Michałem Szulimem, organizowane
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki, które odbędzie się 23 września 2021 roku (czwartek) o godz.
17:00 w Domu Kultury w Leśnej.
Maria Załęczna

T

ematem spotkania będzie „ALFABET MADAGASKARU, czyli słońce,
łapówki i klątwa kameleona”. To będzie
podróż w zupełnie egzotyczny zakątek
świata. Madagaskar to niedoszła polska
kolonia, wyspa znana z lemurów i niesamowitej wręcz przyrody. Ale podczas spotkania dowiemy się też o tym
jak... dawać łapówki, posłuchamy
o najtańszych owocach, fatalnych drogach i tajemniczej klątwie kameleona.
Obejrzymy też zdjęcia, które przybliżą
nam klimat tej niesamowitej wyspy.

Michał Szulim to doświadczony podróżnik, dziennikarz radiowy, twórca
popularnego bloga Miejsce Za Miejscem. Od 15 lat wokalista i twórca
tekstów w zespole Plateau, z którym
nagrał 6 płyt i zagrał ponad 800
koncertów. Pomysłodawca bestsellerowego albumu „Projekt Grechuta”,
współtwórca przeboju „Niebezpiecznie piękny świt”. Jest także autorem
tekstów piosenek dla innych artystów. Książka „Miejsce Za Miejscem,
podróże małe i duże” to jego debiut
książkowy. Obecnie ukazała się druga część „Miejsce Za Miejscem, czyli podróży małych i dużych … ciąg
dalszy”.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu obu książek z autografem autora.
Gorąco polecamy w tych pandemicznych czasach podróż w ciekawy zakątek świata, czyli na Madagaskar – kraj
w Afryce Wschodniej.

„Wakacje z biblioteką” odbywały się Photon. Uczestnicy zapoznali się z now każdy czwartek dla dzieci w wieku wymi pojęciami oraz możliwościami
7 – 11 lat. Ładna, słoneczna pogoda robota. Za pomocą aplikacji zainstaloumożliwiła prowadzenie części zajęć wanej na tablecie każde dziecko spróna świeżym powietrzu. Na placu przed bowało swoich sił w programowaniu
biblioteką dzieci konstruowały m.in. Photona ustalając np.: jego zachowadinozaura z eko – produktów. Z wy- nie, rodzaje wydawanych dźwięków
korzystanych liści, gałęzi i kartonu czy sposoby poruszania się po macie.
powstał Diplodok, który należy do Dodatkowym elementem wprowadzonajdłuższych i najlepiej poznanych nym do zajęć była mata edukacyjna
dinozaurów z grupy zauropodów, czyli przystosowana do Robota Photon,
roślinożerców. Na podstawie książek która wspomaga naukę programodostępnych w bibliotece dzieci pozna- wania. Czas spędzony podczas zajęć
ły też inne ciekawe gatunki zwierząt upłynął na świetnej nauce i zabawie
z czasów, o których nikt nie pamięta. łącząc przyjemne z pożytecznym.
Kartonowe modele 3D zwierząt to
Dużym zainteresowaniem cieszykolejna propozycja warsztatów, które ły się też zajęcia inspirowane bajką
zostały zrealizowane w ramach „Wa- „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
kacji z biblioteką”. Uczestnicy stwo- M. Konopnickiej. Na jej podstawie
rzyli przepiękne modele wybranych dzieci stworzyły girlandę urodzinową
zwierząt, które dostępne są na stronie z wybranymi postaciami, która zdobi
http://creativepark.canon. Na stronie pomieszczenia biblioteki i została wytej można odnaleźć także wiele innych korzystana do obchodzenia urodzin
modeli – począwszy od prostych zwie- króla krasnoludków Błystka.
rząt, poprzez pojazdy, na skomplikoTegoroczne zajęcia wakacyjne w biwanych budowlach kończąc.
bliotece miały na celu rozbudzenie
Podczas plenerowych spotkań nie potrzeb czytelniczych małych użytzabrakło też malowania twarzy oraz kowników biblioteki oraz rozwijanie
wspólnego czytania. Na podstawie ich wyobraźni. Dzięki przygotowanym
książki pt. „Jestem bezpieczny” dzie- propozycjom dziec, spędzające wakaci dowiedziały się jak zachować się cje w domu, mogły wypełnić swój wolna ulicy, podwórku i w lesie, aby być ny czas twórczą, przyjemną i wesołą
bezpiecznym.
zabawą. Wakacyjne zajęcia w biblioW świat programowania i nowych tekach po raz kolejny potwierdziły, że
technologii przeniosły nas warsztaty biblioteka nie jest cichym i nudnym
edukacyjne z wykorzystaniem Robota miejscem.
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Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
– nowy obowiązek
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Punkt konsultacyjny
Programu “Czyste Powietrze”
w Gminie Leśna
Na terenie Gminy Leśna uruchomiony został Punkt Konsultacyjny
Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W

Ustawą z dnia 28 października
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
utworzono Centralną Ewidencję
Emisyjności Budynków (CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami
lub lokalami.

Za

stworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny
jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W deklaracji CEEB podaje się:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz
adres miejsca zamieszkania lub siedziby; – adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło ciepła
lub źródło spalania paliw; – informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych
w nich paliwach; – numer telefonu
właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
– adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację CEEB złożyć powinien
właściciel lub zarządca budynku lub
lokalu, który posiada źródło ciepła
o mocy do 1 MW. Deklaracje należy
składać od 1 lipca 2021 roku, przy
czym dla budynków powstałych po
1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od
pierwszego uruchomienia urządzenia
lub instalacji, a w przypadku źródeł
ciepła pracujących przed 1 lipca 2021 r.
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022
roku. Obowiązek złożenia deklaracji
jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.
Deklarację można złożyć w formie
elektronicznej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego CEEB
korzystając z Profilu Zaufanego lub
w formie papierowej – wypełniony
dokument należy wysłać listem albo
złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku. Deklarację można pobrać bezpośrednio ze
strony Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub w Referacie Rozwoju
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Dofinansowanie na usuwanie
wyrobów z azbestem

P

od koniec czerwca br. Urząd Miejski w Leśnej złożył wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Uchwałą Zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu Gminie Leśna

przyznana została dotacja w kwocie
31 075,80 zł. W bieżącym roku planowane jest usunięcie ok 41,289 ton wyrobów zawierających azbest z 31 nieruchomości z terenu Gminy Leśna. Jest
to kontynuacja działań wspierających
mieszkańców naszej gminy.

punkcie tym mieszkańcy będą
mieli możliwość skonsultowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Następnie wnioski przesyłane będą
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, gdzie nastąpi ich ocena
merytoryczna.
Raz w tygodniu, w każdy wtorek,
w godzinach od 9.00 do 17.00 mieszkańcy naszej Gminy będą mogli uzyskać informacje na temat wymagań
programu „Czyste Powietrze”. Punkt
funkcjonował będzie przy Centrum
Społecznym w Leśnej (przy ul. Tadeusza Kościuszki 7) – oprócz ostatniego
wtorku każdego miesiąca, kiedy to będzie w jednej ze świetlic na terenach
wiejskich. Ponadto mieszkańcy Gminy mogą uzyskać informacje o Programie “Czyste Powietrze” w każdy
czwartek w godzinach 9.00 – 17.00
pod numerem telefonu: 784-737-516.
W punkcie konsultacyjnym udzielane
będą informacje o programie osobom
zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie. Mieszkańcy uzyskają również wsparcie w zakresie
przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczaniu
przyznanego dofinansowanie.

Przypominamy, że „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program
skierowany jest do osób fizycznych,
które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Mamy
nadzieję, że funkcjonowanie punktu
zachęci mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany
kotłów i przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie
Gminy Leśna. Zachęcamy do korzystania z oferty punktu.

Terminy płatności w Urzędzie
Miejskim w Leśnej
we wrześniu 2021 r.:
10.09.2021 r. termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele
składowe, działki na cele rekreacyjne
15.09.2021 r. termin płatności 2 raty podatku od środków transportowych
15.09.2021 r. termin płatności 3 raty podatków: rolnego. leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
25.09.2021 r. termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.09.2021 r. termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Turniej w bule
i siatkówkę

W

czasie wakacji Ośrodek Kultury
i Sportu w Leśnej zorganizował
dla mieszkańców gminy Leśna na kompleksie boisk sportowych w Leśnej dwa
turnieje. W lipcu był to turniej w bule,
a w sierpniu – w siatkówkę. W rozgrywkach uczestniczyła młodzież oraz osoby dorosłe. Rywalizacja była zawzięta.
Turnieje zostały przygotowane i poprowadzone przez animatorów sportu,
którzy są do dyspozycji mieszkańców
od wtorku do niedzieli w okresie od
maja do listopada 2021 roku.

Małe Ojczyzny Sudetów
Gmina Leśna oraz Akademia Piłkarska „MOS Karkonosze”
Jelenia Góra, zapraszają do uczestnictwa mieszkańców Gminy w projekcie pn.: „Małe Ojczyzny Sudetów – Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej u podnóża Karkonoszy”.

C

elem głównym projektu jest zwiększenie wielopokoleniowej aktywności społeczności lokalnej. Projekt
adresowany jest do czterech grup społecznych w postaci organizacji:

1. Profesjonalnych treningów sportowych dla maksymalnie 40 dzieci w dwóch
kategoriach wiekowych z terenu Gminy,
objętych projektem, ( dzieci z klas I-III
– Grupa Skrzat oraz dzieci z klas IV-VI
– Grupa Żak). Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch treningów tygodniowo,
po jednej dla każdej kategorii wiekowej
w grupach 20 osobowych.
2. Aktywizacji zawodowej osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia
umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie na zdobycie, bądź
zmianę pracy, która realizowana będzie
poprzez cykliczne doradztwo zawodowe (diagnozę potencjału zawodowego,
predyspozycji zawodowych oraz przedsiębiorczości ), dla co najmniej 30 dorosłych osób z terenu Gminy.
Doradztwo ustalane jest indywidualnie i ma na celu organizację porad
indywidualnych w celu określenia kompetencji, potencjału zawodowego oraz
wypracowania indywidualnego planu
działania.
3. Warsztatów podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród seniorów w wieku

60+, które realizowane będzie poprzez
organizację kursów z obsługi komputera, smartfonów, komunikatorów internetowych, zasobów internetowych
dla co najmniej 10 seniorów z terenu
Gminy. Działanie realizowane, będzie
poprzez organizację 3 warsztatów tematycznych.
4. Wolontariatu sportowego osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia,
które realizowane będzie poprzez organizację szkolenia sportowego oraz
stażu praktycznego dla 10 wolontariuszy z terenu Gminy poprzez organizację
dwóch treningów tygodniowo.
Rekrutacja do projektu ma charakter
ciągły w okresie od 16 sierpnia 2021r.
do 31 sierpnia 2022 r. i polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
dla odpowiedniej grupy społecznej oraz
dostarczenie go do Urzędu Gminy lub
w wersji elektronicznej przesłanie skanu
na adres: biuro@apkarkonosze.pl
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej klubu pod adresem: https://
apkarkonosze.pl/fio-2021/. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu i potwierdzenie chęci
udziału w projekcie. Koordynator projektu – Marek Siatrak tel.: 791860817,
email: biuro@apkarkonosze.pl.
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Jubileusze pożycia
małżeńskiego
13 i 20 sierpnia 2021 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Leśnej odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszów
60-lecia 55-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Zofia Witek

„Diamentowe Gody” obchodzili Państwo:
ażdy jubileusz jest okazją do • Krystyna i Zbigniew Szura
świętowania, ale „Diamentowe”,
„Szmaragdowe Gody”:
„Szmaragdowe”, czy „Złote Gody” to • Mirosława i Wacław Giedrys
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli
„Złote Gody”:
są ludzie, którzy przeżyli razem ponad • Henryka i Ryszard Gil
pół wieku. Podczas uroczystości Bur- • Krystyna i Kazimierz Kwitowscy
mistrz Leśnej Szymon Surmacz wraz • Alina i Eugeniusz Litwin
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywil- • Jadwiga i Zbigniew Ludkiewicz
nego w Leśnej Zofią Witek wręczyli • Janina i Andrzej Łapaj.
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Gratulując Jubilatom Burmistrz Leśnej
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Szymon Surmacz wręczył każdej parze
Dudę parom małżeńskim z terenu kwiaty, dyplom z życzeniami oraz upoMiasta i Gminy Leśnej. Odznaczo- minek w postaci kosza zawierającego
nych zostało 7 par. Medal ten stano- produkty lokalne. Wszystkim parom
wi nagrodę dla osób, które przeżyły składamy serdeczne gratulacje oraz życo najmniej 50 lat w jednym związku czenia kolejnych lat pełnych szczęścia,
małżeńskim.
radości, zdrowia i miłości.

K
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