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WSTĘP 

Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Gminy. Jest ona  
tworzona nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. 
Strategia Rozwoju to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju Gminy 
i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania (cele operacyjne i zadania), które są niezbędne dla 
realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. 
Ustalenia zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata  
2014-2025” stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń muszą koncentrować się działania władz samorządowych, 
zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy oraz tworzenia 
sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju. 
 
Strategia Rozwoju nie jest „gotową receptą na sukces”. Jest ona jedynie „ogólnym  
drogowskazem”, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, 
infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonym 
horyzoncie czasowym. 
Proces formułowania Strategii, w tym określenia obszarów priorytetowych, celów, działań, wskaźników 
i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oparty został na zasadach partnerstwa lokalnego – 
podczas 5 konsultacji społecznych w formule warsztatów  - przy zaangażowaniu przedstawicieli życia 
społecznego, gospodarczego oraz politycznego, w tym przedsiębiorców, władz samorządowych, 
instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych.  

Taki sposób opracowania dokumentów programowych ma istotny wpływ na ich jakość, jak i na 
powodzenie ich realizacji, której sprzyja akceptacja założeń programu przez podmioty, do których jest 
on adresowany. Tworzenie Strategii Rozwoju Gminy Leśna z udziałem lokalnej społeczności wpływa na 
jej zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju Gminy, a tym samym na skuteczność jej realizacji oraz 
wnosi wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  

Redaktorzy dokumentu pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji za prace 
warsztatowe, zaangażowanie oraz wkład  merytoryczny stanowiący trzon opracowanej Strategii.  

 

Dokument składa się z 2 części:  

I. Część analityczno-diagnostyczna, którą opracowano na podstawie danych dostępnych 

w bazach GUS oraz dokumentów strategicznych Gminy. 

II. Część strategiczna – wizja, misja, cele strategii, wdrażanie, monitoring i ewaluacja 

Strategii. 

 

W pierwszej kolejności sformułowano wizję rozwoju. Celowo wizję umieszczono na wstępie, ponieważ 

to od niej rozpoczął się proces współpracy. Taka też jest logika tworzenia nowoczesnych dokumentów. 

Następnie zostały określone kierunki i cele strategiczne oraz operacyjne realizacji strategii rozwoju 

gminy Leśna.  
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W kolejnych rozdziałach przedstawiono rekomendacje wdrażania Strategii – zawierające najważniejsze 

wnioski dotyczące budowy systemu wdrażania oraz monitoring i ewaluację strategii, czyli założenia 

dotyczące monitorowania realizacji Strategii oraz zalecenia odnoszące się do jej ewaluacji.  
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I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA  

ANALIZA DESK RESEARCH 

1. Nota metodologiczna 
 

Diagnoza została wykonana w oparciu o metodę desk research, tj. analizę danych zastanych. Jest to 
metoda badań społecznych lub marketingowych, która zakłada szczegółową analizę już istniejących  
i dostępnych danych. Realizacja projektu typu desk research nie jest związana z pozyskiwaniem 
nowych informacji, a jedynie scaleniem, przetworzeniem i analizą informacji rozproszonych dotychczas 
wśród rozmaitych źródeł. Zastosowana metoda pozwoliła na zebranie szerokiego spectrum danych 
dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Leśna. Dane te będą stanowiły podstawę do 
dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata  
2013-2025. 

Analiza desk research została przedstawiona w następującym układzie: 

 sfera przestrzenna obejmująca zagadnienia związane z przestrzenią i środowiskiem (położenie 
geograficzne, sieć osadniczą, zasoby naturalne i kulturowe) oraz infrastrukturą techniczną 
(komunikacja, ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami), 

 sfera społeczna obejmująca zagadnienia związane z kapitałem ludzkim (demografia, 
wykształcenie, rynek pracy, źródła utrzymania, uczestnictwo w kulturze) oraz infrastrukturą 
społeczną (infrastruktura edukacyjna, kulturowa, sportowa i rekreacyjna, ochrony zdrowia  
i opieki społecznej), 

 sfera gospodarcza obejmująca zagadnienia związane z przedsiębiorczością (główni 
pracodawcy, podmioty gospodarcze, struktura branż gospodarki) oraz zarządzaniem rozwojem 
lokalnym (budżet gminy, planowanie strategiczne, promocja, kapitał społeczny, współpraca 
lokalna i ponadlokalna). 

Na początku opracowania należy podkreślić, że w przygotowaniu materiału wykorzystano korpus 
danych, informacji oraz wiadomości pochodzących z różnych źródeł: głównie statystyki publicznej 
Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), a także Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu, opracowania, raporty i dokumenty Urzędu Miejskiego w Leśnej i jednostek mu podległych, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, a także wykorzystano informacje zawarte na stronie 
internetowej gminy i spółek gminnych oraz wszelkie dostępne dane w interesującym z punktu widzenia 
badania zakresie.  
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2. Sfera przestrzenna 

2.1. Przestrzeń i środowisko 

2.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i kraju 

 

Gmina miejsko-wiejska Leśna położona jest na pograniczu śląsko-łużyckim, w województwie 
dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Pod względem administracyjnym Leśna graniczy z innymi 
gminami powiatu lubańskiego (Platerówka, Lubań, Olszyna, Świeradów Zdrój), gminami powiatu 
lwóweckiego (Gryfów Śląski, Mirsk) oraz Republiką Czeską.  

Rysunek 1. Położenie gminy Leśna na tle powiatu lubańskiego 

 

Źródło: www.osp.org.pl  

Cechą charakterystyczną gminy Leśna jest jej nadgraniczne położenie w południowo-zachodniej części 
województwa dolnośląskiego, przy granicy Rzeczypospolitej Polski i Republiki Czeskiej. Leśna jest jedną 
z siedmiu gmin powiatu lubańskiego i wraz z nim należy do podregionu jeleniogórskiego. Gminę tworzy 
miasto Leśna oraz 13 sołectw: Bartoszówka, Grabiszyce, Kościelniki, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 
Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok. 

 

 

 
 

  

http://www.osp.org.pl/
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Rysunek 2. Położenie gminy Leśna i powiatu lubańskiego na tle województwa dolnośląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Leśna na lata 2007-2015 

Leśna jest lokalnym ośrodkiem rozwoju, pełniącym rolę centrum życia społeczno-gospodarczo-
kulturalnego dla mieszkańców miejscowości wchodzących w skład gminy. Dualistyczny charakter gminy 
(miejsko-wiejska) rodzi konieczność uwzględnienia w dokumentach strategicznych dwóch perspektyw: 
miasta i obszarów wiejskich. Wynika to z konieczności stworzenia warunków harmonijnego wzrostu  
i rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego całej gminy. Współzależność obu elementów, 
wyrażającą się m.in. w spójności podstawowych dokumentów strategiczno-planistycznych: strategii 
rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego, podkreśla Koncepcja Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPPZK) – gminne czy lokalne strategie rozwoju powinny być oparte na 
prognozie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Z kolei przestrzenne 
planowanie lokalne powinno obejmować studia i plany miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego i wynikać ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy.  

Zgodnie z definicją zawartą w KPPZK zagospodarowanie przestrzenne pojmowane jest jako sposób 
rozmieszczenia w przestrzeni podstawowych elementów struktury przestrzennej (system gospodarczy, 
system społeczny, infrastruktura techniczna, sieć osadnicza, krajobraz przyrodniczy, krajobraz 
kulturowy, powiązania funkcjonalne) oraz zachodzące między nimi relacje. Celem strategicznym KPPZK 
jest „efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do 
osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie”. Budowanie i utrzymanie ładu 
przestrzennego w kraju ma zapewnić realizacja celów szczegółowych: 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności; 
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 

http://www.pl.wikipedia.org/
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rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów; 
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa; 
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Istotne znaczenie ma również zastosowane w KPPZK 2030 zintegrowane podejście funkcjonalne, 
charakteryzujące się ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów 
określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz 
wielopoziomowym systemem zarządzania. Z wykorzystaniem tego podejścia stworzono obszary 
funkcjonalne, tj. obszary charakteryzujące się wspólnymi cechami społeczno-gospodarczymi  
i przestrzennymi, do których w założeniu autorów KPPZK powinien być kierowany podobny zestaw 
działań: 

1. Miejskie obszary funkcjonalne: 

 obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych, 

 obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych, 

 obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych, 

 ośrodki lokalne. 
2. Wiejskie obszary funkcjonalne: 

 funkcjonalne obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych, 

 obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych. 
3. Obszary szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej: 

 strefa przybrzeżna, 

 Polska wyłączna sfera ekonomiczna na morzu, 

 obszary górskie, 

 Żuławy, 

 obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, 

 obszary terenów zamkniętych, 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy. 
4. Obszary kształtowania potencjału rozwojowego wymagające programowania działań 

ochronnych: 

 obszary cenne przyrodniczo, 

 obszary ochrony krajobrazów kulturowych, 

 obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych, 

 obszary ochrony strategicznych złóż kopalin. 
5. Obszary funkcjonalne wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu 

instrumentów właściwych polityce regionalnej: 

 obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych, 

 miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

 obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości 
rozwojowe, 

 obszary przygraniczne, 
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 obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich1. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku to podstawowy dokument określający 
politykę i działania władz województwa w zakresie rozwoju tego obszaru. Powinny one być 
podporządkowane następującej wizji: „Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna, 
region konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny…”. Sformułowanym w SRWD celem nadrzędnym 
jest „nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku” – Dolny Śląsk ma stać 
się regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych, współpracujących  
z rozwiniętym sektorem badawczym oraz regionem intensywnego rozwoju turystyki opartej na 
współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Oba elementy mają stworzyć atrakcyjne miejsce do 
życia dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze obywatelskiej. Dla 
osiągnięcia celu nadrzędnego sformułowano cele szczegółowe: 

Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 
Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej, 
Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do 
zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa, 
Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych, 
Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, 
Cel 7. Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia, 
Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne. 

Osiągnięcie powyższych celów możliwe będzie dzięki koncentracji działań w 8 kluczowych grupach, 
tzw. makrosferach: infrastruktura (z priorytetową infrastrukturą transportową i energetyczną), rozwój 
obszarów miejskich i wiejskich, zasoby (zrównoważone i racjonalne wykorzystanie surowców 
naturalnych, wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych, zasobów glebowych, zasobów leśnych, 
rzek, walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych), turystyka, zdrowie i bezpieczeństwo 
(ochrona zdrowia i bezpieczeństwo), edukacja, nauka, kultura i informacja, społeczeństwo  
i partnerstwo oraz przedsiębiorczość i innowacyjność.  

Podstawową zasadą SRWD 2020 jest rozwój zrównoważony, osiągnięcie harmonii w sferze 
przestrzennej (wymiar administracyjny, transportowy, bezpieczeństwa, osiedleńczy i środowiskowy), 
społecznej (wymiar demograficzny, obywatelski, edukacyjny, kulturowy, czasu wolnego, opieki 
społecznej, zdrowotny) i gospodarczej (wymiar innowacyjny, pracy i biznesu, naukowy, zdrowotny, 
przedsiębiorczości)2.  

 

2.1.2. Charakterystyka sieci osadniczej 

Sieć osadniczą na obszarze gminy Leśna tworzą miasto Leśna oraz 13 miejscowości będące siedzibami 
sołectw oraz 3 niemające statusu sołectwa: Bartoszówka, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Górne, 
Grabiszyce Średnie, Janówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 
Jurków, Stankowice, Sucha, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie oraz Złoty 
Potok. O rozmieszczeniu sieci osadniczej w gminie w dużej mierze decydują warunki naturalne,  
a zwłaszcza hydrologia. Poszczególne miejscowości powstawały przeważnie wzdłuż brzegów głównej 
rzeki – Kwisy – i jej dopływów, Grabiszówki, Potoku Miłoszowskiego oraz Bruśnika.  

                                                           
1
 Za: Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

(www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospoda
rowania_Kraju.aspx)  
2
 Za: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

(www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf)  

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju.aspx
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju.aspx
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf
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Rysunek 3. Mapa gminy Leśna 

 

Źródło: Statut Gminy Leśna uchwalony dnia 27 października 2011 roku, Załącznik nr 1 

Gmina Leśna zajmuje obszar 10.460 ha (105 km2), co stanowi 24,5% powierzchni powiatu lubańskiego  
i 0,5% powierzchni województwa dolnośląskiego. Miasto Leśna położone jest na obszarze 856 ha, 
zajmując 8,2% powierzchni gminy. Zdecydowaną większość obszaru gminy stanowią tereny wiejskie: 
9.604 ha, tj. 91,8%. 

Tabela 1. Powierzchnia gminy Leśna (w ha i km
2
) na tle powiatu lubańskiego i województwa dolnośląskiego w 

2012 roku 

  ha km
2 

Województwo dolnośląskie 1994674 19947 
Powiat lubański 42830 428 
Leśna (ogółem) 10460 105 
Leśna (miasto) 856 8 
Leśna (obszar wiejski) 9604 97 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Największym powierzchniowo sołectwem gminy Leśna jest sołectwo Grabiszyce – jego powierzchnia 
(1.968 ha) stanowi 18,8% całej powierzchni gminy. Następne w kolejności pod względem powierzchni 
są sołectwa: Świecie (1.340 ha, tj. 12,8%), Stankowice (1.205 ha, tj. 11,5%) oraz Miłoszów (1.060 ha,  
tj. 10,1%). Najmniejsze pod względem powierzchni sołectwa gminy Leśna to Bartoszówka i Złoty Potok 
(stanowią po 1,6% całej gminy) oraz Zacisze (2%).  
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Tabela 2. Powierzchnia sołectw gminy Leśna 

Lp. Sołectwo 
Powierzchnia sołectwa 

(ha) 
% powierzchni gminy 

1 Bartoszówka 165 1,6% 

2 
Grabiszyce (Grabiszyce Dolne, Grabiszyce 
Średnie i Grabiszyce Górne) 

1968 18,8% 

3 
Kościelniki (Kościelniki Górne, Kościelniki 
Średnie, kolonia Janówka) 

760 7,3% 

4 Miłoszów 1060 10,1% 

5 Pobiedna 467 4,5% 

6 Smolnik (Smolnik, kolonia Jurków) 597 5,7% 

7 Stankowice (Stankowice, osada Sucha) 1205 11,5% 

8 Szyszkowa 818 7,8% 

9 Świecie 1340 12,8% 

10 Wolimierz 466 4,5% 

11 Zacisze 214 2,0% 

12 Złotniki Lubańskie 334 3,2% 

13 Złoty Potok 168 1,6% 

Źródło: www.lesna.pl 

Gmina Leśna charakteryzuje się zdecydowanie niższą gęstością zaludnienia w porównaniu z powiatem 
lubańskim, województwem dolnośląskim czy całym krajem. W 2012 roku w Leśnej na 1 km2 przypadało 
101 osób, w przypadku powiatu były to 132 osoby, w przypadku województwa – 146 osób, zaś w skali 
Polski – 123 osoby. Warto zauważyć, iż o ile w latach 2002-2012 gęstość zaludnienia w kraju czy 
województwie zwiększała się, w powiecie lubańskim i w gminie Leśna odnotowano jej spadek  
o 3 osoby. Leśna jako gmina miejsko-wiejska wyróżnia się jednak pozytywnie od względem gęstości 
zaludnienia na tle gmin miejsko-wiejskich w skali kraju (gęstość zaludnienia w 2012 roku – 86) oraz 
województwa dolnośląskiego (gęstość zaludnienia w 2012 roku – 84). W gminach miejsko-wiejskich 
powiatu lubańskiego na 1 km2 w 2012 roku przypadało 113 osób.  

Tabela 3. Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km
2
) w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Polska 122 122 122 122 123 123 
Polska - gminy m-w 85 85 85 86 87 86 
Dolnośląskie 146 145 145 144 146 146 
Dolnośląskie - gminy m-w 82 82 82 82 84 84 
Powiat lubański 135 134 133 132 133 132 
Leśna - ogółem 104 103 102 102 102 101 
Leśna - miasto 556 547 548 543 551 549 
Leśna - obszar wiejski 63 63 62 62 62 61 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Większość miejscowości sołeckich na terenie gminy ma charakter raczej rolniczy. Wyjątkiem jest tutaj 
Pobiedna, miejscowość o charakterze w dużej mierze nierolniczym, z cechami miasteczka: 

1. Bartoszówka – niewielka wieś wybudowana na przełomie XVII/XVIII wieku, w znacznej mierze 
dzięki czeskim uchodźcom. W 1938 roku wieś została wchłonięta przez Karłowiec, obecnie jest 
osobnym sołectwem.   

http://www.lesna.pl/
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2. Grabiszyce – wieś o układzie łańcuchowym położona wzdłuż potoku Grabiszówka. Dzieli się na 
Grabiszyce Dolne, Górne i Średnie. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w dokumentach  
z 1248 roku. Na przestrzeni lat Grabiszyce nosiły różne nazwy (m.in. Jerlachsheim, 
Girlichszheim, Girlichsheim, Gyrlechheim, Gӧrlitzhain), należały również do różnych właścicieli. 
Podczas II wojny światowej w Grabiszycach Średnich umieszczono dwa oddziały robocze 
jeńców ze Stalagu VIII A ze Zgorzelca. 

3. Kościelniki – długa wieś położona wzdłuż drogi Lubań-Leśna. Od I poł. XVI wieku funkcjonuje jej 
podział na Kościelniki Dolne (należące do gminy Lubań), Górne i Średnie, tworzące skupiska 
wokół dawnych szlacheckich siedzib. Wieś istniała najprawdopodobniej już w XIII wieku, choć 
pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 1305 roku. Miejscowości wchodzące w skład Kościelnik 
należały do różnych rodów, nosiły też różne nazwy (np. OberSteinkirch, Steynenkirche).  

4. Leśna – pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1144 roku, zaś dokument potwierdzający jej 
status miasta z 1329 roku. W latach 1319-1346 miastem władał książę piastowski Henryk I 
Jaworski, następnie dostało się pod panowanie czeskie. Do 1785 roku Leśną władał 
serbołużycko-niemiecki ród von Dobschütz. Miasto w swojej historii wielokrotnie było 
niszczone w wyniku działań wojennych, a także licznych powodzi. Rozwijało się w niej 
rzemiosło, głównie tkactwo, a XIX wiek przyniósł uprzemysłowienie w postaci m.in. zakładów 
włókienniczych czy linii kolejowej Leśna-Lubań. Po zakończeniu II wojny światowej obszar ten 
został włączony do Polski, a Leśnej odebrano prawa miejskie ze względu na brak wymaganej 
liczby ludności. Przywrócono je w 1962 roku.   

5. Miłoszów – długa wieś łańcuchowa położona na południe od miasta Leśna, po obu stronach 
szosy Leśna-Miłoszów. Została założona prawdopodobnie w XIII wieku przez kolonistów 
z Turyngii lub Frankonii. W czasie II wojny światowej znajdowała się w niej filia obozu Gross-
Rosen oraz obóz jeniecki Stalag IV F. W Miłoszowie funkcjonuje  polsko-czeskie przejście 
graniczne Miłoszów-Srbska.  

6. Pobiedna – duża wieś położona u stóp Gór Izerskich, ok. 2 km od granicy polsko-czeskiej. Przez 
wieś przepływa potok Łużyca, dzielący ją na dwie części. W dawniejszych czasach wieś nosiła 
nazwy Meffersdorff i Wigandsthal, a obecna nazwa wywodzi się z rosyjskiego słowa pabieda, 
oznaczającego zwycięstwo. Historia najstarszej części Pobiednej, Unięcic, sięga XIV wieku, choć 
dopiero w XVII wieku właściciel okolicy, Wigand von Gersdorff zapoczątkował budowę nowej 
osady. W latach 1667-1815 wieś podsiadała prawa miejskie, od XVIII wieku rozwijało się w niej 
rzemiosło, głównie tkactwo, ale także papiernictwo, szlifierstwo „granatów” i browarnictwo. 
Po II wojnie światowej funkcjonowała w niej Fabryka Tkanin Meblowych „Fatma”. 

7. Smolnik – rozległa wieś położona nad Kwisą i Potokiem Miłoszowskim. Założona na przełomie 
XIII/XIV wieku, nosiła różne nazwy (m.in. Schadenwalde, Schadewalde, Schadewald, Polesie). 
Od XVII wieku, za sprawą czeskich uchodźców, na tym terenie rozwijało się rzemiosło, głównie 
tkactwo, zaś w I poł. XIX wieku wytwarzano katun. Założona w 1833 roku fabryka katunu 
(gęstej tkaniny bawełnianej) dała początek późniejszym zakładom „Concordia” i „Dolwis”. 

8. Stankowice – wieś założona najprawdopodobniej na przełomie XIII/XIV wieku, związana była  
z „Państwem Czocha” i, podobnie jak ono, należała do jego kolejnych właścicieli: Nostitzów, 
Üchtritzów i Henryka Renkera.  

9. Szyszkowa – długa wieś łańcuchowa, położona nad Kwisą, wzdłuż lokalnej drogi Kościelniki – 
Smolnik. Wieś miała typowo rolniczy charakter, dopiero w połowie XVI wieku za sprawą 
czeskich emigrantów zaczęło się w niej rozwijać rzemiosło tkackie.  

10. Świecie – wieś łańcuchowa położona w dolinie Bruśnika, nosiła w swojej historii wiele nazw. 
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1385 roku, gdy wioska należała do tzw. „Państwa 
Świecie”. Pod koniec I poł. XVII wieku do Świecia przybyli czescy i śląscy emigranci, którzy 
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przyczynili się do rozwoju rzemiosła: tkactwa, ciesielstwa, stolarstwa, rzeźbiarstwa  
i browarnictwa.  

11. Wolimierz – wieś założona w XVII wieku przez Grzegorza Meurera z Dolnego Śląska, 
powstawała wraz z napływającymi czeskimi emigrantami. Jej pierwotna nazwa brzmiała 
Volkersdorf, a sama wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli.  

12. Zacisze – niewielka wieś powstała najprawdopodobniej w średniowieczu. Pierwsze wzmianki 
pojawiały się w XVI wieku i wskazywały na przynależność wsi do Państwa Czocha.  

13. Złotniki Lubańskie – wieś położona nad Kwisą, posiadająca cechy miasteczka górniczego  
z centralnie położonym rynkiem. Jej nazwa pochodzi najprawdopodobniej od wydobywania 
złóż złota. Wieś została założona w 1662 lub 1672 roku przez Krzysztofa von Nostitz,  
a w 1677 roku osadzie przyznano prawa miasta górniczego, stracone w 1815 roku. Po upadku 
górnictwa we wsi rozwijało się rolnictwo, stolarstwo i rzemiosło chałupnicze, później Złotniki 
przekształciły się w miejscowość wypoczynkową , znaną jako „Perła doliny Kwisy”.  

14. Złoty Potok – wieś wybudowana przez czeskich emigrantów ok. XVII/XVIII wieku. Jej nazwa 
pochodzi najprawdopodobniej od płuczek złota. W 1938 roku wieś została wchłonięta przez 
Karłowiec, obecnie jest osobnym sołectwem.   

 

2.1.3. Opis zasobów naturalnych 

Pod względem ukształtowania terenu, obszar gminy Leśna można scharakteryzować jako 
pagórkowaty, a w krajobrazie wyróżniają się wzgórza bazaltowe, przypominające stożki wulkaniczne. 
Różnica między najwyżej (Góra Wojkowa, 502 m n.p.m.) a najniżej (dolina Kwisy, Kościelniki Średnie, 
217 m n.p.m.) położonymi punktami w gminie wynosi 285 m. Zgodnie z podziałem fizyko-
geograficznym gmina Leśna należy do następujących makroregionów:  

 Przedgórze Izerskie,  

 Wzgórza Zalipiańskie,  

 Dolina Kwisy, 

 Wzniesienia Radoniowskie.  

Klimat gminy Leśna, podobnie jak całego Pogórza Izerskiego, kształtowany jest pod wpływem 
powietrza znad Atlantyku i Skandynawii, rzadziej znad północnej Afryki i południowej Europy. Można 
określić go jako klimat o dominujących cechach oceanicznych, umiarkowanie chłodny i wilgotny. 
Najzimniejszym miesiącem na terenie gminy jest styczeń, najcieplejszym – lipiec, w którym wypada też 
maksimum opadowe. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,4 0C, a okres wegetacyjny trwa 
średnio 30 tygodni. Suma opadów na terenie gminy wynosi 870-1020 mm, zaś śnieg utrzymuje się ok. 
50 dni w roku. 

Gleby na terenie gminy Leśna tworzone są w większości przez gleby średnie (klasa bonitacyjna IVa i 
IVb; 54,5%) oraz gleby dobre (klasa bonitacyjna IIIa i IIIb; 37,2%). Niewielki jest udział gleb o II klasie 
bonitacyjnej (1,4%), nie występują w ogóle gleby I klasy bonitacyjnej. Pozostałe 6,9% gleb na terenie 
gminy należy do V i VI klasy bonitacyjnej. Najlepsze gleby na terenie gminy zlokalizowane są w okolicy 
Grabiszyc Dolnych, Kościelnik Średnich, Kościelnik Górnych i Szyszkowej, a najsłabsze występują w 
obrębie Świecia, Pobiednej, Stankowic i Wolimierza.  

Zgodnie z przeprowadzoną w 1994 roku inwentaryzacją przyrodniczą, na terenie gminy Leśna 
stwierdzono występowanie 19 gatunków roślin chronionych, w tym 11 objętych ochroną całkowitą  
i 8 objętych ochroną częściową. Pod względem ornitologicznym gmina Leśna charakteryzuje się 
występowaniem ptaków z rodzin jastrzębiowatych i sokołowatych, ale także derkacza, przepiórki, 
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ortolona, potrzeszcza, świerszczaka i strumieniówki czy uznanych za zagrożone: brodźca samotnego, 
srokosza, płomykówki, dzięcioła średniego i pokrzewki jarzębatej. Faunę na terenie gminy tworzą 
zwierzęta owadożerne (jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, 
zębiełek karliczek), pilchowate (orzesznica), gryzonie (wiewiórka czarna i ruda, nornikowate  
i myszowate), drapieżne (lis, wydra, kuna leśna, kuna domowa, tchórz, gronostaj, łasica) oraz 
parzystokopytne (dzik, jeleń, sarna i daniel). Licznie występują także, objęte ochroną, nietoperze (np. 
borowiaczek, borowiec leśny, nocek Bechsteina, karlik malutki, nocek wąsatek, mopek). Wśród ryb 
występujących w rzekach na terenie gminy Leśna zidentyfikowano: objęte ochroną prawną: śliza, 
strzeblę potokową, różankę oraz piskorza, a także głowacicę, troć wędrowną i minoga strumieniowego 
oraz doceniane przez wędkarzy ryby pospolite: węgorza, pstrąga potokowego, lipienia, szczupaka, 
miętusa, karasia, okonia, klenia i inne3. 

Grunty leśne zajmowały w 2012 roku 2.540,9 ha powierzchni gminy Leśna. Większość z nich  
(2.288,6 ha, czyli 90,1%) znajdowała się na obszarze wiejskim gminy. Pozostałe 9,9% gruntów leśnych 
położonych było na obszarze miasta Leśna. Zdecydowaną większość gruntów leśnych stanowią grunty 
leśne publiczne (2.440,6 ha), będące własnością Skarbu Państwa (2.436,2 ha) i pozostające w zarządzie 
Lasów Państwowych (2.411,7 ha). W gminie Leśna obserwować można rosnącą powierzchnię gruntów 
leśnych prywatnych – na przestrzeni lat 2004-2012 ich powierzchnia zwiększyła się ponad dwukrotnie, 
z 47,6 ha do 100,3 ha.  

Tabela 4. Powierzchnia gruntów leśnych ogółem i wg rodzajów w gminie Leśna w latach 2002-2012 (w ha) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Leśna - ogółem 2455,6 2468,0 2471,2 2510,4 2541,7 2540,9 85,3 

Leśna - miasto 248,4 248,4 248,4 247,5 250,8 252,3 3,9 

Leśna - obszar wiejski 2207,2 2219,6 2222,8 2262,9 2290,9 2288,6 81,4 

grunty leśne publiczne ogółem 2408,0 2407,9 2408,7 2441,9 2441,8 2440,6 32,6 

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa 

2403,2 2403,1 2403,9 2437,1 2437,0 2436,2 33,0 

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

2390,2 2390,1 2389,9 2411,7 2411,7 2411,7 21,5 

grunty leśne prywatne 47,6 60,1 62,5 68,5 99,9 100,3 52,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Powierzchnia lasów na terenie gminy Leśna w 2012 roku wynosiła 2.475,9 ha i w porównaniu do  
2002 roku wzrosła o 71,6 ha. Większość lasów stanowią lasy publiczne (2.375,6 ha), Skarbu Państwa 
(2.371,2 ha) w zarządzie Lasów Państwowych (2.346,7 ha). Lasy na terenie gminy administrowane są  
w przeważającej większości (ponad 92%) przez Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój.  

Tabela 5. Powierzchnia lasów ogółem i wg rodzajów w gminie Leśna w latach 2002-2012 (w ha) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Leśna - ogółem 2404,3 2417,0 2420,4 2445,4 2476,7 2475,9 71,6 

Leśna - miasto 243,8 243,8 243,8 242,4 245,7 247,2 3,4 

Leśna - obszar wiejski 2160,6 2173,2 2176,6 2203,0 2231,0 2228,7 68,1 

lasy publiczne ogółem x x x x 2376,8 2375,6 x 

lasy publiczne Skarbu Państwa x x x x 2372,0 2371,2 x 

lasy publiczne Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych 

x x x x 2346,7 2346,7 x 

asy publiczne Skarbu Państwa w 
zasobie Własności Rolnej SP 

x x x x 9,0 9,0 x 

                                                           
3 Za: Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2009-2012 z uwzględnieniem okresu 2013-

2016. Aktualizacja, s. 24 
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lasy publiczne gminne x x x x 4,8 4,4 x 

lasy prywatne x x x x x 100,3 x 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Lasy pokrywają 23,7% powierzchni gminy Leśna, a ich obszar zwiększył się od 2002 roku jedynie  
o 0,7%. Lesistość gminy jest niemal identyczna jak lesistość powiatu lubańskiego (23,3%) oraz niższa niż 
lesistość Dolnego Śląska (29,6%) i całego kraju (29,3%). 

Tabela 6. Lesistość w % w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 28,5 28,7 28,9 29,0 29,2 29,3 0,8 

Dolnośląskie 28,4 29,2 29,3 29,5 29,5 29,6 1,2 

Powiat lubański 22,7 22,8 22,8 23,1 23,2 23,3 0,6 

Leśna - ogółem 23,0 23,1 23,1 23,4 23,7 23,7 0,7 

Leśna - miasto 28,2 28,5 28,5 28,3 28,7 28,9 0,7 

Leśna - obszar wiejski 22,5 22,6 22,7 22,9 23,2 23,2 0,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Bogactwem przyrodniczym gminy Leśna są liczne parki pałacowe, dworskie, krajobrazowe i obszary 
leśne, sytuowane przeważnie wokół siedzib rodowych. Zakładane w różnych formach, wykorzystywały 
najczęściej naturalne walory przyrodnicze: położenie terenu czy miejscowe gatunki flory. Do tego 
rodzaju obiektów przyrodniczych w gminie Leśna, w większości objętych ochroną konserwatorską, 
należą: 

 park podworski w Grabiszycach Dolnych o powierzchni 2,3 ha, 

 park pałacowy w Grabiszycach Średnich o powierzchni 1,5 ha, 

 park podworski w Grabiszycach Górnych o powierzchni 5,5 ha, 

 park krajobrazowy w Kościelnikach Górnych, 

 park podworski w Leśnej o powierzchni 1,3 ha, położony w północnej części miasta, 

 park podworski w Smolniku o powierzchni 2,28 ha, 

 park przy zamku w Świeciu o powierzchni 1,0 ha, 

 park podworski w Świeciu Górnym o powierzchni 2,26 ha, 

 park podworski w Szyszkowej Górnej, 

 park krajobrazowy w Pobiednej o powierzchni 6,67 ha, 

 obszar leśny wokół Zamku Czocha. 

Dla ochrony szczególnie ważnych obszarów przyrodniczych uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna  
z 1993 roku utworzono obszar chronionego krajobrazu. Obejmuje on najcenniejsze pod względem 
krajobrazowym i przyrodniczym tereny Kwisy w obrębie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki 
Lubańskie i Złoty Potok. Planowane jest utworzenie na tym terenie Leśniańsko-Złotnickiego Parku 
Krajobrazowego, obejmującego obszar ok. 800 ha. Oprócz obszaru chronionego krajobrazu na terenie 
gminy znajdują się także specjalne obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: „Sztolnie w Leśnej” oraz 
„Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”. Ponadto do objęcia ochroną prawną na terenie gminy wskazano: Las 
Miłoszowski i Górę Dobrzycką (ok. 380 ha, obręb Miłoszów i Świecie), kompleks leśny i dolinę potoku 
Bruśnik (ok. 210 ha, obręb Leśna, Stankowice, Świecie), przełomowy odcinek Kwisy (ok. 175 ha, obręb 
Leśna, Kościelniki Górne, Stankowice), wąwóz Kwisy koło Złotnik Lubańskich (ok. 102 ha, obręb Złotniki 
Lubańskie, Stankowice), wulkany (ok. 125 ha, obręb Miłoszów, Smolnik, Grabiszyce Średnie), łąki koło 
Pobiednej (ok. 57 ha, obręb Pobiedna), dolinę Grabiszówki (ok. 38 ha, obręb Smolnik) oraz las bukowy 
na Górze Liściastej (ok. 25 ha).  

Na terenie gminy Leśna ustanowionych jest 14 pomników przyrody, wśród których znajduje się  

12 obiektów przyrody ożywionej i 2 obiekty przyrody nieożywionej: 



17 
 

 W Leśnej: choinka kanadyjska, cis pospolity, cyprysik groszkowy, sosna wejmutka, buk 
pospolity, dąb czerwony, dąb szypułkowy, klon, jawor , 

 W Stankowicach: cis pospolity, bluszcz pospolity, lipa szerokolistna, miłorząb dwuklapowy, 
miłorząb japoński, perłopławy Bivalwia, 

 W Miłoszowie – skały bazaltowe – stożki wulkaniczne Perkuna i Światowid. 

O bogactwie przyrodniczym gminy stanowią również jej warunki hydrologiczne, oparte na rzekach  
i sztucznych jeziorach. Główną rzeką gminy jest Kwisa, lewostronny dopływ Bobru. Jej długość na 
terenie gminy wynosi ok. 19 km, a przepływa przez obszary północno-wschodnie i północno-środkowe 
gminy (Złoty Potok, Złotniki Lubańskie, Stankowice, miasto Leśna, Smolnik, Szyszkową, Kościelniki 
Górne i Średnie). Głównymi dopływami Kwisy w obrębie gminy są Bruśnik, Grabiszówka i Potok 
Miłoszowski, ponadto w południowej części gminy przepływa rzeka Łużyca. Należy podkreślić, że 
oprócz walorów przyrodniczych i turystycznych leśniańskie rzeki i potoki często stają się przyczyną 
problemów – z uwagi na zmienne przepływy wody gmina jest często narażona na ryzyko wystąpienia 
powodzi. Z tego powodu działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej są jednymi z ważniejszych  
w gminie.  

Po serii powodzi w XIX wieku na głównej rzece regionu, Kwisie, zbudowano dwie kamienne tamy 
przeciwpowodziowe, które utworzyły jeziora zaporowe. W 1905 roku wody Kwisy zostały spiętrzone 
zaporą, która utworzyła Jezioro Leśniańskie. Sztuczny zbiornik ma powierzchnię 140 ha i może 
pomieścić 15 mln m3 wody. Pełni funkcje retencyjne i rekreacyjne, a w usytuowanej u stóp zapory 
elektrowni wodnej odbywa się produkcja energii elektrycznej. Na lewym brzegu jeziora położony jest 
Zamek Czocha, na prawym – zamek Rajsko. W 1924 roku w wyniku dalszego spiętrzania wód Kwisy 
utworzono drugi sztuczny zbiornik, Jezioro Złotnickie. Ma ono powierzchnię 120 ha i pojemność 11 mln 
m3, a z wyglądu przypomina bardziej długą rzekę. Podobnie jak Leśniańskie, Jezioro Złotnickie  
w podstawowym założeniu pełni rolę retencyjną oraz produkcji energii elektrycznej, ale jest także 
ważnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Znaczne walory przyrodnicze 
ma również zielona dolina, którą płynie Kwisa między jeziorami Złotnickim i Leśniańskim – jest to 
miejsce szczególnie cenione przez wędkarzy. 

Warto dodać, iż Kwisa jest rzeką dostępną dla kajakarzy. W jej biegu wyznaczono szlak kajakowy  
o długości ok. 120 km, rozpoczynający się w Gryfowie Śląskim i prowadzący aż do ujścia Kwisy do 
Bobru. Na rzece, w obrębie gminy Leśna, utworzono także naturalny tor do kajakarstwa górskiego,  
z którego korzystają zawodnicy klubów sportowych oraz amatorzy kajakarstwa. 

Gmina Leśna dysponuje udokumentowanymi złożami surowców naturalnych, głównie w środkowej 
części gminy oraz na granicy gminy Leśna z gminą Platerówka. Występują złoża bazaltu (na obszarze 
gminy między Leśną, Grabiszycami i Miłoszowem znajdują się fragmenty pokrywy wulkanicznej – 
Leśniańska Pokrywa Wulkaniczna), gnejsu, bentonitów oraz kruszyw naturalnych: piasku i żwiru. 
Kruszywa zlokalizowane są w złożach o nazwach „Leśna-Miłoszów”, „Leśna-Brzozy”, „Grabiszyce 
Dolne”, „Miłoszów” oraz „Stankowice”. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego 
eksploatowane obecnie jest tylko złoże „Leśna-Brzozy” w Grabiszycach, z którego następuje wydobycie 
bazaltu. W 2012 roku wydobycie z tego złoża kształtowało się na poziomie 530 tys. ton rocznie, zaś  
w 2011 roku – 630 tys. ton rocznie. W przypadku pozostałych udokumentowanych złóż surowców 
naturalnych w gminie nie prowadzi się eksploatacji; wydobycie bazaltu ze złoża „Miłoszów” zostało 
zaniechane, zaś ze złóż „Grabiszyce Dolne” i „Liściasta Góra” (złoża bazaltu) oraz „Stankowice” (złoża 
gnejsu oraz piasku i żwiru) nie prowadzi się wydobycia, choć zasoby tych złóż zostały rozpoznane 
szczegółowo. Dotychczas wstępnie rozpoznano z kolei zasoby bentonitów zalegających w złożu „Leśna-
Miłoszów”.  
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Tabela 7. Wykaz kopalin na terenie gminy Leśna: stopień rozpoznania, stan zagospodarowania oraz wielkość 
wydobycia w tys. ton w latach 2011 i 2012 

Rodzaj Nazwa złoża 

Stan 

zagospodar

owania 

złoża 

Typ zasobów 

Wydobycie 

w 2011 r. 

Wydobycie 

w 2012 r. geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

Surowce inne (skalne)  

Bentonity Leśna-Miłoszów P 214 - -  

Kamienie łamane i bloczne – skały magmowe 

Bazalt Leśna-Brzozy E 2 382 5 452 630 530 

 Grabiszyce Dolne R 424 - - - 

 Miłoszów  Z 4 779 - - - 

 Liściasta Góra R 18 780 15 895 - - 

Kamienie łamane i boczne – skały metamorficzne 

Gnejs Stankowice R 47 484 - - - 

Piaski i żwiry 

 Stankowice R 23 - - - 

E – złoże eksploatowane; P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, R – złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo; Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane.  
Źródło: M. Szuflicki, A. Malon, M. Tymiński (red.) Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień  
31 XII 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013 oraz M. Szuflicki, 
A. Malon, M. Tymiński (red.) Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 2011 r. Państwowy 
Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012. 

 

W trosce o ochronę przyrody na terenie gminy, w 2013 roku Leśna przystąpiła do Programu Drogi dla 
Natury, realizując działania wspólnie z fundacją EkoRozwoju z Wrocławia. Działania Programu 
nastawione są na ochronę drzew w otwartym krajobrazie i obejmują szkolenie urzędników, 
edukowanie dzieci, sadzenie drzew, promowanie alei oraz filmowanie przyrody. W związku  
z programem w gminie Leśna dokonano szeregu działań, m.in. przeglądu zadrzewień, wykonano nowe 
zalesienia, a także przeprowadzono zajęcia edukacyjne z dziećmi, szkolenie z zakresu oceny stanu, 
pielęgnacji i podejmowania decyzji o wycince drzew oraz podjęto działania w kierunku opracowania 
programu zadrzewieniowego4.    

 

2.1.4. Opis zasobów kulturowych5 

Uwarunkowania historyczne i przyrodnicze sprawiają, iż obszar gminy i miasta Leśna jest bogaty  
w zabytki kulturowe i archeologiczne oraz historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne. 
Najcenniejsze zabytki z terenu miasta oraz poszczególnych miejscowości wpisane są do 
Wojewódzkiego rejestru zabytków. W przypadku miasta Leśna rejestr obejmuje 35 obiektów, głównie 
budynków mieszkalnych, jak również obiektów sakralnych, parków i pałaców. Z terenów sołectw do 
wojewódzkiego rejestru wpisano 82 obiekty, głównie zespoły dworskie i pałacowe, zamki z folwarkami, 
obiekty kościelne czy zespoły i założenia parkowe. Natomiast Gminna Ewidencja Zabytków miasta  
i gminy Leśna obejmuje 943 obiekty, zarówno wpisane do rejestru wojewódzkiego, jak i posiadające 

                                                           
4
 Za: www.aleje.org.pl/partnerzy/gminy-2013-2014/102-gmina-lesna 

5
 Podrozdział opracowany na podstawie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2013-2016, 

Rejestru Zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego (Narodowy Instytut Dziedzictwa) oraz strony 
internetowej www.pss.lesna.pl/index.php?lang=pl&m=lesna&page=atrakcje 

http://www.aleje.org.pl/partnerzy/gminy-2013-2014/102-gmina-lesna
http://www.pss.lesna.pl/index.php?lang=pl&m=lesna&page=atrakcje
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szczególną wartość historyczną dla społeczności lokalnej. Do najważniejszych zasobów kulturowych na 
terenie miasta i gminy Leśna należą: 

1. Zabytki architektury kościelnej: 

 Kościół p.w. Chrystusa Króla w Leśnej – istnienie świątyni w tym miejscu potwierdza dokument 
z 1346 roku. Kościół przechodził różne koleje w swojej historii – był palony, odbudowywany, 
zalewany, zmieniały się wyznania odprawiające w jego wnętrzach swoje nabożeństwa. Na 
początku XVIII wieku rozpoczęto odbudowę kościoła po ostatnim pożarze. Odbudowę 
prowadził leśnianian – Krystian Erbe, a kościół został poświęcony w 1711 roku. W XIX i XX 
wieku kościół był kilka razy restaurowany. W zewnętrznych ścianach kościoła wmurowane są 
epitafia i płyty nagrobne m.in. właścicieli Leśnej, rodu von Döbschitz, a także krzyż pokutny  
z aureolą (wystawiany zwyczajowo przez mordercę w miejscu zbrodni); 

 Kościół św. Jana Chrzciciela w Leśnej – kościół pochodzący z XIX wieku, wybudowany w latach 
1852-1853 na dawnej Strzelniczej Górze, remontowany dwukrotnie w XX wieku. W świątyni 
zachowało się XIX-wieczne neogotyckie wyposażenie kościoła i wystrój;  

 Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kościelnikach Średnich – zbudowany na początku 
XX wieku dla ewangelików, na miejscu kościoła z poł. XVII wieku. Jest to neogotycka 
jednonawowa budowla. Do czasów współczesnych zachowało się pochodzące z XX wieku 
wyposażenie kościoła oraz obrazy z XVIII i XIX wieku; 

 Kaplica – Grota w Kościelnikach – zbudowana pod koniec XIX wieku w stylu neoklasycyzmu. 
Budynek powstał na planie w kształcie kwadratu, przykryty jest czterospadowym dachem, 
wzbogacony detalami architektonicznymi; 

 Kościół filialny p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kościelnikach – jeden z ważniejszych zabytków 
regionu; jednonawowy murowany kościół z kamienia, z zachowaną w całości wieżą, otoczony 
cmentarzem. Powstał w I poł. XIII wieku, w dokumentach wymieniony został w 1335 roku. 
Kościół został przebudowany na przełomie XV i XVI wieku, następnie w poł. XVIII wieku. 
Obecnie budynek kościoła jest ruiną; 

 Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu – pierwsze wzmianki o kościele 
pochodzą z 1346 roku, choć najprawdopodobniej istniał już w XII wieku. Kościół był 
wielokrotnie przebudowywany i remontowany, a w swojej historii służył m.in. luteranom oraz 
znajdowała się w nim stajnia. Murowana kamienna budowla kościoła powstała na planie 
czworoboku: wnętrze świątyni ozdobione jest przedstawieniami scen ze Starego i Nowego 
Testamentu, zaś na ścianach zewnętrznych pozostały epitafia i rycerskie płyty nagrobne; 

 Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Grabiszycach Górnych – budowla z dwuspadowym 
dachem, na ścianach zewnętrznych umieszczone są pochodzące z XVII i XVIII wieku płyty 
nagrobne rodziny von Nostitzów. Przy murze wokół kościoła znajdują się także stare nagrobki. 
Pierwsze wiadomości o kościele pochodzą z 1346 roku, a obecną budowlę wzniesiono  
w II poł. XVIII wieku. W 1958 roku kościół poddano restauracji; 

 Świątynia Braci Czeskich w Grabiszycach – niewielka budowla sakralna wybudowana  
w 1733 roku. Jest najprawdopodobniej jedyną w polskiej części Górnych Łużyc byłą świątynią 
husycką. Kościółek w latach powojennych pełnił funkcje kaplicy mszalnej katolickiego kościoła 
Matki Bożej Różańcowej; 

 Kościół ewangelicki w Pobiednej – wzniesiony w XVII wieku na miejscu wcześniejszego kościoła 
z 1346 roku. Gruntownie przebudowany w latach 1687-1692, wówczas dobudowano wieżę 
kościoła. W czasach świetności w świątyni znajdowały się kryształowe żyrandole, kamienne 
epitafia oraz bogato zdobione ambona i loża z herbami Gersdorfów. Po wojnie kościół, do 
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którego przybywali ewangelicy śląscy ze Świeradowa, Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry czy 
Kowar, popadł w całkowitą ruinę; 

 Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Stankowicach – wzmiankowany po raz pierwszy  
w 1346 roku. Najstarsza część kościoła pochodzi najprawdopodobniej z I poł. XIV wieku, na 
początku XVII wieku dobudowano prezbiterium, a w poł. XVIII wieku – jednonawowy korpus. 
Na murach okalających świątynię znajdują się epitafia z XVI i XVIII wieku. Kościół jako pierwszy 
w powiecie lubańskim został zelektryfikowany (w 1908 roku), zaś powstały w latach 1570-1572 
malowany ołtarz kościoła znajduje się obecnie w muzeum w Keisertrutz w Gӧrlitz; 

 Kościół Wniebowzięcia NMP w Wolimierzu – powstał w wyniku interwencji mieszkańców wsi 
popartych przez właściciela Wolimierza Grzegorza Meuera. Dzięki jego działaniom elektor Jan 
Jerzy II wydał zezwolenie na budowę ewangelickiej świątyni, a dalsze wsparcie udzielone przez 
kolejnych właścicieli Wolimierza, ród von Loeben, oraz ofiary mieszkańców pozwoliły 
wybudować kościół, którego poświęcenie nastąpiło w 1668 roku. Do 1741 roku zbór był 
miejscem pielgrzymek śląskich protestantów; 

 Kościół p.w. Świętego Józefa – obecny kościół filialny św. Józefa Oblata powstał w 1685 roku. 
Zbór początkowo podlegał luteranom ze Stankowic, a następnie – duchownemu ze Złotnik. Po 
pożarze z 1834 roku, w latach 1835-1839 kościół został odbudowany, a w 1845 roku zyskał 
wieżę. Do czasów współczesnych nie przetrwało pierwotne wyposażenie kościoła, obecny 
wystrój pochodzi z wcześniejszej odbudowy oraz II poł. XX wieku. 

 

2. Zamki i pałace: 

 Zamek Czocha – jedna z największych atrakcji gminy Leśna. Najstarsza wzmianka o zamku 
pochodzi z 1329 roku, choć nie ma zgodności odnośnie jego budowniczego. Zamek powstał 
jako warownia obronna północnej granicy Czech. Znajdował się w rękach różnych właścicieli, 
różnie brzmiała także jego nazwa: Caychow, Zachow, Schochaw, Schachow, Schocha, 
Schochauburg, Tschocha czy Tzschocha. Najstarsze mury zamku wzniesiono około początku  
XIV wieku lub nawet w końcu XIII wieku, był wielokrotnie przebudowywany, przekształcany  
i rozbudowywany. Od 1909 roku Zamek Czocha znalazł się w rękach drezdeńskiego bankiera 
Ernsta von Gütschowa, który dokonał renowacji zamku, nadając mu charakter eklektycznej 
budowli, łączącej cechy architektury zastanej z elementami od neogotyku do baroku. Na temat 
skarbu zgromadzonego przez Ernesta von Gϋtschowa w Zamku Czocha krążyły i krążą liczne 
legendy, jednak trudno je obecnie zweryfikować. Po II wojnie światowej Zamek przejęło 
Starostwo Powiatowe w Lubaniu, a od 1952 roku – wojsko. Zamek Czocha i jego okolice 
docenili m.in. filmowcy, czyniąc go scenerią wielu polskich filmów. Zamek pełni obecnie rolę 
usługową, mieści się w nim hotel, sale konferencyjno-bankietowe, organizowane są imprezy 
okolicznościowe, szkolenia, bale, imprezy plenerowe, a także atrakcje sportowo-rekreacyjne. 
W 2012 roku Zamek Czocha znalazł się na liście „7 nowych cudów Polski” – plebiscytu 
miesięcznika National Geographic Traveler6; 

 Zamek w Świeciu – średniowieczny zamek wybudowany na gnejsowej skale, na trasie 
międzynarodowego szlaku handlowego łączącego Czechy i Śląsk. Pierwsze wzmianki o zamku 
pochodzą z 1329 roku, a z pełniącego rolę warowni obronnej obiektu do czasów 
współczesnych zostały malownicze ruiny. W swoich dziejach zamek przeszedł wiele pożarów, 
znajdował się w rękach różnych właścicieli, zaś od 1999 roku jest własnością prywatną. 
Aktualnie prowadzone są w nim prace remontowo-budowlane, mające na celu udostępnienie 
zamku turystom; 

                                                           
6
 Za: http://www.lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=3&artykul=1015&akcja=artykul  

http://www.lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=3&artykul=1015&akcja=artykul
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 Ruiny Zamku w Leśnej – zamek zbudowany w XIV wieku, w miejscu istniejącego już  
w 1247 roku grodu obronnego. Pozostałości zamku znajdują się na skalistym wzgórzu, ok. 1,5 
km na południowy wschód od rynku. Do czasów współczesnych zachowały się znikome ślady; 

 Pałac Baworowo w Leśnej – neoklasyczny pałac zbudowany ok. 1800 roku przez Hanasa von 
Bissinga, przebudowany następnie w 1850 roku. Wokół pałacu założono park. Obecnie po 
obiekcie pozostały fragmenty ścian; 

 Zespół pałacowo-parkowy w Grabiszycach Dolnych – położony w północnej części wsi, powstał 
w II poł. XIX wieku. Pałac często zmieniał właścicieli: w 1845 roku został nim kupiec Heinze  
z Lubania, potem Karl Gottnelf Klimt, następnie Johann Hemel i Artur Niebur. Po II wojnie 
światowej pałac przekazano PGR-owi w Smolniku, zaś po przemianach w latach 90. XX wieku 
zarządzała nim Agencja Rolna Skarbu Państwa. Obecnie pałac w Grabiszycach stanowi 
własność prywatną; 

 Pałac z parkiem w Grabiszycach Średnich – wybudowany w stylu barokowym i klasycystycznym 
z elementami eklektycznymi przez rodzinę von Üchtritz w 1760 roku. Przebudowany 
dwukrotnie w II poł. XIX wieku (w tym gruntownie w 1870 roku) przez kolejnego właściciela 
majątku, Paula Rϋdigera i jego pełnomocnika Hoffmanna. W XIX wieku wokół pałacu założono 
park krajobrazowy. Od 1948 roku w pałacu funkcjonuje szkoła podstawowa;  

 Zespół dworski z parkiem i folwarkiem w Grabiszycach Górnych – położony w południowej 
części wsi majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Były nimi rody: von Üchtritz, von 
Raussendorf (Rauffendorf), von Klobloch, von Nostitz, von Warnsdorf, von Glad, von Lӧben, 
von Gersdorf, von Weisig, następnie Richard Legeler, Waldemar Paul oraz Herman Tichgraber. 
Budynek dworu we współczesnym kształcie powstał w latach 20. XIX wieku w formie wilii 
późnoklasycznej. Kompleks folwarczny tworzą pochodzące z XIX i XX wieku: oficyna, 
przędzalnia lnu, budynek gospodarczy, budynek produkcyjny, stodoła, wozownia i spichlerze 
oraz obora z częścią mieszkalną. Wokół dworu ok. 1870 roku założono park. Po II wojnie 
światowej zespół dworski w Grabiszycach Górnych przekazano PGR i urządzono w nim biura, 
obecnie jest własnością prywatną; 

 Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem w Kościelnikach Górnych – składa się z części 
rezydencjonalnej z naturalistycznym parkiem, folwarkiem oraz ogrodem gospodarczym. Pałac, 
nawiązujący do francuskich pałaców barokowych z elementami włoskiego renesansu  
i antyku, został wzniesiony w XVIII wieku, w 1876 roku dobudowano w nim skrzydło i północną 
przybudówkę, zmieniono także wystrój elewacji. Do czasów współczesnych przetrwała również 
część zabudowań folwarcznych: dom ogrodnika ze szklarnią, obora z częścią mieszkalną, 
oficyna, stajnia z wozownią i stodoła; 

 Dwór w Kościelnikach Średnich – budynek pochodzący z XVI wieku, przebudowany następnie  
w II poł. XIX wieku. W skład kompleksu wchodzi także założony w XVIII wieku park  
z pozostałościami barokowego ogrodu regularnego; 

 Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem w Pobiednej – położony w centralnej części wsi, ok.  
50 m od Starego Rynku. Pałac został wybudowany w 1767 roku przez Adolfa Traugotta von 
Gersdorfa wg projektu Konrada Gotthelfa Rothe, w miejscu pochodzącego z 1660 roku starego 
dworu. W pałacu znajdowała się obszerna biblioteka, a także zbiory przyrodnicze  
i mineralogiczne oraz maszyny elektrostatyczne gromadzone przez właściciela. W skład części 
folwarcznej wchodzą budynki browaru (budynek mieszkalno-gospodarczy), chlewnia, obora  
z częścią mieszkalną, stajnia i spichlerz z częścią mieszkalną, budynek mieszkalno-gospodarczy 
oraz wozownia i spichlerz. Przy pałacu w Pobiednej założono ogród francuski z pawilonem 
ogrodowym (tzw. zielony dom letni) i wieżą obserwacyjną, a w 1775 roku założono park 
krajobrazowy. W 1776 roku wytyczono Czarną Aleję prowadzącą do Wolimierza; 
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 Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem w Szyszkowej Górnej – istniejący już przed 1648 
rokiem, został odbudowany w II poł. XVII wieku, zaś w II poł. XVIII wieku przeszedł gruntowną 
przebudowę, dzięki której zyskał charakter barokowy. Kolejne remonty przeprowadzono na 
przełomie XIX i XX wieku, a następnie w 1926 roku. Przed II wojną światową majątek znajdował 
się w rękach rodu von Rex, po wojnie został przekazany spółdzielni rolniczej, później 
znajdowała się w nim szkoła, mieszkania pracowników PGR i pomieszczenia biurowe. W skład 
folwarku wchodzą: obora z częścią mieszkalną, stajnia z wozownią, dwa budynki mieszkalno-
gospodarcze, spichlerz, kuźnia i wieża ciśnień; 

 Zespół dworski w Szyszkowej Dolnej – dwór, który powstał w XVIII wieku, pełnił funkcje 
mieszkalne, jednak obecnie znajduje się w stanie ruiny. Z całego zespołu dworskiego do czasów 
współczesnych przetrwały dwa budynki mieszkalno-gospodarcze, o istnieniu innych części 
zespołu świadczą jedynie porośnięte roślinnością fundamenty; 

 Mauzoleum rodziny Wollerów – wybudowane w stylu neoklasycyzmu w 1881 roku zgodnie  
z projektem Karla Lϋdecke. Bryłę dwukondygnacyjnego budynku założono na planie krzyża 
greckiego, wpisanego centralnie w kwadrat. Z grobowca do czasów współczesnych zachowały 
się bryła obiektu oraz fragmenty dekoracji malarskich; 

 Wieża Cesarza Wilhelma – wybudowana w latach 1803-1804 wg projektu Fryderyka Wilhelma 
von Redena z Bukowca przez Adolfa Traugotta von Gersdorfa. Początkowo nosiła nazwę Mon 
Plaisir, następnie Kaiser – Wilhelm Turm. Mieści się w Gierałtówku ok. 1,5 km od pałacu  
w Pobiednej, na wzgórzu o wysokości 545 m n.p.m. Wieża pełniła początkowo funkcję 
obserwatorium astronomicznego i pracowni naukowej, a w XIX wieku stanowiła atrakcję 
turystyczną. Obecnie wieża znajduje się na terenie gminy Świeradów-Zdrój.  

 

3. Obiekty użyteczności publicznej: 

 Ratusz w Leśnej – murowany budynek Ratusza pochodzi z XVII wieku (1699 r.), poprzednio  
w jego miejscu znajdowała się budowla z „drzewa i gliny”, o której wzmianki pochodzą  
z XVI wieku. Budynek Ratusza był wielokrotnie przebudowywany, obecnie mieści się w nim 
siedziba władz samorządowych; 

 Rynek w Leśnej z zabytkowymi mieszczańskimi kamieniczkami – szczególnie znaczenie 
historyczne mają budynki znajdujące się w południowej części Rynku, czyli pochodzące  
z XVIII i XIX wieku kamienice ze sklepionymi podcieniami o układzie szczytowym; 

 Concordia – Zakłady Dolwis – wybudowane w Leśnej przez braci Woller w 1833 roku, następnie 
przebudowywane. Powstały na wzór angielskich fabryk włókienniczych i szybko się rozwijały, 
podejmując nowe produkcje oraz przyłączając kolejne tkalnie: w Głazowie, Biedrzychowicach, 
Miłoszowie i Pobiednej. W zakładach produkowano początkowo tkaniny wełniane  
i bawełniane, później także ze sztucznego jedwabiu. W czasie II wojny światowej w Concordii 
powstała fabryka zbrojeniowa VDM, w której odbywała się produkcja części do rakiet V1. Po 
wojnie zakład, który w 1972 roku przyjął nazwę Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Dolwis”, 
stał się jednym z głównych miejsc zatrudnienia mieszkańców Leśnej. Kryzys branży 
włókienniczej w latach 90. XX wieku stał się początkiem trudności zakładu, który ostatecznie 
upadł; 

 Młyn w Szyszkowej – datowany na początek XVIII wieku (1702 rok) młyn wodno-turbinowy nad 
rzeką Kwisą z kompletnymi urządzeniami młynarskimi. Na portalu znajduje się kamienna 
tablica z inskrypcją i godłami rodziny von Dӧbschitz i von Nostitz. Młyn wielokrotnie zmieniał 
właścicieli, obecnie znajduje się w rękach prywatnych; 

 Ratusz w Złotnikach Lubańskich – wybudowany w 1835 roku na terenie rynku w miejscu 
poprzedniego budynku, który spłonął rok wcześniej. Murowany budynek przykryty jest 
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czterospadowym dachem, wyróżniają go drewniane krużganki, werandy i dobudówki. Różne 
było także przeznaczenie budynku ratusza, mieścił się w nim spichlerz, magazyn, restauracja, 
hotel, sklep oraz remiza; 

 Kamienna Szubienica, in. Szubienica Stankowicka czy Czoszańska – powstała w wyniku 
uzyskania przez właściciela Czochy Hansa von Nostitza pozwolenia na sprawowanie władzy 
sądowniczej w swoich dobrach. Od początku funkcjonowania w I poł. XVI wieku, wykonywano 
w niej liczne egzekucje, a początkowa drewniana konstrukcja została zastąpiona murowaną  
w kamieniu. W latach 1971-1975 w trakcie budowy ośrodka konferencyjnego „Złoty Sen” 
szubienicę przebudowano i nadano jej formę „średniowiecznego zameczka” czy też „baszty”. 
Obecnie jest własnością prywatną; 

 Cmentarz komunalny w Pobiednej – na cmentarzu komunalnym tego dawnego górniczego 
miasteczka znajdują się płyty nagrobne, epitafia i pozostałości kościoła ewangelickiego z XVIII 
wieku. 

 

4. Inne obiekty: 

 Sztolnie w Leśnej i okolicach – sztuczne groty wykute w skałach w czasie II wojny światowej 
przez więźniów filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Znanych jest 9 sztolni: wejścia do 
trzech z nich znajdują się przy zakładach „Baworowo”, pozostałe 6 za Leśną, przy drodze do 
Świecia i Pobiednej. Sztolnie w Leśnej zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000  
z uwagi na występujące w nich siedliska różnych gatunków nietoperzy, m.in. gacków, nocków 
czy mopków; 

 Okopy Pandurów – fortyfikacje usypane przez oddziały pandurskie (oddziały piechoty 
bałkańskiej pozostające w służbie Habsburgów) w początkach wojny siedmioletniej z obawy 
przed zagrożeniem ze strony wojsk pruskich. Do czasów współczesnych przetrwały jedynie 
resztki tych unikatowych okopów; 

 Stożek Światowida – dawny wulkan mieszczący się w okolicy Miłoszowa, na szczycie 
wzniesienia Wysoka Stróża (427 m n.p.m.), 

 Stożek Perkuna (Ciasnota) – dawny wulkan mieszczący się w Grabiszycach Dolnych,  
o wysokości 400 m n.p.m.; 

 Zapora na Kwisie – wybudowana na Kwisie powyżej Leśnej (97 km od ujścia Kwisy do Bobru) 
według projektu Curta Bachmanna z Jeleniej Góry. Kamienno – betonowa zapora liczy 130 m 
długości i 8 m szerokości, ma kształt łukowy. Otwarcie eklektycznej w stylu zapory nastąpiło  
w 1905 roku. Dwa lata później zbudowano także elektrownię wodną, będącą najstarszą 
zbiornikową zawodową elektrownią w Polsce. Zapora na Kwisie utworzyła zbiornik retencyjny 
Jezioro Leśniańskie;  

 Zapora w Złotnikach Lubańskich – zbudowana na Kwisie, koło Złotnik Lubańskich (103 km od 
ujścia Kwisy do Bobru), powyżej Jeziora Leśniańskiego. Zapora, wzniesiona po I wojnie 
światowej według projektu Curta Bachmanna ma wysokość 36 m, w tym 27,5 m nad 
poziomem terenu. W latach 1922-1924 u stóp złotnickiej zapory wybudowano elektrownię 
wodną. Zapora utworzyła zbiornik retencyjny zwany Jeziorem Złotnickim. 

Oprócz wskazanych powyżej zabytków o charakterze kulturowym, obszar miasta i gminy Leśna jest 
bogaty w zabytki archeologiczne – na tym terenie znajduje się łącznie 58 stanowisk archeologicznych. 
Spośród nich 4 zostały zakwalifikowane do ekspozycji terenowej: grodzisko-zamek w Leśnej, Zamek 
Czocha, szubienica w Stankowicach oraz Zamek w Świeciu. Na terenie miasta Leśna znajduje się  
14 stanowisk archeologicznych, wśród których obecne są liczne ślady osadnictwa z epoki kamiennej 
oraz wczesnego i późnego średniowiecza, grodzisko zamek z późnego średniowiecza, skarb z okresu 
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wpływów rzymskich, średniowieczne konstrukcje obronne, cmentarzysko oraz późnośredniowieczne 
osady. Pozostałe 46 stanowisk archeologicznych mieści się w sołectwach gminy: 

 w Bartoszówce znajduje się jedno stanowisko archeologiczne: osada z późnego średniowiecza, 

 w Grabiszycach znajduje się 10 stanowisk archeologicznych: głównie ślady osadnictwa  
z późnego średniowiecza oraz okresu wpływów rzymskich, ale także cmentarzysko z epoki 
brązu-halsztat czy kamienie graniczne (datowane od XVII do poł. XIX wieku), 

 w Kościelnikach Górnych znajduje się jedno stanowisko archeologiczne: ślad osadnictwa  
z późnego średniowiecza, 

 w Kościelnikach Średnich znajdują się 4 stanowiska archeologiczne: głównie ślady osadnictwa 
oraz jedna osada z czasów późnego średniowiecza, 

 w Miłoszowie znajduje się 1 stanowisko archeologiczne: skarb z okresu rzymskiego, 

 w Pobiednej znajdują się 2 stanowiska archeologiczne: osady z XIV-XV wieku, 

 w Smolniku znajdują się 2 stanowiska archeologiczne: pochodzące ze średniowiecza ślady 
osadnictwa oraz konstrukcje obronne, 

 w Stankowicach znajduje się 5 stanowisk archeologicznych: wczesnośredniowieczna 
szubienica, ślad osadnictwa i osada z późnego średniowiecza, ślad osadnictwa z neolitu oraz 
późnośredniowieczny Zamek Czocha,  

 w Szyszkowej znajduje się 6 stanowisk archeologicznych: głównie ślady osadnictwa z epoki 
kamiennej, średniowiecza i późnego średniowiecza oraz osada z późnego średniowiecza, 

 w Świeciu znajduje się 5 stanowisk archeologicznych: ślady osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich i późnego średniowiecza, a także zamek z XIII-XVIII wieku, 

 w Wolimierzu znajdują się 2 stanowiska archeologiczne: skarb z okresu wpływów rzymskich 
oraz osada z późnego średniowiecza, 

 w Zaciszu znajdują się 2 stanowiska archeologiczne: ślad osadnictwa i osada pochodzące  
z późnego średniowiecza, 

 w Złotym Potoku znajduje się 5 stanowisk archeologicznych: głównie późnośredniowieczne 
osady i ślad osadnictwa. 

W przypadku trzech miejscowości w gminie Leśna ustanowiono historyczne układu urbanistyczne 
objęte ochroną prawną. Są one pod ścisłą ochroną konserwatorską, a ich wartości zabytkowe chronią 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do historycznych układów urbanistycznych 
zaliczono: układ urbanistyczny miasta Leśna, układ urbanistyczny historycznego ośrodka miasta 
Pobiedna oraz układ urbanistyczny Starego Miasta w Złotnikach Lubańskich. 

Oprócz historycznych układów urbanistycznych, na terenie gminy Leśna zidentyfikowano 12 układów 
ruralistycznych, tj. odnoszących się do wsi z zachowanymi składnikami naturalnymi i kulturowymi. 
Znajdują się one w: Bartoszówce, Grabiszycach, Kościelnikach Górnych, Kościelnikach Średnich, 
Miłoszowie, Pobiednej, Smolniku, Stankowicach, Szyszkowej, Świeciu, Wolimierzu i Zaciszu. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna wyznaczono również 

strefy ochrony konserwatorskiej: 

 strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” dotyczy miejscowości: Leśna, Grabiszyce Dolne, 
Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Pobiedna, 
Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Złotniki Lubańskie; 
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 strefa „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczona w Leśnej, Miłoszowie i Pobiednej; 

 strefa „K” ochrony krajobrazu wyznaczona dla obszarów naturalnego krajobrazu i obszarów  
o istotnych walorach krajobrazowych w miejscowościach: Bartoszówka, Grabiszyce Dolne, 
Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, Leśna, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, Stankowice, 
Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok; 

 strefa „W” ochrony archeologicznej wyznaczona w stanowiskach archeologicznych 
przeznaczonych do ekspozycji terenowej w Leśnej, Stanowicach i Świeciu; 

 strefa „OW” obserwacji archeologicznej wyznaczona w sołectwach: Bartoszówka, Grabiszyce 
Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, 
Pobiedna, Smolnik, Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie, 
Złoty Potok oraz mieście Leśna. 
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2.2. Infrastruktura techniczna 
 

2.2.1. Komunikacja  

Infrastrukturę komunikacyjną na terenie gminy tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych. Nadgraniczne położenie gminy pozwala przez przejście graniczne w Miłoszowie szybko 
dotrzeć do Republiki Czeskiej. W gminie krzyżują się 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 28,4 km: 

 droga wojewódzka nr 358: na terenie gminy Leśna DW 358 prowadzi z kierunku Świeradowa-
Zdroju przez sołectwa: Pobiedna, Wolimierz i Świecie oraz miasto Leśna w kierunku Platerówki; 

 droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Leśna DW 360 prowadzi z kierunku Gryfowa 
Śląskiego przez sołectwo Złoty Potok w kierunku Giebułtowa i granicy państwa; 

 Droga wojewódzka nr 393: prowadząca z Leśnej do stolicy powiatu, Lubania. 

Drogi powiatowe na terenie gminy liczą 47,3 km długości. Zalicza się do nich 11 dróg w gminie Leśna: 

 nr 2242D Kościelniki Dolne – Jałowiec – Lubań; 

 nr 2446D Giebułtów – Wolimierz – Wola Sokołowska - (Pobiedna) Świeradów-Zdrój; 

 nr 2463D Kościelniki Średnie – Bożkowice – Stankowice – DW nr 360; 

 nr 2464D Leśna – Bożkowice – Biedrzychowice; 

 nr 2465D Kościelnik – Szyszkowa – Leśna; 

 nr 2466D Leśna – Złotniki Lubańskie – DW nr 360; 

 nr 2467D Leśna – Miłoszów; 

 nr 2470D Miłoszów – Grabiszyce Górne; 

 nr 2476D Grabiszyce Dolne – Grabiszyce Górne; 

 nr 2477D Platerówka – Zalipie – Grabiszyce Górne; 

 nr 2478D Złoty Potok – Zacisze7. 

Sieć drogową w Leśnej uzupełniają drogi gminne. Ich długość wynosi73 km, w tym 11 km na terenie 
miasta. Pozostałe drogi gminne znajdują się na terenie sołectw: 

 Bartoszówka – 1,65 km 

 Grabiszyce Dolne – 5,10 km 

 Grabiszyce Górne – 4,81 km 

 Grabiszyce Średnie – 8,90 km 

 Kościelniki Górne i Janówka – 3,85 km 

 Kościelniki Średnie – 1,87 km 

 Miłoszów – 7,02 km 

 Pobiedna – 8,00 km 

 Smolnik – 10,90 km 

 Stankowice – 5,48 km 

 Szyszkowa – 3,15 km 

 Świecie – 10,26 km 

 Wolimierz – 11,05 km 

 Zacisze – 3,68 km 

 Złotniki – 3,32 km 

 Złoty Potok – 2,05 km 

                                                           
7
 Za: dane Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu (www.pzdluban.bip.net.pl) 

http://www.pzdluban.bip.net.pl/
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Na obszarze obecnego powiatu lubańskiego istniały silne tradycje kolejowe, wyrażające się istnieniem 
gęstej sieci kolejowej. Jedną z bardziej malowniczych tras było oddane do użytkowania w 1896 roku 
liczące ok. 11 km połączenie kolejowe Leśnej z Lubaniem. Trasa ta została następnie w latach 20. XX 
wieku zelektryfikowana. W wyniku jednak wielu lat zaniedbań i braku remontów, obecnie w gminie nie 
funkcjonuje komunikacja kolejowa w zakresie usług pasażerskich. Prowadząca do Leśnej linia kolejowa 
nr 337 służy zaś wyłącznie ruchowi towarowemu. Władze samorządowe podejmują działania mające 
na celu przywrócenie ruchu osobowego na trasie Leśna-Lubań, choćby turystycznego, jest to jednak 
zadanie bardzo trudne. W trosce o ochronę niszczejącego budynku dworca PKP w Leśnej, władze 
gminy zadecydowały o przejęciu tej placówki. Zgodnie z intencją samorządowców w zrewitalizowanym 
dworcu kolejowym w Leśnej mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne muzeum czy galeria, jak 
również mogłaby być prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa czy kulturalno-oświatowa. Po 
przejęciu budynku dworcowego gmina będzie poszukiwała środków na jego rewitalizację.  

W związku z brakiem infrastruktury kolejowej na terenie gminy Leśna dominuje transport drogowy. 
Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji przewozy autobusowe realizowane przez przewoźników 
lokalnych (PKS Lubań ) i innych (PKS Jelenia Góra, PKS Zgorzelec, PKS Wrocław), jak również firmy 
prywatne (Firma Bieleccy Busy). Realizowane połączenia obejmują w większości komunikację lokalną 
między miejscowościami gminy, a także przejazdy do okolicznych miast i miejscowości: Lubania, 
Świeradowa-Zdroju, Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Gryfowa Śląskiego, Zawidowa czy Zgorzelca. 
Funkcjonują także połączenia do Jeleniej Góry (1 połączenie) oraz stolicy województwa – Wrocławia  
(2 połączenia).  

 

2.2.2. Gospodarka komunalna, gospodarka odpadami i ochrona środowiska  

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Leśnej powstało w 2011 roku w miejsce 
zlikwidowanych jednostek: Administracji Budynków Komunalnych w Leśnej (ABK) i Zakładu Usług 
Komunalnych w Leśnej (ZUK). PM SYNERGIA realizuje zadania związane z gospodarowaniem zasobem 
lokalowym gminy, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami i cmentarnictwem, a także 
estetyki, letniego i zimowego utrzymania ulic oraz zieleni miejskiej. W związku z podnoszeniem jakości 
usług PM SYNERGIA dokonano m.in. zakupu nowego wozu asenizacyjnego oraz samochodu-śmieciarki 
do przewozu odpadów. Od 2012 roku prowadzone było zadanie związane z budową i przebudową 
gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnik – zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków w Smolniku przekazano do użytkowania PM SYNERGIA w lipcu 2013 roku8. 

Gospodarka komunalna jest szczególnie ważnym aspektem działalności gminy w zakresie usług dla 
mieszkańców. Pod względem dostępności i korzystania ludności z wodociągów gmina Leśna wyróżnia 
się negatywnie na tle pozostałych jednostek administracyjnych – zwodociągowane są miasto Leśna 
oraz miejscowości Pobiedna, Świecie oraz Złotniki Lubańskie. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę  
z 7 ujęć wód, pobierających wody podziemne z utworów czwartorzędowych, wody drenażowe oraz 
wody powierzchniowe. Mieszkańcy terenów wiejskich w wodę zaopatrywani są głównie ze studni 
przydomowych9. Zgodnie z danymi GUS w 2012 roku w gminie istniały 672 połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w tym 494 w mieście i 178 na obszarach 
wiejskich), a sieci wodociągowej korzystało 5.733 mieszkańców gminy (w tym 4.476 w mieście i 1.277 
na obszarach wiejskich).  

W 2012 roku odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w gminie wynosił 54,4%, co 
stanowiło wzrost jedynie o 0,8% w porównaniu z 2002 rokiem. We wszystkich innych jednostkach 
osiągano znacznie wyższe odsetki ludności korzystającej z wodociągów – w powiecie lubińskim z sieci 

                                                           
8
 Za: www.pm-synergia.pl 

9
 Za: www.zielonypunkt.co/zielony-partner/le%C5%9Bna 

http://www.pm-synergia.pl/
http://www.zielonypunkt.co/zielony-partner/le%C5%9Bna


28 
 

wodociągowej korzystało 77,9% mieszkańców, w województwie dolnośląskim – 91,5%, zaś w całym 
kraju – 87,9%. Również w gminach miejsko-wiejskich odsetki ludności dla której dostępne są 
wodociągi, kształtował się na poziomie wyższym niż w gminie Leśna – w gminach miejsko-wiejskich  
w skali całego kraju z wodociągów korzystało 85,2% mieszkańców, a w gminach miejsko-wiejskich 
województwa dolnośląskiego – 87,6% ludności.  

W samej gminie Leśna występują znaczne różnice w dostępności do sieci wodociągowej w zależności 
od położenia – samo miasto Leśna jest bardzo dobrze zwodociągowane, dostęp do sieci wodociągowej 
posiadają niemal wszyscy mieszkańcy (95,2%). W przypadku obszarów wiejskich z sieci wodociągowej 
korzystał w 2012 roku niewiele więcej niż co piąty mieszkaniec – odsetek ludności korzystającej  
z wodociągów na tym terenie kształtował się na poziome 21,8%.  

Tabela 8. Odsetek ludności korzystającej z wodociągów w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 84,8 85,5 86,4 87,0 87,4 87,9 3,1 

Polska - gminy m-w 82,0 82,9 83,6 84,3 84,7 85,2 3,2 

Dolnośląskie 90,3 90,6 91,0 91,3 91,5 91,9 1,6 

Dolnośląskie - gminy m-w 85,2 85,9 86,5 86,9 87,2 87,6 2,4 

Powiat lubański 74,9 75,6 75,9 76,6 77,1 77,9 3,0 

Leśna - ogółem 53,6 53,3 53,9 53,8 54,2 54,4 0,8 

Leśna - miasto  95,0 95,0 95,1 95,2 95,2 95,2 0,2 

Leśna - obszar wiejski  20,5 20,5 21,6 21,6 21,6 21,8 1,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Różnice między gminą Leśna z innymi jednostkami administracyjnymi w obszarze dostępności 
wodociągowej obrazuje wyraźnie porównanie długości wodociągowej sieci rozdzielczej na 100 km2.  
W skali kraju długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosiła 90,5 km (wzrost o 18,6 km  
w porównaniu z 2002 rokiem), niższa była w województwie dolnośląskim – 73,6 km. W skali powiatu 
lubańskiego w 2012 roku sieć wodociągowa rozdzielcza miała długość 78,2 km, a w porównaniu do 
2002 roku wzrosła o 25,4 km. W przypadku gminy Leśna długość rozdzielczej sieci wodociągowej 
kształtowała się na poziomie jedynie 23,7 km, w tym 177,6 km na terenie miasta i 10,0 km na 
obszarach wiejskich. W porównaniu z 2002 rokiem rozdzielcza sieć wodociągowa w gminie wydłużyła 
się zaledwie o 2,2 km (w przeliczeniu na 100 km2). 

Tabela 9. Wodociągowa sieć rozdzielcza na 100 km
2
 w latach 2002-2012 (w km) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 71,9 76,5 80,4 84,0 87,3 90,5 18,6 

Polska - gminy m-w 60,9 64,9 68,1 71,0 74,2 77,3 16,4 

Dolnośląskie 61,8 64,5 67,1 69,6 72,3 73,6 11,8 

Dolnośląskie - gminy m-w 47,6 50,1 53,0 55,1 57,4 58,2 10,6 

Powiat lubański 52,8 57,8 59,1 67,4 76,0 78,2 25,4 

Leśna - ogółem 21,5 21,5 21,8 23,7 23,7 23,7 2,2 

Leśna - miasto  172,1 172,1 177,6 177,6 177,6 177,6 5,5 

Leśna - obszar wiejski  7,9 7,9 7,9 10,0 10,0 10,0 2,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Jeszcze trudniejsza sytuacja gminy Leśna występuje w przypadku dostępności do sieci kanalizacyjnej. 
Zgodnie z danymi GUS w 2012 roku istniały 423 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania. Z sieci kanalizacyjnej korzystało w 2012 roku 3.140 mieszkańców gminy  
(tj. 29,7%), a w porównaniu z 2002 rokiem nastąpił wzrost jedynie o 3,8%. Kanalizację w gminie 
posiada miasto Leśna oraz sołectwa Złotniki Lubańskie i częściowo Smolnik – ma ona charakter 
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mieszany, częściowo ogólnospławny, częściowo rozdzielczy. Mieszkańcy terenów nieskanalizowanych 
gminy korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz nielicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Choć można zauważyć, że we wszystkich jednostkach administracyjnych dostępność do sieci 
kanalizacyjnej kształtowała się na poziomie niższym niż dostępność do sieci wodociągowej, uzyskiwane 
odsetki były znacznie wyższe niż w przypadku gminy Leśna. W powiecie lubańskim z kanalizacji 
korzystała ponad połowa mieszkańców (51,8%), w województwie dolnośląskim – 70,1%, zaś w skali 
kraju – 64,3%. Również w gminach miejsko-wiejskich dla ponad połowy ludności dostępna była sieć 
kanalizacyjna: 54% w gminach miejsko-wiejskich w skali kraju oraz 54,3% w gminach miejsko-wiejskich 
w skali województwa dolnośląskiego.  

Tabela 10. Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 56,7 58,3 59,8 61,0 62,0 64,3 7,6 

Polska - gminy m-w 44,6 46,8 48,8 50,0 51,2 54,0 9,4 

Dolnośląskie 64,8 65,7 66,4 67,5 68,1 70,1 5,3 

Dolnośląskie - gminy m-w 48,1 49,4 50,5 51,3 52,2 54,3 6,2 

Powiat lubański 47,2 48,6 47,8 50,1 50,9 51,8 4,6 

Leśna - ogółem 25,9 25,6 25,6 28,9 29,4 29,7 3,8 

Leśna - miasto  58,3 58,3 58,3 66,2 66,3 66,8 8,5 

Leśna - obszar wiejski  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, porównanie długości rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na 
100 km2, wskazuje na trudniejszą sytuację w gminie Leśna. W 2012 roku jej długość wynosiła 16,2 km 
(w przeliczeniu na 100 km2), zaś w porównaniu do 2002 roku wzrosła jedynie o 2,3 km. Stosunkowo 
najlepsza sytuacja panowała w powiecie lubańskim, który w 2012 roku dysponował 48,4 km 
rozdzielczej sieci kanalizacyjnej, oraz w województwie dolnośląskim mającym ogółem 46,6 km sieci 
kanalizacyjnej (w przeliczeniu na 100 km2).  

Tabela 11. Kanalizacyjna sieć rozdzielcza na 100 km
2
 w latach 2002-2012 (w km) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 19,5 23,6 27,1 30,3 34,4 40,2 20,7 

Polska - gminy m-w 14,4 18,0 21,4 23,7 26,3 31,8 17,4 

Dolnośląskie 27,9 31,2 34,4 38,0 41,4 46,6 18,7 

Dolnośląskie - gminy m-w 15,5 17,5 20,7 22,7 24,4 29,7 14,2 

Powiat lubański 24,5 31,2 31,6 39,5 45,3 48,4 23,9 

Leśna - ogółem 13,9 13,9 13,9 16,2 16,2 16,2 2,3 

Leśna - miasto  167,4 167,4 169,4 197,4 197,4 197,4 30,0 

Leśna - obszar wiejski  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Najsłabiej rozwinięta na terenie gminy jest infrastruktura sieci gazowej. Zgodnie z danymi GUS  
w 2012 roku na terenie gminy Leśna istniało 280 czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych (w tym 271 w mieście i 9 na obszarach wiejskich), a liczba odbiorców gazu wynosiła 
907 (w tym 866 w mieście i 41 na obszarach wiejskich). 

Ogółem, z gazu sieciowego w gminie Leśna w 2012 roku korzystało 23,4% mieszkańców, w tym 49,9% 
mieszkańców miasta i jedynie 2,1% mieszkańców obszaru wiejskiego. Odsetek ludności korzystającej  
z gazu sieciowego w skali powiatu lubańskiego był w 2012 roku dwukrotnie wyższy niż w gminie Leśna 
(45,7%). Różnica między gminą a województwem była jeszcze większa – w skali województwa gaz  
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z sieci dostępny był dla 61,8% mieszkańców, natomiast w skali całego kraju korzystało z niego 52,4% 
ludności. W gminach miejsko-wiejskich odsetek ludności korzystającej z gazu sieciowego kształtował 
się na poziomie ok. 40% (40,9% w gminach miejsko-wiejskich całej Polski, a 40,7% w gminach miejsko-
wiejskich województwa dolnośląskiego). 

Tabela 12. Odsetek ludności korzystającej z gazu sieciowego w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 52,2 51,8 51,8 51,7 52,5 52,4 0,2 

Polska - gminy m-w 37,6 37,1 37,2 37,7 40,1 40,9 3,3 

Dolnośląskie 63,2 63,1 62,8 62,4 62,8 61,8 -1,4 

Dolnośląskie - gminy m-w 39,1 38,9 38,8 38,9 40,6 40,7 1,6 

Powiat lubański 44,3 43,8 43,3 43,2 47,5 45,7 1,4 

Leśna - ogółem 20,7 20,1 20,0 19,8 22,9 23,4 2,7 

Leśna - miasto  45,7 44,8 44,7 44,4 50,9 49,9 4,2 

Leśna - obszar wiejski  0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 2,1 1,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Kolejne z usług komunalnych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców to odbiór śmieci. Usługi 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Leśna od 2013 roku 
świadczy konsorcjum: PM SYNERGIA i ZGiUK Lubań Sp. z o.o. Odpady zmieszane w gminie wywozi 
Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o., natomiast odpady segregowane i bioodpady – Zakład 
Gospodarki i Usług Komunalnych Lubań Sp. z o.o. Zebrane w gminie odpady komunalne przewożone są 
do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Na terenie byłego ZURB w Smolniku 
zlokalizowano z kolei Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

W 2012 roku w gminie Leśna na 1 mieszkańca przypadało 150 kg odpadów z gospodarstw domowych  
i była to najniższa wartość spośród analizowanych jednostek administracyjnych. W całej Polsce na  
1 mieszkańca przypadało 158,4 kg odpadów, zaś zdecydowanie więcej w województwie dolnośląskim – 
aż 213,6 kg. W przypadku powiatu lubańskiego odpady z gospodarstw domowych przypadające na  
1 mieszkańca wynosiły w 2012 roku 192,8 kg. Wielkość odpadów z gospodarstw domowych z gmin 
miejsko-wiejskich kształtowała się na poziomie niższym niż ogółem – w skali kraju na 1 mieszkańca 
gmin miejsko-wiejskich przypadało 135,8 kg odpadów, zaś w skali województwa dolnośląskiego – 
170,2 kg. Znaczne różnice w wielkości odbieranych odpadów z gospodarstw domowych w gminie Leśna 
występowały w przypadku obszaru miasta i terenów wiejskich. Na 1 mieszkańca miasta Leśna w 2012 
roku przypadało 251,3 kg odpadów, zaś na 1 mieszkańca obszarów wiejskich – 68,7kg. Interesujący jest 
fakt, iż o ile w przypadku miasta w latach 2006-2012 odnotowano wzrost wielkości odbieranych 
odpadów z gospodarstw domowych (o 40,7 kg), to na obszarach wiejskich wystąpił spadek 
odbieranych odpadów o 11,4 kg na 1 mieszkańca.  

Tabela 13. Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca w latach 2006-2012 

  2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 173,8 168,6 163,4 158,4 -15,4 

Polska - gminy m-w 140,0 140,3 141,5 135,8 -4,2 

Dolnośląskie 223,3 208,8 219,4 213,6 -9,7 

Dolnośląskie - gminy m-w 173,7 173,2 171,8 170,2 -3,5 

Powiat lubański 168,9 183,3 163,0 192,8 23,9 

Leśna - ogółem 137,8 187,2 156,5 150,0 12,2 

Leśna - miasto  210,6 315,9 255,9 251,3 40,7 

Leśna - obszar wiejski  80,1 86,9 77,3 68,7 -11,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Na podstawie danych GUS można stwierdzić, iż w 2012 roku z oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Leśna korzystało 4.341 mieszkańców, co stanowiło 41,1% ludności gminy. Zdecydowanie lepiej 
przedstawiała się sytuacja w tym zakresie w powiecie lubańskim, gdzie odsetek ludności korzystającej  
z oczyszczalni ścieków wynosił 68,9%, oraz w skali całego kraju (68,6%). Najlepsza sytuacja w obszarze 
korzystania z oczyszczalni ścieków występowała w przypadku Dolnego Śląska, gdzie w 2012 roku 
dostępne były dla 77,2% mieszkańców województwa.  

Tabela 14. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 56,7 59,0 61,4 63,1 64,7 68,6 12,0 

Dolnośląskie 73,1 73,9 74,6 76,0 75,9 77,2 4,1 

Powiat lubański 57,7 63,3 60,2 67,7 63,4 68,9 11,2 

Leśna 30,0 34,8 35,1 40,8 40,8 41,1 11,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy Leśna funkcjonują dwie elektrownie wodne: obiekty o mocy 2,4 MW i 4,2 MW 
zlokalizowane są przy zaporach na zbiornikach retencyjnych, Jeziorze Leśniańskim i Złotnickim. Przez 
obszar gminy przebiegają również trzy linie wysokiego napięcia (S-308, S-340 i D-211). Zgodnie  
z danymi GUS w 2012 roku liczba gospodarstw domowych zaopatrzonych w energię elektryczną  
w gminie wynosiła 1.785 odbiorców, zaś zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu kształtowało 
się na poziomie 3128 MWh. Porównanie zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca  
w poszczególnych jednostkach administracyjnych identyfikuje gminę Leśna jako obszar o najmniejszym 
zużyciu – 1 mieszkaniec miasta w 2012 roku zużył przeciętnie 665,9 kWh. Tymczasem w powiecie 
lubańskim zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 728,0 kWh,  
w województwie dolnośląskim – 784,1 kWh, zaś w skali kraju – 768,6 kWh.   

Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w miastach w latach 2002-2012 (w kWh) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 683,2 700,7 743,0 761,4 785,4 768,6 85,4 

Polska - gminy m-w 640,2 656,1 713,7 732,0 754,3 741,4 101,2 

Dolnośląskie 652,0 597,7 709,0 725,3 765,8 784,1 132,1 

Dolnośląskie - gminy m-w 607,8 594,1 665,0 671,1 683,2 742,9 135,1 

Powiat lubański 556,9 577,1 598,5 628,2 651,2 728,0 171,1 

Leśna  521,3 550,0 578,9 599,6 607,7 665,9 144,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Zgodnie z danymi GUS, w 2012 roku na terenie gminy Leśna istniało 1.786 budynków mieszkalnych,  
w tym 469 w mieście i 1.317 na obszarach wiejskich. Zasoby mieszkaniowe na obszarze gminy wynosiły 
łącznie 3.713 mieszkań, w tym 1.795 mieszkań zlokalizowanych było w mieście, zaś 1.918 na obszarach 
wiejskich.  

Przecięta powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie w 2012 roku wynosiła 66,8 m2 i była najniższa 
spośród wszystkich jednostek administracyjnych. W skali kraju przeciętne mieszkanie miało 
powierzchnię 72,8 m2, w województwie dolnośląskim – 71,9 m2, zaś w powiecie lubańskim – 71,3 m2. 
Warto zauważyć, iż w gminach miejsko-wiejskich mieszkania miały większą powierzchnię niż wynikało 
to z danych ogólnych. Również w samej gminie Leśna obserwowano różnicę w powierzchni mieszkań  
w zależności od lokalizacji – przeciętne mieszkanie na obszarze wiejskim było w 2012 roku o 15,8 m2 

większe niż mieszkanie w mieście.  
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Tabela 16. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w latach 2002-2012 (w m
2
) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 68,2 69,0 69,5 70,2 72,3 72,8 4,6 

Polska - gminy m-w 73,7 74,8 75,3 76,2 78,7 79,5 5,8 

Dolnośląskie 65,2 65,9 66,2 66,8 71,5 71,9 6,7 

Dolnośląskie - gminy m-w 70,6 71,3 71,7 72,3 75,4 76,0 5,4 

Powiat lubański 67,2 67,8 68,1 68,6 70,8 71,3 4,1 

Leśna - ogółem 63,7 63,9 64,1 64,4 66,4 66,8 3,1 

Leśna - miasto 56,4 56,6 57,0 57,1 58,2 58,6 2,2 

Leśna - obszar wiejski 70,5 70,7 70,8 71,2 74,2 74,4 3,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3. Sfera społeczna 
 

3.1. Kapitał ludzki 

3.1.1. Demografia  

Dane Urzędu Miejskiego w Leśnej wskazywały, iż w grudniu 2013 roku gminę Leśna zamieszkiwało 
10.325 osób zameldowanych na pobyt stały. Niewielką przewagę wśród ludności mają mieszkańcy 
obszarów wiejskich – w sołectwach gminy zamieszkiwało łącznie 5.794 osoby (na pobyt stały), co 
stanowiło 56% ogółu ludności gminy. Najliczniej zamieszkiwana przez ludność miejscowość to wieś 
Pobiedna, licząca 1.223 mieszkańców (tj. 11,8% ludności gminy). Najmniej osób mieszkało we wsiach 
Jurków (14 osób), Janówka (18 osób) oraz Bartoszówka (58 osób).  

W mieście Leśna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 4.531 osób, co stanowiło 
44% ogółu ludności gminy.  

Tabela 17. Liczba mieszkańców miasta, gminy i poszczególnych miejscowości – stan na dzień 31.12.2013 

Lp. Nazwa miejscowości Pobyt stały Pobyt czasowy 

1 Bartoszówka 58 1 

2 Grabiszyce Dolne 164 4 

3 Grabiszyce Górne 282 4 

4 Grabiszyce Średnie 343 3 

5 Janówka 18 - 

6 Kościelniki Górne 198 4 

7 Kościelniki Średnie 241 2 

8 Miłoszów 700 11 

9 Pobiedna 1223 33 

10 Smolnik 429 34 

11 Jurków 14 - 

12 Stankowice 289 6 

13 Sucha 78 1 

14 Szyszkowa 472 4 

15 Świecie 598 7 

16 Wolimierz 285 20 

17 Zacisze 120 3 

18 Złotniki Lubańskie 199 4 

19 Złoty Potok 83 1 

  Ogółem Gmina 5794 142 

  Miasto Leśna 4531 89 

  Razem 10325 231 

Źródło: www.lesna.pl 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego, obejmujące wszystkich mieszkańców gminy (zameldowanych 
na pobyt stały oraz tymczasowy), wskazywały, iż w końcu 2012 roku gminę Leśna zamieszkiwało 
łącznie 10.568 osób. Liczba mieszkańców miasta Leśna wynosiła 4.703 osoby, a terenów wiejskich 
gminy – 5.865 osób. Analiza liczby ludności gminy w latach 2002-2012 wskazuje na powolny spadek 
liczby mieszkańców tego obszaru. Ogółem, na przestrzeni ww. lat liczba ludności gminy Leśna 
zmniejszyła się o 271 osób, tj. o 2,5%. Tendencja spadkowa dotyczyła niemal w identycznym stopniu 
obszaru miasta i terenów wiejskich: w mieście w latach 2002-2012 ubyło 115 osób (spadek o 2,4%), zaś 
na wsiach – 156 osób (spadek o 2,6%). W tym samym okresie czasu liczba ludności Polski czy 

http://www.lesna.pl/
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województw dolnośląskiego podlegała nieznacznym wzrostom: w skali kraju o 0,8%, w skali 
województwa – o 0,3%. Interesujące się zmiany, jakie w latach 2002-2012 dokonały się w gminach 
miejsko-wiejskich obu jednostek administracyjnych. W skali całego kraju w gminach wiejsko-miejskich 
na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba ludności zwiększyła się o 4,9%, zaś w skali województwa 
dolnośląskiego – liczba ludności w gminach miejsko-wiejskich wzrosła o 2,6%. Była to tendencja 
odwrotna niż w przypadku gminy miejsko-wiejskiej Leśna.  

Tabela 18. Liczba ludności w gminie Leśna na tle innych jednostek administracyjnych w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 
Polska 38218531 38173835 38125479 38135876 38529866 38533299 0,8% 

Polska - gminy m-w 8394668 8422611 8451778 8530882 8763193 8808621 4,9% 

Dolnośląskie 2904694 2893055 2882317 2877059 2917242 2914362 0,3% 

Dolnośląskie - gminy m-w 714692 712819 717848 718332 733228 733019 2,6% 
Powiat lubański 57811 57317 56876 56427 57026 56503 -2,3% 
Leśna (ogółem) 10839 10779 10683 10637 10630 10568 -2,5% 
Leśna - miasto  4818 4739 4688 4648 4713 4703 -2,4% 
Leśna - obszar wiejski  6021 6040 5995 5989 5917 5865 -2,6% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Jak wskazano powyżej nieznaczną większość ludności gminy Leśna stanowili mieszkańcy obszarów 
wiejskich – ich udział w ogólnej liczbie ludności wynosił w 2012 roku 55,5% (5.865 osób). Pozostałe 
44,5% ludności stanowiły osoby mieszkające w mieście Leśna (4.703 osoby). Tendencja przeważającej 
liczby ludności zamieszkałej na terenach wiejskich w gminie utrzymuje się od wielu lat.  

Pod względem struktury płciowej w gminie Leśna można mówić o równowadze płciowej. Mężczyźni 
stanowili w 2012 roku 49,7% ogółu ludności, zaś kobiety – 50,3%. Należy zauważyć, iż na przestrzeni lat 
2002-2012 następowało wyrównywanie odsetka kobiet i mężczyzn w ludności gminy: udział kobiet się 
zmniejszał, a udział mężczyzn – zwiększał. Oznacza to, iż w latach tych ubywało w gminie więcej kobiet 
niż mężczyzn.  

Rysunek 4. Ludność gminy Leśna ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania w latach 2002-2012 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Przypuszczenia dotyczące większego ubytku kobiet niż mężczyzn w gminie Leśna znajdują swoje 
potwierdzenie w piramidzie płci i wieku. Kolorem zielonym na poniższym wykresie zaznaczono 
przewagę mężczyzn lub kobiet nad drugą kategorią płciową. Widoczna jest wyraźna przewaga liczby 
mężczyzn nad liczbą kobiet w młodszych i średnich przedziałach wiekowych, tj. aż do grupy wiekowej 
50-54 lata. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn występuje szczególnie mocno w najstarszych 
grupach wiekowych, czyli wśród osób mających 70 i więcej lat. Zjawiska nadreprezentacji mężczyzn  
w młodszych kategoriach wiekowych oraz nadreprezentacji kobiet w najstarszych kategoriach 
wiekowych występują w skali całego kraju i są związane z powszechnymi prawidłowościami 
demograficznymi: rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, kobiety zaś żyją dłużej niż mężczyźni. 
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Leśna zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt demograficzny 
– jej podstawa jest wąska, co wskazuje na niedobór ludności w wieku przedprodukcyjnym.  

Rysunek 5. Piramida płci i wieku mieszkańców gminy Leśna w 2012 roku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) wskazuje na stosunkowo 
najlepszą sytuację w gminie Leśna w porównaniu z innymi jednostkami administracyjnymi. W skali 
całego kraju współczynnik ten wynosił 107, w skali województwa dolnośląskiego – 108, zaś w powiecie 
lubańskim – 106. W przypadku gminy Leśna w 2012 roku na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet, a 
współczynnik feminizacji zmniejszył się od 2002 roku o 3 jednostki.  

  



36 
 

Tabela 19. Współczynnik feminizacji w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Polska 107 107 107 107 107 107 
Polska - gminy m-w 104 104 104 104 104 104 
Dolnośląskie  108 108 108 109 108 108 
Dolnośląskie - gminy m-w 105 105 105 105 104 104 
Powiat lubański 108 108 108 108 106 106 
Leśna - ogółem 104 104 103 104 102 101 
Leśna - miasto  105 104 105 106 103 103 
Leśna - obszar wiejski  104 104 102 102 101 100 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Zasygnalizowane powyżej zjawisko ubytku ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) 
znajduje swoje potwierdzenie przy analizie zmian liczebności ludności w wieku przed-  
i poprodukcyjnym w latach 2002-2012. Przedstawione dane wskazują, iż w tym okresie nastąpił wzrost 
odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym oraz spadek odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym. 
Zjawiska te, będące symptomami starzenia się społeczeństwa, w różnym stopniu dotykały różnych 
jednostek administracyjnych, jednak występowały na wszystkich szczeblach Odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w gminie Leśna w 2012 roku wynosił 19% i był wyższy niż w powiecie lubańskim 
(17,6%), województwie dolnośląskim (17%) czy całym kraju (18,3%). Jednak we wszystkich jednostkach 
administracyjnych na przestrzeni lat 2002-2012 udział dzieci i młodzieży do lat 17 w ogóle ludności 
zmniejszył się. W przypadku gminy Leśna odnotowano spadek na poziomie 5%. Niższą dynamiką 
charakteryzował się obszar całego kraju (-4,4%) czy Dolnego Śląska (-4%). Warto zwrócić uwagę jeszcze 
na obszar wiejski gminy Leśna. Choć w 2012 roku charakteryzował się stosunkowo najwyższym 
udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym (19,7%), to jednocześnie dynamika ubytku tej kategorii 
ludności w latach 2002-2012 była na tym terenie najwyższa (-6%). 

W przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) obserwowano odwrotną 
tendencję – na przestrzeni lat 2002-2012 ich udział w ogóle mieszkańców zwiększał się. W skali kraju 
oraz powiatu lubańskiego odnotowano wzrost o 2,7% (odpowiednio z 15,1% do 17,8% oraz z 15% do 
17,7%), zaś nieznacznie wyższy (o 2,9%) w skali województwa (z 15,3% do 18,2%). Na tle tych 
jednostek administracyjnych wyraźnie wyróżniała się gmina Leśna. W 2012 roku udział ludności  
w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców wynosił na tym terenie 16,4%, zaś w porównaniu  
z 2002 rokiem wzrósł jedynie o 0,6%. Na obszarach wiejskich gminy sytuacja w tym zakresie była 
jeszcze lepsza, gdyż udział ludności w wieku poprodukcyjnym na tym terenie kształtował się na 
poziomie jedynie 14,8%. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli tendencje te będą się utrzymywały, tzn. 
zwiększać się będzie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przy zmniejszającej się liczbie ludności  
w wieku przedprodukcyjnym, również gmina Leśna w coraz większym stopniu będzie doświadczała 
problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa.  
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Rysunek 6. Struktura ludności ze względu na ekonomiczne grupy wieku w latach 2002-2012 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Ogółem, na terenie gminy Leśna w 2012 roku zawarto 59 małżeństw, w tym 22 w mieście i 37 na 
obszarach wiejskich. Wskaźnik liczby zawieranych małżeństw na 1000 ludności w latach 2002-2012 
charakteryzował się zmiennością i fluktuacjami – można zauważyć jednak, iż we wszystkich 
jednostkach administracyjnych najwyższe jego wartości odnotowano w 2008 roku – od 6,2 w gminie 
Leśna do 6,8 w skali całego kraju. W 2012 roku Leśna charakteryzowała się nieznacznie wyższym 
wskaźnikiem małżeństw na 1000 ludności (5,6) niż w pozostałych jednostkach administracyjnych, 
jednak różnice te nie były znaczne. W samej gminie w 2012 roku więcej małżeństw na 1000 ludności 
zawarto na obszarach wiejskich (6,3) niż w mieście Leśna (4,7).  
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Tabela 20. Małżeństwa na 1000 ludności w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Polska 5,0 5,0 5,9 6,8 5,9 5,3 
Polska - gminy m-w 5,1 5,0 6,1 7,0 6,0 5,5 
Dolnośląskie  4,7 4,7 5,7 6,6 5,6 5,2 
Dolnośląskie - gminy m-w 4,8 4,7 5,8 6,7 5,7 5,4 
Powiat lubański 4,3 4,1 5,7 6,3 5,4 5,2 
Leśna - ogółem 4,3 3,4 5,5 6,2 4,2 5,6 
Leśna - miasto  6,1 1,9 5,8 4,8 4,0 4,7 
Leśna - obszar wiejski  2,8 4,6 5,1 7,3 4,4 6,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Podobna sytuacja występowała w przypadku urodzeń żywych na 1000 ludności – w gminie Leśna 
wskaźnik ten w 2012 roku ukształtował się na poziomie nieznacznie wyższym (10,3) niż w innych 
jednostkach administracyjnych. W każdym z analizowanych lat można zauważyć, iż więcej dzieci rodziło 
się na obszarze wiejskim gminy (11,3 urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wsi w 2012 roku) niż na 
obszarze miejskim (9,2 urodzenia żywe na 1000 mieszkańców miasta w 2012 roku). Ogółem, w 2012 
roku w gminie Leśna urodziło się 109 dzieci, w tym 43 w mieście i 66 na obszarach wiejskich. Wśród 
nowonarodzonych obywateli gminy znajdowało się 58 chłopców (17 w mieście i 41 na terenach 
wiejskich) i 51 dziewczynek (26 w mieście i 25 na terenach wiejskich). 

Tabela 21. Urodzenia żywe na 1000 ludności w latach 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Polska 9,3 9,3 9,8 10,9 10,7 10,0 
Polska - gminy m-w 9,8 9,7 10,1 11,3 10,9 10,2 
Dolnośląskie  8,4 8,6 9,2 10,4 10,1 9,3 
Dolnośląskie - gminy m-w 9,3 9,1 9,7 10,9 10,2 9,6 
Powiat lubański 8,9 9,4 8,6 10,3 9,0 8,0 
Leśna - ogółem 9,4 11,6 10,6 11,1 9,4 10,3 
Leśna - miasto  9,2 11,1 8,3 9,9 9,1 9,2 
Leśna - obszar wiejski  9,6 12,0 12,5 12,2 9,6 11,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2012 roku w gminie Leśna zmarło 105 mieszkańców, w tym 45 osób z terenu miasta i 60 osób  
z obszarów wiejskich gminy. Wśród zmarłych znajdowało się 52 mężczyzn i 53 kobiety. Różnice  
w zakresie wskaźnika zgonów na 1000 ludności w poszczególnych jednostkach administracyjnych nie 
były znaczne. W gminie Leśna wynosił on w 2012 roku 10 zgonów na 1000 mieszkańców, przy czym na 
terenach wiejskich był wyższy (10,3) niż w mieście (9,6). Taką samą wartości (tj. 10,0) wynosił wskaźnik 
zgonów w skali kraju, nieznacznie wyższy występował na obszarze województwa dolnośląskiego oraz 
powiatu lubańskiego (10,4). 

  



39 
 

Tabela 22. Zgony na 1000 ludności w latach 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Polska 9,4 9,5 9,7 10,0 9,8 10,0 

Polska - gminy m-w 9,2 9,3 9,4 9,7 9,5 9,6 

Dolnośląskie  9,5 9,8 10,1 10,6 10,2 10,4 

Dolnośląskie - gminy m-w 9,5 10,0 10,1 10,5 10,1 10,1 

Powiat lubański 9,7 10,1 10,5 11,3 9,5 10,4 

Leśna - ogółem 9,8 10,1 10,7 12,0 8,9 10,0 
Leśna - miasto  7,8 12,0 11,5 13,7 8,2 9,6 

Leśna - obszar wiejski  11,4 8,7 10,1 10,7 9,4 10,3 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Przyrost naturalny w gminie Leśna w 2012 roku kształtował się na poziomie powyżej 0, co wyróżniało 
gminę na tle powiatu lubańskiego (-2,3) i województwa dolnośląskiego (-1,1). Nie obserwowano 
jednorodnej tendencji w zakresie przyrostu naturalnego w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Gminy 
miejsko-wiejskie w skali kraju posiadały na przestrzeni lat 2002-2012 wyższy przyrost naturalny  
(0,6 w 2012 roku) niż gminy miejsko-wiejskie województwa dolnośląskiego (-0,5 w 2012 roku), podczas 
gdy w przypadku gminy Leśna przyrost naturalny kształtował się w 2012 roku na poziomie 0,4. Warto 
dodać także, iż w mieście odnotowano ujemny przyrost naturalny (-0,4), zaś na obszarach wiejskich 
gminy – dodatni (1,0). 

Tabela 23. Przyrost naturalny w latach 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 
Polska -0,1 -0,2 0,1 0,9 0,9 0,0 0,1 
Polska - gminy miejsko-wiejskie 0,7 0,4 0,7 1,6 1,4 0,6 -0,1 
Dolnośląskie  -1,0 -1,2 -0,9 -0,2 -0,1 -1,1 -0,1 
Dolnośląskie - gminy miejsko-wiejskie -0,2 -0,9 -0,4 0,4 0,1 -0,5 -0,3 
Powiat lubański -0,7 -0,8 -1,8 -1,0 -0,5 -2,3 -1,6 
Leśna - ogółem -0,4 1,5 -0,1 -0,8 0,5 0,4 0,8 
Leśna - miasto  1,4 -0,8 -3,1 -3,8 0,8 -0,4 -1,8 
Leśna - obszar wiejski  -1,8 3,3 2,3 1,5 0,2 1,0 2,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dane dotyczące migracji (dane odnoszące się do zameldowań i wymeldowań) wskazują na zmienną 
sytuację w tym obszarze na przestrzeni lat 2002-2012. Wyraźnie jednak więcej osób dokonywało 
zameldowań na obszarze wiejskim gminy niż w samym mieście – zjawisko to występowało w każdym  
z analizowanych lat (choć z różnym natężeniem). W 2012 roku w gminie zameldowało się łącznie 127 
osób, w tym 44 w mieście. 75 osób (tj. 59%) przybywających do gminy pochodziło z miast, a 48 osób 
(38%) – z terenów wiejskich. Zameldowania z zagranicy objęły z kolei 4 osoby.  
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Tabela 24. Zameldowania w gminie Leśna w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 

zameldowania ogółem 
Leśna - ogółem 114 138 169 137 145 127 
Leśna - miasto  48 46 69 66 58 44 
Leśna - obszar wiejski 66 92 100 71 87 83 

zameldowania z miast 
Leśna - ogółem 62 92 102 82 98 75 
Leśna - miasto  12 13 25 29 29 20 
Leśna - obszar wiejski 50 79 77 53 69 55 

zameldowania ze wsi 
Leśna - ogółem 49 44 65 50 44 48 
Leśna - miasto  34 31 44 33 28 20 
Leśna - obszar wiejski 15 13 21 17 16 28 

zameldowania z zagranicy 
Leśna - ogółem 3 2 2 5 3 4 
Leśna - miasto  2 2 0 4 1 4 
Leśna - obszar wiejski 1 0 2 1 2 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Liczba wymeldowań w gminie Leśna w 2012 roku wynosiła 144 osoby i była najniższa od 2004 roku. 
Wśród wymeldowujących się przeważały osoby przenoszące się do miast (80 osób, tj. 55% 
wymeldowywanych), mniej liczne były wymeldowania na wieś (53 osoby, tj. 37%) czy za granicę (11 
osób, tj. 8%).Na podstawie danych z lat 2002-2012 można zauważyć prawidłowość, zgodnie z którą do 
miast wymeldowywali się częściej mieszkańcy obszaru miejskiego gminy, zaś wymeldowania na wieś 
częściej dotyczyły mieszkańców miasta. 

Tabela 25. Wymeldowania w gminie Leśna w latach 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
wymeldowania ogółem 

Leśna - ogółem 138 170 204 158 176 144 
Leśna - miasto  59 80 82 85 87 72 
Leśna - obszar wiejski 79 90 122 73 89 72 

wymeldowania do miast 
Leśna - ogółem 95 95 106 95 94 80 
Leśna - miasto  38 33 39 41 34 32 
Leśna - obszar wiejski 57 62 67 54 60 48 

wymeldowania na wieś 
Leśna - ogółem 31 60 81 50 73 53 
Leśna - miasto  16 39 37 36 48 35 
Leśna - obszar wiejski 15 21 44 14 25 18 

wymeldowania za granicę 
Leśna - ogółem 12 15 17 13 9 11 
Leśna - miasto  5 8 6 8 5 5 
Leśna - obszar wiejski 7 7 11 5 4 6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Podsumowaniem kwestii związanych z migracjami jest analiza salda migracji. Już przedstawione 
powyżej dane wskazywały, iż gmina Leśna boryka się z ujemnym saldem migracji – więcej osób z niej 
wyjeżdża niż przyjeżdża. Zjawisko to występowało od co najmniej 10 lat, choć jego natężenie było 
zróżnicowane. Podobnie wieloletnie ujemne saldo migracji dotyczyło Polski (zarówno ogółem, jak  
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i w gminach miejsko-wiejskich) oraz powiatu lubańskiego. Jedynie w przypadku całego Dolnego Śląska 
oraz gmin miejsko-wiejskich z tego terenu od 2010 roku saldo migracji było dodatnie – liczba osób 
przybywających na ten obszar przeważała liczbę osób go opuszczających.  

Tabela 26. Saldo migracji w latach 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
Polska -17945 -9382 -36134 -14865 -2114 -6617 
Polska - gminy m-w -5231 -590 -8207 -2026 1265 -2332 
Dolnośląskie  -2102 -1406 -3626 -1160 1385 940 
Dolnośląskie - gminy m-w -551 -160 -735 -246 757 40 
Powiat lubański -203 -174 -159 -141 -159 -135 
Leśna - ogółem -24 -32 -35 -21 -31 -17 
Leśna - miasto  -11 -34 -13 -19 -29 -28 
Leśna - obszar wiejski  -13 2 -22 -2 -2 11 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.1.2. Poziom wykształcenia 

Dostępne dane GUS zebrane w trakcie ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku zawierają 
informacje o poziomie wykształcenia mieszkańców maksymalnie na szczeblu powiatu (NTS-4). 
Mieszkańcy powiatu lubańskiego stosunkowo najczęściej legitymowali się w 2011 roku wykształceniem 
średnim i policealnym (15,8 tys. osób), głównie średnim zawodowym (9,8 tys. osób), oraz 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (12,7 tys. osób). Ponad 9,3 tys. mieszkańców powiatu  
w 2011 roku posiadało wykształcenie podstawowe ukończone, a 5,4 tys. – ukończyło studia wyższe. 
Również w skali całego kraju oraz województwa dolnośląskiego najpowszechniejszymi poziomami 
wykształcenia było wykształcenie średnie i policealne oraz zasadnicze zawodowe.  

Tabela 27. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej w 2011 roku 

 

Polska Dolnośląskie 
Powiat 

lubański 

ogółem 33505264 2563833 49962 

wyższe 5693731 431267 5407 

średnie i policealne - ogółem 10573143 841683 15845 

średnie i policealne - średnie zawodowe 5761940 456088 9777 

średnie i policealne - średnie ogólnokształcące 3942831 310040 4915 

zasadnicze zawodowe 7260817 549476 12697 

gimnazjalne 1650932 114164 2622 

podstawowe ukończone 6133739 436923 9327 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 456969 34399 740 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Te same dane, przedstawione na wykresie w formie procentowej, pozwalają uchwycić różnice  
w strukturze wykształcenia mieszkańców poszczególnych jednostek administracyjnych. Widoczna jest 
na wszystkich szczeblach przewaga osób z wykształceniem średnim i policealnym (ok. 32-33%) oraz 
zasadniczym zawodowym. W przypadku powiatu lubańskiego odnotowano nieco wyższy niż  
w pozostałych jednostkach odsetek ludności legitymującej się wykształceniem średnim zawodowym 
(20%) oraz zasadniczym zawodowym (25%). Należy zwrócić uwagę również na występującą 
dysproporcję w przypadku wykształcenia wyższego – w skali kraju i Dolnego Śląska legitymowało się 
nim 17% ludności, zaś w powiecie lubańskim odsetek ten wynosił w 2011 roku 11%. 
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Rysunek 7. Odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej posiadającej określony poziom wykształcenia w 2011 roku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.1.3. Rynek pracy  

Liczba osób pracujących w latach 2002-2012 w gminie Leśna podlegała falowaniu – spadkom  
i wzrostom. W 2012 roku liczba osób pracujących na terenie gminy wynosiła 1.075 osób, w tym 515 
mężczyzn i 560 kobiet. W stosunku do 2002 roku liczba osób pracujących zmniejszyła się o 199 osób,  
tj. o 15,6%. W przypadku mężczyzn liczba osób pracujących w gminie Leśna zmniejszyła się na 
przestrzeni lat 2002-2012 o 11,2%, zaś w przypadku kobiet odnotowany spadek był wyższy  
i kształtował się na poziomie -19,3%. Porównanie udziału kobiet i mężczyzn w ogóle osób pracujących 
na przestrzeni lat 2002-2012 wskazuje na rosnący udział mężczyzn (wzrost udziału z 46% w 2002 roku 
do 48% w 2012 roku), przy jednoczesnym spadku udziału kobiet (z 54% do 52%). 
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Tabela 28. Liczba osób pracujących w gminie Leśna w latach 2002-2012
10

 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

ogółem 1274 1114 1072 1281 1124 1075 -15,6% 

mężczyźni 580 480 502 645 540 515 -11,2% 

kobiety 694 634 570 636 584 560 -19,3% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym we wszystkich 
analizowanych jednostkach administracyjnych w latach 2004-2012 uległ zmniejszeniu, choć w każdym 
okresie czasu w przypadku gminy Leśna notowane były najwyższe odsetki wskazań. W roku 2004 udział 
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Leśnej wynosił aż 19,6% 
(16,7% w powiecie lubańskim, 13,6% w województwie dolnośląskim i 12,4% w kraju). Najlepsza 
sytuacja w zakresie bezrobocia (w tym przypadku wyrażona najniższym udziałem bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) występowała w 2008 roku – w gminie 
Leśna odsetek ten kształtował się na poziomie 13,7%, wciąż jednak był ponad dwukrotnie wyższy niż 
wartości osiągane w skali kraju czy Dolnego Śląska (6%).  

Tabela 29. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2004-
2012 (%) 

 

2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 12,4 9,4 6,0 7,9 8,7 -3,7 

Polska - gminy m-w 14,4 11,0 7,3 9,1 9,7 -4,7 

Dolnośląskie 13,6 9,8 6,0 7,8 8,3 -5,3 

Dolnośląskie - gminy m-w 16,0 11,7 7,7 9,5 10,0 -6,0 

Powiat lubański 16,7 12,9 11,1 12,6 11,8 -4,9 

Leśna 19,6 16,5 13,7 16,9 15,8 -3,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza liczby bezrobotnych z gminy Leśna zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu 
pozwala zaobserwować zjawiska występujące również w skali całego kraju. Bezrobotnych przybywa  
w miesiącach zimowych, a ubywa w miesiącach letnich – jest to związane m.in. z sezonowością 
niektórych branż, np. budownictwa. Na przestrzeni lat 2002-2012 ogólna liczba bezrobotnych w gminie 
Leśna również podlegała wahaniom: najwyższa była na początku analizowanego okresu (1.557 osób  
w styczniu 2002 roku), następnie obserwowane były spadki, aż do najniższych wartości osiąganych  
w 2008 roku. Od tego okresu liczba mieszkańców gminy Leśna zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne wzrasta, choć nie jest to proces liniowy. W grudniu 2010 roku bezrobocie rejestrowane 
dotyczyło 1.160 osób, w grudniu 2011 roku – 1.111 osób, zaś w grudniu 2012 roku – 1.080 osób. 

 

                                                           
10

 Wyjaśnienie GUS: Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i 
bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz 
pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach;  bez zakładów osób fizycznych o liczbie  pracujących do 5 
osób, (dla lat 1995-1998); bez zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie 
pracujących do 9 osób (dla 1999 r.); bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.).  
W 2004 i 2005 r. dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części 
miejskiej i części wiejskiej. 
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Tabela 30. Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Leśna w poszczególnych miesiącach lat 2002-2012 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

styczeń 1557 1411 1413 1351 1347 1173 982 987 1133 1201 1172 

luty 1556 1397 1441 1334 1363 1170 1001 1054 1197 1211 1195 

marzec 1471 1365 1441 1315 1318 1073 949 1064 1219 1162 1145 

kwiecień 1382 1308 1394 1254 1325 1044 966 984 1201 1085 1092 

maj 1277 1238 1347 1246 1281 1004 922 966 1151 1027 1023 

czerwiec 1308 1232 1322 1196 1180 922 895 947 1110 986 1016 

lipiec 1303 1205 1317 1195 1195 988 886 938 1086 985 1023 

sierpień 1316 1200 1286 1164 1196 1005 888 969 1068 983 1034 

wrzesień 1302 1226 1234 1146 1085 937 871 967 1074 1038 1043 

październik 1309 1253 1273 1177 1095 933 874 993 1098 1055 1044 

listopad 1343 1322 1290 1196 1123 959 921 1022 1097 1095 1049 

grudzień 1365 1367 1306 1266 1114 924 927 1044 1160 1111 1080 

Źródło: Statystyka lokalna, PUP w Lubaniu 

Mimo ogólnego spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Leśna w ostatnich latach (w porównaniu do 2002 roku), ich udział w liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych w całym powiecie lubańskim wzrósł. W grudniu 2002 roku bezrobotni mieszkańcy gminy Leśna stanowili 20,7% bezrobotnej 
ludności powiatu, natomiast w 2012 roku ich udział wzrósł do 25%. Może to oznaczać, iż w powiecie lubańskim poprawa sytuacji w zakresie bezrobocia 
następuje szybciej niż w samej gminie Leśna. Wzrost liczby bezrobotnych w gminie związany był również z zamknięciem Zakładów Przemysłu Jedwabniczego 
„Dolwis” S.A., co spowodowało jednoczesną rejestrację w urzędzie pracy ok. 100 osób, pracowników tego zakładu. 
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Tabela 31. Udział bezrobotnych z gminy Leśna w ogóle bezrobotnych w powiecie lubańskim w poszczególnych miesiącach lat 2002-2012 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

styczeń 20,8% 20,7% 21,3% 21,3% 22,7% 23,7% 23,3% 21,9% 22,9% 24,2% 25,6% 

luty 21,1% 20,5% 21,7% 20,9% 22,8% 23,6% 23,5% 22,2% 23,3% 23,9% 25,5% 

marzec 21,2% 20,6% 21,5% 20,8% 22,0% 22,7% 23,1% 22,4% 23,8% 23,5% 24,7% 

kwiecień 21,2% 20,6% 21,8% 20,6% 22,4% 23,0% 24,2% 21,9% 24,1% 23,4% 24,9% 

maj 20,6% 20,3% 21,5% 21,4% 22,6% 23,7% 23,8% 22,4% 23,8% 23,1% 24,1% 

czerwiec 20,5% 20,3% 21,4% 21,0% 22,3% 23,1% 24,2% 22,2% 24,1% 22,8% 24,5% 

lipiec 20,8% 20,1% 21,3% 21,7% 23,4% 23,3% 24,2% 22,4% 23,9% 23,6% 24,5% 

sierpień 20,7% 20,2% 21,4% 21,8% 24,2% 23,9% 24,0% 22,7% 23,9% 23,6% 24,5% 

wrzesień 20,6% 20,4% 21,1% 21,7% 23,3% 23,4% 23,8% 22,6% 24,2% 24,7% 24,8% 

październik 20,6% 20,7% 21,5% 21,9% 23,7% 23,9% 23,4% 22,6% 24,6% 25,2% 24,7% 

listopad 20,6% 21,4% 21,9% 22,3% 24,0% 23,8% 23,6% 22,7% 24,6% 25,6% 24,6% 

grudzień 20,7% 21,5% 21,4% 22,7% 23,4% 23,2% 22,7% 22,8% 24,8% 25,5% 25,0% 

Źródło: Statystyka lokalna, PUP w Lubaniu 

Analiza bezrobocia w gminie Leśna pod względem charakterystyki zarejestrowanych bezrobotnych wskazuje na szczególnie duży udział trzech kategorii 
bezrobotnych: osób bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet. W grudniu 2012 roku bezrobotni bez wykształcenia średniego 
stanowili 72,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z gminy Leśna (779 osób), długotrwale bezrobotni – 61% bezrobotnych (659 osób), zaś udział kobiet 
w ogóle bezrobotnych wynosił 49% (529 osób). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili jedynie 12,6% ogółu zarejestrowanych w 2012 roku.  

W porównaniu do lat 2007 i 2008 w kolejnym okresie czasu przybyło bezrobotnych kobiet, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych 
samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, a także długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych bez wykształcenia średniego. 
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Tabela 32. Charakterystyka bezrobotnych w gminie Leśna w latach 2002-2012 (stan na koniec grudnia) 

Charakterystyka bezrobotnych 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba bezrobotnych  1365 1367 1306 1266 1114 924 927 1044 1160 1111 1080 

w tym kobiety 676 637 663 644 586 480 451 493 564 566 529 

osoby w okresie do 12 m-cy od dnia 
ukończenia szkoły 

X X X 57 32 29 32 35 48 40 28 

do 25 roku życia X X X 264 226 154 193 184 199 164 169 

osoby, które ukończyły szkołę wyższą, 
do 27 roku życia 

X X X 6 3 3 3 3 5 5 1 

długotrwale bezrobotni 628 632 627 794 730 599 529 557 649 651 659 

kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

X X X X X X X X 144 146 148 

powyżej 50 roku życia X X X 221 230 222 233 269 280 302 307 

bez kwalifikacji zawodowych X X X 355 339 274 300 304 296 287 325 

bez doświadczenia zawodowego X X X X X X 277 253 275 236 240 

bez wykształcenia średniego X X X X X X 676 749 823 751 779 

samotnie wychowujące co najmniej 
jedno dziecko do 18 roku życia  

X x X 71 68 52 111 115 145 147 132 

które po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia 

X X X X X X X X 25 21 30 

niepełnosprawni X X  X X X X X X 73 66 65 

z prawem do zasiłku 215 188 194 192 142 110 144 213 187 201 136 

napływ w miesiącu 96 111 115 192 132 84 91 111 148 101 96 

odpływ w miesiącu 74 65 101 120 140 119 86 87 83 87 65 

w tym podjęcia pracy 26 22 26 30 46 37 26 29 41 31 27 

Źródło: Statystyka lokalna, PUP w Lubaniu 

*w latach 2005-2007 dane dotyczyły osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
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Analiza źródeł utrzymania ludności wskazuje na dwa główne sposoby pozyskiwania środków do życia: 
pracę najemną poza rolnictwem oraz bycie utrzymywanym. Różnice w danych obrazujących sytuację 
na różnych szczeblach podziału administracyjnego nie są istotne statystycznie – jako ciekawostkę 
można wskazać, iż jedynie w powiecie lubańskim więcej osób było utrzymywanych (31%) niż 
wykonywało pracę najemną poza rolnictwem (28%). Dla co piątego (25%) mieszkańca powiatu 
głównym źródłem utrzymania było źródło niezarobkowe, tj. emerytura lub renta, a 4% utrzymywało 
się z pracy na własny rachunek. 

Rysunek 8. Główne źródło utrzymania ludności w 2011 roku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.1.4. Uczestnictwo w kulturze 

Korzystanie z infrastruktury kulturowej w miejscu zamieszkania świadczy o poziomie rozwoju 
społeczności lokalnej, a także zainteresowaniu i jakości dostępnej oferty kulturalnej. Jedną z form 
uczestnictwa w kulturze jest korzystanie z bibliotek. W gminie Leśna na 1 placówkę biblioteczną w 
2012 roku przypadały 3.523 osoby. Niższą wartość odnotowano jedynie w powiecie lubańskim, gdzie 
na placówkę biblioteczną przypisano 3.324 osoby. Warto zauważyć także, iż gmina Leśna była jedyną 
jednostką administracyjną, w której na przestrzeni lat 2002-2012 odnotowano spadek liczby ludności 
na 1 placówkę biblioteczną (o 90 osób). 
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Tabela 33. Ludność na 1 placówkę biblioteczną w latach 2002-2012 (w osobach) 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 3553 3648 3733 3823 3940 4072 519 

Polska - gminy m-w 2892 2973 3043 3138 3271 3436 544 

Dolnośląskie 3442 3625 3676 3786 3926 4157 715 

Dolnośląskie - gminy m-w 2406 2583 2649 2873 3030 3201 795 

Powiat lubański 3043 3017 2993 2970 3001 3324 281 

Leśna 3613 3593 3561 3546 3543 3523 -90 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Biblioteki publiczne w gminie Leśna dysponują stosunkowo najmniejszym księgozbiorem – na  
100 mieszkańców w 2012 roku przypadało 3.010,6 wolumina, podczas gdy w powiecie lubańskim 
było to aż 4,7 tys. książek. We wszystkich bibliotekach księgozbiór się kurczył i choć to właśnie  
w gminie Leśna w latach 2002-2012 wystąpił najmniejszy spadek księgozbioru bibliotek na 100 
ludności (jedynie o 24,6 wolumina), gmina stale wyróżniała się negatywnie wśród innych jednostek 
administracyjnych.  

Tabela 34. Księgozbiór bibliotek na 100 ludności w latach 2002-2012 (w woluminach) 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 3522,6 3522,2 3554,0 3546,9 3458,3 3415,7 -106,9 

Polska - gminy m-w 3763,8 3743,6 3779,8 3745,5 3599,1 3517,4 -246,4 

Dolnośląskie 3731,5 3684,9 3678,4 3623,5 3411,5 3269,9 -461,6 

Dolnośląskie - gminy m-w 4257,1 4175,7 4244,2 4192,4 3910,8 3793,7 -463,4 

Powiat lubański 4761,5 4895,7 5049,0 5059,8 4943,0 4715,7 -45,8 

Leśna 3035,2 3090,2 3228,4 3192,1 3263,9 3010,6 -24,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dane statystyki publicznej wskazują, iż w gminie Leśna jest najmniej czytelników bibliotek 
publicznych w przeliczeniu na 1000 ludności. W 2012 roku było to jedynie 60 osób i jest to wartość 
znacznie niższa niż średnia dla Polski (168 czytelników), województwa dolnośląskiego (173 
czytelników) czy nawet powiatu lubańskiego (144 czytelników). Również na tle gmin miejsko-
wiejskich gmina Leśna wypada znacznie gorzej. Na 1000 mieszkańców gmin miejsko-wiejskich w skali 
kraju w 2012 roku znajdowało się 152 czytelników bibliotek publicznych, zaś w skali Dolnego Śląska – 
nieznacznie mniej – 145 czytelników.  

Tabela 35. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności w latach 2002-2012 (w osobach) 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 196 197 184 171 169 168 -28 

Polska - gminy m-w 188 187 176 162 155 152 -36 

Dolnośląskie 225 222 199 176 172 173 -52 

Dolnośląskie - gminy m-w 206 200 180 159 147 145 -61 

Powiat lubański 218 214 196 176 136 144 -74 

Leśna 94 91 81 67 58 60 -34 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Czytelnicy z gminy Leśna wypożyczają mniej książek niż czytelnicy bibliotek z innych jednostek 
administracyjnych – taki wniosek wynika z analizy danych dotyczących wypożyczeń księgozbioru na  
1 czytelnika w latach 2002-2012. W 2012 roku statystyczny czytelnik w Leśnej wypożyczył  
13,1 wolumina, podczas gdy czytelnik w powiecie lubańskim – 18,7 wolumina, czytelnik na Dolnym 
Śląsku – 19,5 wolumina, a statystyczny Polak-czytelnik 18,9 wolumina. W gminie Leśna odnotowano 
także największy spadek liczby wypożyczanych przez 1 czytelnika woluminów – na przestrzeni lat 
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2002-2012 liczba ta zmniejszyła się niemal o 3 książki (2,8 wolumina), choć należy także wskazać, że 
spadek wypożyczeń wystąpił we wszystkich jednostkach administracyjnych. Interesujący jest fakt, iż 
ogólnie to właśnie w gminach miejsko-wiejskich odnotowano więcej wypożyczeń księgozbioru na  
1 czytelnika (20,3 w gminach miejsko-wiejskich w całym kraju i 20,1 w dolnośląskich gminach 
miejsko-wiejskich). 

Tabela 36. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w latach 2002-2012 (w woluminach) 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 19,8 19,8 19,1 18,9 18,4 18,9 -0,9 

Polska - gminy m-w 20,9 20,6 20,1 19,7 19,7 20,3 -0,6 

Dolnośląskie 21,3 21,0 20,3 20,1 19,7 19,5 -1,8 

Dolnośląskie - gminy m-w 20,8 21,0 20,3 19,6 19,9 20,1 -0,7 

Powiat lubański 18,9 18,6 16,9 19,0 18,5 18,7 -0,2 

Leśna 15,9 16,8 16,1 16,9 16,4 13,1 -2,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Mieszkańcy gminy Leśna mogą skorzystać z oferty jednego kina, „RELAX”, dysponującego 1 salą 
kinową z widownią na 200 miejsc. W związku z postępującym zmniejszaniem się liczby seansów 
(zarówno ogółem, jak i filmów produkcji polskiej), malała liczba widzów w leśniańskim kinie. Liczba 
mieszkańców, którzy odwiedzili kino w 2002 roku, wynosiła 1.980 osób, zaś w 2012 roku spadła do 
407 osób. 

Tabela 37. Seanse i widzowie w kinie w gminie Leśna w latach 2002-2012 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 

seanse ogółem 17 18 17 9 10 3 

seanse/filmy produkcji polskiej 10 1 3 2 0 0 

widzowie ogółem 1980 1390 664 487 429 407 

widzowie na filmach produkcji polskiej 1050 104 121 143 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na podstawie danych GUS można stwierdzić, iż w 29 imprezach zorganizowanych w ośrodku kultury 
w Leśnej w 2012 roku uczestniczyło łącznie 2.567 osób. Obyło się w tym okresie: 

 10 wystaw (450 uczestników),  

 4 występy zespołów amatorskich (370 uczestników),  

 2 występy artystów i zespołów zawodowych (127 uczestników),  

 4 prelekcje, spotkania i wykłady (250 uczestników),  

 2 imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne (160 uczestników),  

 3 konkursy (160 uczestników),  

 4 inne imprezy (1070 uczestników). 

W gminie Leśna liczba zarówno zespołów artystycznych, jak i ich członków, systematycznie maleje.  
W domu kultury funkcjonowało w 2012 roku 5 zespołów artystycznych, liczących łącznie 70 
członków. Wśród nich znajdowały się 2 zespoły muzyczno-instrumentalne (17 członków), 1 zespół 
wokalny/chór (8 członków), 1 zespół folklorystyczny (20 członków) oraz 1 zespół taneczny (25 
członków). Zwiększyła się z kolei na przestrzeni lat 2003-2012 liczba kół (klubów) działających przy 
domu kultury w gminie Leśna. W 2012 roku było ich łącznie 6, w tym 1 koło taneczne (25 członków), 
1 koło plastyczne (20 członków), 1 koło teatralne (10 członków), 2 koła turystyczne i sportowo-
rekreacyjne (30członków) oraz 1 klub seniora (25 członków).  
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Tabela 38. Działalność ośrodka kultury w gminie Leśna w latach 2003-2012 

 

2003 2005 2007 2009 2011 2012 

imprezy 156 50 82 125 30 29 

uczestnicy imprez 41360 15271 9954 10062 2884 2567 

zespoły artystyczne 7 6 4 5 5 5 

członkowie zespołów artystycznych 100 60 90 83 39 70 

koła (kluby) 2 4 4 4 6 6 

członkowie kół (klubów) 105 137 80 107 120 110 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3.2. Infrastruktura społeczna 

3.2.1. Infrastruktura edukacyjna 

Infrastrukturę edukacyjną na terenie gminy Leśna tworzą placówki oferujące edukację na poziomie 
przedszkolnym i szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazjum). 

Edukacja na etapie przedszkolnym na terenie gminy Leśna prowadzona jest w placówkach 
publicznych i niepublicznych11:  

1. Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej przy ul. K. Świerczewskiego 42. Funkcjonuje przy nim 
Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń”, prowadzące i wspierające działalność tej placówki12, 

2. Przedszkole Gminne w Pobiednej przy ul. Dworcowej 2, będące częścią Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Pobiednej13, 

3. Oddział przedszkolny w przy Szkole Podstawowej w Stankowicach, 
4. Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina” Niepubliczne Przedszkole w Leśnej przy  

ul. Baworowo 22b14 – funkcjonujące od 2011 roku, 
5. Przedszkole „Leśne Elfiki” w Smolniku (Smolnik 51b/52)15 – funkcjonujące od 2011 roku, 
6. Niepubliczne Przedszkole „Szyszkowa Polana” w Szyszkowej (Szyszkowa 64) – funkcjonujące 

od 2013 roku. 

Analiza odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wskazuje na rosnący 
wzrost zainteresowania i korzystania z tego etapu edukacji. W latach 2004-2012 we wszystkich 
jednostkach administracyjnych odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wzrósł o ponad 
30%. Nadal jednak gmina Leśna wyróżnia się na tle innych podmiotów stosunkowo najniższym 
wskaźnikiem dzieci 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli – w 2012 roku niewiele ponad połowa 
(52,2%) leśniańskich dzieci objęta była edukacją przedszkolną. W skali kraju i województwa 
dolnośląskiego odsetek ten kształtował się na poziomie około 70%, zaś w powiecie lubańskim 
osiągnął nieco niższą wartość – 63,9%. Leśna jako gmina miejsko-wiejska negatywnie wyróżnia się 
także na tle ogółu gmin miejsko-wiejskich w całym kraju i województwie dolnośląskim, gdzie odsetek 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym kształtował się na poziomie ok. 65%. W przypadku 
gmin miejsko-wiejskich powiatu lubańskiego w 2012 roku do przedszkoli uczęszczało 54,5% dzieci  
w wieku 3-5 lat.  

Tabela 39. Odsetek dzieci (3-5 lat) objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2004-2012 

  2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 38,2 44,6 52,7 62,6 69,7 31,5 

Polska - gminy m-w 33,6 39,7 47,5 58,0 65,8 32,2 

Dolnośląskie 39,8 46,3 54,1 63,0 70,2 30,4 

Dolnośląskie - gminy m-w 31,4 38,6 45,3 53,8 65,4 34,0 

Powiat lubański 29,5 35,1 44,9 53,1 63,9 34,4 

Leśna 21,8 26,8 31,3 31,7 52,2 30,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W miastach odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym kształtował się na wyższym 
poziomie. W 2012 roku do przedszkoli uczęszczało 83,7% dzieci w miastach w całej Polsce, 82,6% 
dzieci w miastach dolnośląskich, 78,1% dzieci w miastach powiatu lubańskiego i 74,1% dzieci  

                                                           
11

 Za: www.kuratorium.wroclaw.pl/wykaz/start.php 
12

 Za: www.przedszkole-marzen.pl/index.html 
13

 Za: www.sppobiedna.szkolnastrona.pl 
14

 Za: www.teczowadolina.com.pl 
15

 Za: www.lesne-elfiki.pl 

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/wykaz/start.php
http://www.przedszkole-marzen.pl/index.html
http://www.sppobiedna.szkolnastrona.pl/
http://www.teczowadolina.com.pl/
http://www.lesne-elfiki.pl/
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w mieście Leśna. Jak widać, w przypadku miast dysproporcja między dziećmi leśniańskimi i dziećmi  
z innych jednostek administracyjnych była mniejsza, nadal jednak w mieście Leśna występował 
najniższy odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Warto dodać również, iż na terenach 
miejskich gmin miejsko-wiejskich w Polsce czy Dolnym Śląsku notowane były wyższe odsetki dzieci 
uczęszczających do przedszkoli niż w Leśnej – odpowiednio 91,6% i 92,6%. Natomiast średnia miast 
gmin miejsko-wiejskich powiatu lubańskiego wynosiła w 2012 roku 74,5%.  

Tabela 40. Odsetek dzieci (3-5 lat) objętych wychowaniem przedszkolnym w miastach w latach 2004-2012 

  2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 55,0 62,7 70,5 78,8 83,7 28,7 

Polska - gminy m-w 53,9 62,2 71,4 83,8 91,6 37,7 

Dolnośląskie 53,1 60,8 68,5 76,7 82,6 29,5 

Dolnośląskie - gminy m-w 52,9 63,0 70,5 79,8 92,6 39,7 

Powiat lubański 45,9 52,0 61,7 67,6 78,1 32,2 

Leśna 41,3 42,0 49,3 42,8 74,1 32,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenach wiejskich edukacja przedszkolna jest zdecydowanie mniej dostępna i popularna niż na 
terenach miejskich. W 2012 roku na obszarze wiejskim gminy Leśna do przedszkoli uczęszczało 
jedynie 36,5% dzieci w wieku 3-5 lat, choć w porównaniu do 2004 roku oznacza to wzrost aż o 25,9%. 
Najwyższy odsetek dzieci wiejskich objętych edukacją przedszkolną odnotowano w skali całego kraju, 
gdzie połowa dzieci mieszkających na terenach wiejskich uczęszczała do przedszkoli. W skali 
województwa dolnośląskiego odsetek dzieci, których dotyczyło wychowanie przedszkole, wynosił  
w 2012 roku 45,9%, zaś w powiecie lubańskim – 40,7%. Warto jednak zauważyć, iż podobne odsetki 
dzieci objętych edukacją przedszkolną jak na terenach wiejskich gminy Leśna osiągane były w 2012 
roku na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich powiatu (31,9%), województwa (36,2%) oraz 
kraju (40,3%).  

Tabela 41. Odsetek dzieci (3-5 lat) objętych wychowaniem przedszkolnym na wsiach w latach 2004-2012 

 

2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 17,5 21,4 28,5 41,0 50,8 33,3 

Polska - gminy m-w 14,4 17,4 22,8 32,7 40,3 25,9 

Dolnośląskie 14,7 17,9 24,2 36,1 45,9 31,2 

Dolnośląskie - gminy m-w 9,7 12,3 16,8 25,6 36,2 26,5 

Powiat lubański 13,6 12,8 20,6 30,9 40,7 27,1 

Leśna 10,6 18,0 18,6 23,1 36,5 25,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy Leśna funkcjonują 4 szkoły podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabiszycach Średnich (Grabiszyce Średnie 14)16, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku (Smolnik 51b/52)17, 
3. Szkoła Podstawowa w Stankowicach (Stankowice 97) 18  – obecnie prowadzona przez 

Stowarzyszenie „NIWA”, 
4. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pobiednej (ul. Hetmańska 3)19. 

                                                           
16

 Za: www.grabiszycesp.edupage.org/ 
17

 Za: www.spsmolnik.pl 
18

 Za: www.spstankowice.cba.pl/ 
19

 Za: www.sppobiedna.szkolnastrona.pl 

http://www.grabiszycesp.edupage.org/
http://www.spsmolnik.pl/
http://www.spstankowice.cba.pl/
http://www.sppobiedna.szkolnastrona.pl/
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Dane dotyczące uczniów w szkołach podstawowych wskazują wyraźnie na spadek ich liczby. Zjawisko 
to występuje na wszystkich szczeblach administracji, choć to w gminie Leśna spadek liczby uczniów 
szkół podstawowych w latach 2002-2012 był najwyższy i wynosił aż 42,2%. W przypadku powiatu 
lubańskiego liczba uczniów szkół podstawowych zmniejszyła w tym okresie czasu o 36,3%, w skali 
województwa zaś – o 29,2%. Stosunkowo najmniejsze zmiany wystąpiły w przypadku całego kraju, 
choć także w Polsce w latach 2002-2012 liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych spadła  
o 27,4%. Również w porównaniu z innymi gminami miejsko-wiejskimi sytuacja w gminie Leśna jest 
najtrudniejsza – w gminach miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego liczba dzieci w szkołach 
podstawowych zmniejszyła się o 31,6%, zaś w gminach miejsko-wiejskich całego kraju – o 28,2%.  

Tabela 42. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 2943109 2688609 2453600 2268486 2167200 2137346 -27,4% 

Polska - gminy m-w 709555 648115 590059 547120 521482 509514 -28,2% 

Dolnośląskie 204570 186018 169339 153509 145696 144837 -29,2% 

Dolnośląskie - gminy m-w 57869 52596 47743 42622 40271 39602 -31,6% 

Powiat lubański 4513 4134 3740 3238 2996 2875 -36,3% 

Leśna 877 800 702 584 547 507 -42,2% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Również liczba absolwentów szkół podstawowych podlega zmniejszaniu, choć w przypadku gminy 
Leśna spadek ten na przestrzeni lat 2002-2012 był stosunkowo najmniejszy – o 23,3%. W skali kraju 
liczba absolwentów szkół podstawowych zmniejszyła się o 33,6%, o nieco więcej w skali 
województwa dolnośląskiego – 37,2%, a nieznacznie mniej w powiecie lubańskim – o 31,8%. W tym 
przypadku gmina Leśna wyróżnia się pozytywnie na tle innych gmin miejsko-wiejskich. W gminach 
miejsko-wiejskich w całej Polsce liczba dzieci kończących szkoły podstawowe w latach 2002-2012 
spadła o 32,5%, zaś w gminach miejsko-wiejskich Dolnego Śląska – o 37%.  

Tabela 43. Liczba absolwentów szkół podstawowych w latach 2002-2012 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 540072 521418 470075 422041 389768 358387 -33,6% 

Polska - gminy m-w 130161 126312 114437 101898 95281 87866 -32,5% 

Dolnośląskie 37868 35590 32157 29146 26840 23785 -37,2% 

Dolnośląskie - gminy m-w 10620 10088 9391 8167 7472 6686 -37,0% 

Powiat lubański 780 757 703 689 570 532 -31,8% 

Leśna 146 148 127 134 102 112 -23,3% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Infrastrukturę edukacyjną w gminie tworzy także Gimnazjum w Leśnej, mieszczące się przy ul. T. 
Kościuszki 7/920. Zapewnia ono edukację na poziomie gimnazjalnym dla uczniów ze wszystkich 
miejscowości z terenu gminy.  

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, w gimnazjach następuje spadek liczby uczniów. Jest 
to zjawisko występujące we wszystkich szkołach, niezależnie do szczebla administracyjnego.  
W przypadku gminy Leśna liczba uczniów gimnazjum zmniejszyła się w latach 2002-2012 o ponad 
35%. Podobny poziom spadku liczby gimnazjalistów odnotowano w skali województwa 
dolnośląskiego (-35,8%), a nieco niższe wartości wystąpiły w powiecie lubańskim (-32,6%) oraz w skali 
całego kraju (-32,1%). Gminy miejsko-wiejskie nie wyróżniały się na tym tle wśród innych jednostek – 

                                                           
20

Za: www.gimnazjumlesna.pl 

http://www.gimnazjumlesna.pl/
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w gminach miejsko-wiejskich na terenie całej Polski liczba uczniów gimnazjów zmniejszyła się  
o 30,8%, zaś w gminach miejsko-wiejskich Dolnego Śląska – o 35,4%. 

Tabela 44. Liczba uczniów w gimnazjach w latach 2002-2012 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 1669106 1611537 1494153 1349999 1231648 1133709 -32,1% 

Polska - gminy m-w 399412 388224 361538 326786 301064 276305 -30,8% 

Dolnośląskie 119596 113231 102412 93056 84721 76785 -35,8% 

Dolnośląskie - gminy m-w 32448 30963 28850 25403 23409 20948 -35,4% 

Powiat lubański 2546 2412 2227 2103 1921 1717 -32,6% 

Leśna 420 401 359 336 313 270 -35,7% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Zjawisko spadku dotyczy także liczby absolwentów gimnazjów. W przypadku gimnazjum 
leśniańskiego liczba osób, które ukończyły tę szkołę zmniejszyła się w latach 2002-2012 o 66 osób, tj. 
o 42%. Spadki liczby absolwentów gimnazjów w innych jednostkach administracyjnych były niższe:  
w skali kraju odnotowano spadek o 30,9%, w skali Dolnego Śląska – o 34,9%, zaś w skali powiatu 
lubańskiego – o 34,8%.  

Tabela 45. Liczba absolwentów w gimnazjach w latach 2002-2012 

 
2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 562220 536610 516520 467924 429390 388505 -30,9% 

Polska - gminy m-w 133925 128948 124921 114402 105075 95301 -28,8% 

Dolnośląskie 40062 37609 35894 31200 29450 26090 -34,9% 

Dolnośląskie - gminy m-w 10940 10368 9885 8758 8134 7192 -34,3% 

Powiat lubański 881 844 769 708 670 574 -34,8% 

Leśna 157 129 120 113 110 91 -42,0% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Edukacja ponadgimnazjalna dla młodzieży z terenu gminy Leśna odbywa się w innych miastach, 
głównie w stolicy powiatu – Lubaniu. W samej Leśnej, w ramach Zespołu Szkół „Atheneum” przy  
ul. T. Kościuszki 7/9 funkcjonuje jedynie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, do którego w 2012 
roku uczęszczało 140 uczniów – w przypadku tej szkoły obserwowana była tendencja wzrostowa  
w zakresie liczby uczniów. Zespół Szkół „Atheneum” w Leśnej oferuje także naukę w Policealnym 
Studium Administracyjnym oraz Policealnym Studium BHP21. 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi w gminie Leśna dostępna 
jest oferta Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (Smolnik 22). W zespole tym funkcjonuje 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, jak również prowadzona jest edukacja w ramach Gimnazjum 
Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Smolniku22. 

 

  

                                                           
21

 Za: www.atheneum.com.pl 
22

 Za: www.kuratorium.wroclaw.pl/wykaz/start/php 

http://www.atheneum.com.pl/
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/wykaz/start/php
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3.2.2. Infrastruktura kultury 

Jednostką gminy odpowiedzialną za działalność kulturowo-sportową na terenie gminy Leśna jest 
Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 5a w Leśnej. Jest to instytucja kultury, 
której celem jest „wychowanie, edukacja i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i rozwijania 
potrzeb czytelniczych społeczeństwa”23. Jedynie w dwóch miejscowościach w gminie znajdują się 
wiejskie domy kultury, w czterech zaś – świetlice wiejskie. 

Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej, administruje on obiektami o charakterze 
kulturalno-sportowym w gminie. Wśród obiektów o charakterze kulturowym pozostających  
w administracji OKiS w Leśnej znajdują się24: 

1. Dom Kultury w Leśnej (ul. Świerczewskiego 2a), 
2. Wiejski Dom Kultury w Stankowicach, 
3. Wiejski Dom Kultury w Grabiszycach Górnych, 
4. Biblioteka w Leśnej (ul. Pocztowa 10), 
5. Filia Biblioteki w Kościelnikach Średnich, 
6. Filia Biblioteki w Pobiednej, 
7. Świetlica wiejska w Zaciszu, 
8. Świetlica wiejska w Szyszkowej, 
9. Scena plenerowa wraz z budynkiem gospodarczym w Smolniku, 
10. Wsparcie sołectw w administrowaniu świetlicami wiejskimi w Miłoszowie oraz w Smolniku. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej wraz z administrowanymi przez siebie jednostkami (m.in. 
Biblioteką Publiczną w Leśnej i filiami) jest organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń 
kulturalno-sportowych na terenie gminy Leśna. Mają one charakter lokalny, regionalny oraz krajowy. 
Organizowane są: 

 wystawy: okolicznościowe (m.in. wystawa z okazji 95 rocznicy urodzin Adama Bahdaja, 
wystawa z okazji 115 rocznicy urodzin Karola Bunscha, wystawa z okazji 185 rocznicy urodzin 
Jules’a Verne’a, wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Rodziewiczówny, wystawa  
z okazji 20 rocznicy śmierci Aliny Centkiewicz, wystawa z okazji 385 rocznicy rodzin Charles’a 
Perrault, wystawa z okazji 130 rocznicy śmieci Cypriana Kamila Norwida, wystawa z okazji 
Dnia Teatru, wystawa z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci”, wystawa 
„Uchwalenie Konstytucji 3 Maja”, wystawa z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej), 
tematyczne (m.in. wystawa „Z książką na wakacje”, wystawa podożynkowa „Wspomnienie 
Święta Plonów”, wystawa pokonkursowa „Ciekawostka z wakacji”, wystawa z okazji 
Światowego Dnia Zwierząt, wystawa powarsztatowa nt. zwierząt, wystawa „W zupełnie 
starym stylu”, wystawa „Singltrek pod Smrkem”); 

 konkursy artystyczne: plastyczne (eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic nie zrobi nikomu”, konkurs plastyczny 
dla szkół podstawowych: „Kartka wielkanocna”, konkurs plastyczny i recytatorski „Rok Juliana 
Tuwima”, gminny konkurs plastyczny „Moja Mama”, konkurs plastyczny z okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska, konkurs plastyczny z okazji 125 rocznicy urodzin Janiny 
Porazińskiej, konkurs „Dzień Postaci z Bajek”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”), 
rysunkowe („Moje wspomnienie z wakacji”, „Urodziny Kubusia Puchatka”, „Moje Boże 

                                                           
23 Za: http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
24

 Za: Status Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej 
 (http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9) oraz 
http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=19&strona=1
 

http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9
http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=19&strona=1
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Narodzenie”), fotograficzne („Ciekawostka wakacyjna”), twórczości dziecięcej („Mam 
ziemniaka – stworzę rzeźbę”); 

 zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wakacji szkolnych; 

 zajęcia biblioteczne (czytanie bajek, „Dzień Głośnego Czytania”, pasowanie na czytelnika); 

 zajęcia artystyczne: warsztaty plastelinowe dla dzieci („Moje ukochane zwierzątko”); 

 imprezy okolicznościowe i uroczystości państwowe: Dzień Babci i Dziadka, karnawał w Klubie 
Seniora, Dzień Kobiet, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny 
światowej, Święto Niepodległości, wielopokoleniowe spotkania z wróżbami andrzejkowymi, 
impreza otwarta „Witaj Święty Mikołaju”, Gminny Przegląd Kolęd, Wigilia w Klubie Seniora; 

 imprezy: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział Klubu Seniora na Przeglądzie 
Artystycznym w Lubaniu, Festyn Rodzinny, III Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej 
„Swojskie Granie i Śpiewanie”, Dożynki Gminne „Święto Plonów 2013”, wieczornica 
„Leśnieńskie klimaty z gitarą i śpiewem”; 

 odczyty i prelekcje naukowe oraz pogadanki: odczyt dietetyka, pogadanka na temat 
zwyczajów i życia zwierząt; 

 zajęcia i konkursy sportowe: turniej tenisa stołowego, turniej dzikich drużyn na Orliku, 
Igrzyska Samorządowe Związku Gmin KWISA, gminny turniej szachowy dla dzieci „Złota 
Wieża”, gminny turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora OKiS, turniej piłki nożnej „Żegnaj 
szkoło, witajcie wakacje”, Jesienny turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, IV turniej 
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska25. 

Prowadząc działania w zakresie upowszechniania i animacji kultury, OKiS w Leśnej stwarza 
mieszkańcom gminy możliwość uczestniczenia w zajęciach o różnorodnej tematyce. Pozwalają one 
rozwijać umiejętności i zainteresowania obywateli podczas: 

 zajęć artystycznych: tanecznych, gitarowych, plastycznych, teatralnych; 

 zajęć sportowych: tenis stołowy, szachy, siłownia; 

 zajęć z podnoszenia sprawności manualno-logicznej; 

 zajęć z zakresu pedagogiki zabawy; 

 zajęć z zakresu komputeryzacji i cyfryzacji (w ramach krajowego programu Latarnik26 
prowadzona jest edukacja cyfrowa osób w wieku 50+). 

W ramach swojej działalności Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej prowadzi czytelnię internetową 
„Ikona”, a także jest wydawcą „Panoramy Leśnej” – miesięcznika gminy Leśna. W budynku OKiS 
siedziby mają liczne kluby i grupy zainteresowań, zrzeszające mieszkańców gminy: 

 Klub Seniora, 

 Kółko turystyczno-krajoznawcze, 

 Zespół ludowy „Smolniczanie”27, 

 Świetlica środowiskowa w Leśnej, 

 Leśniańskie Towarzystwo Sportowe28, 

                                                           
25

 Dotyczy imprez organizowanych w 2013 roku (za: http://okislesna.pl/downloads/kalendarz2013.pdf) 
26

 Latarnik. Polska Cyfrowa Równych Szans to wspólny projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w 
Internecie” oraz Ministerstwo Infrastruktury, którego głównym celem jest edukacja cyfrowa pokolenia 50+ (za: 
www.latarnicy.pl)  
27

 Pochodzący ze Smolnika w gminie Leśna zespół w 2008 roku został laureatem Radiowej Listy Przebojów 
Ludowych organizowanej przez Polskie Radio Wrocław.  
28

 Prezes Leśniańskiego Towarzystwa Sportowego działającego przy OKiS w Leśnej otrzymał w listopadzie 2013 
roku prestiżowe wyróżnienie w Konkursie Budowniczy Polskiego Sportu 2013 organizowanego przez Klub 

http://okislesna.pl/downloads/kalendarz2013.pdf
http://www.latarnicy.pl/
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 Koło Diabetyka, 

 Rodzinne Ogrody Działkowe „WITAMINA”, 

 Związek Sybiraków, 

 Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 

 Klub AA, 

 Brydżyści, 

 Zespoły muzyczne („JGL”, „Versus Gloria”, „YXX”)29. 

Istotne znaczenie dla rozwoju kultury i promocji gminy ma działalność Stacji Wolimierz, która jest 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Leśnej (ponad 4000 polubień na portalu Facebook). 
Organizowane na Stacji doroczne festiwale gromadzą nawet do 1000 osób, a przez wszystkie 
imprezy, warsztaty, prelekcje w ciągu roku przewija się przez Stację nie mniej niż 2000 osób z całego 
świata.  

Stacja Wolimierz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce prowadzących edukację 
ekologiczną i obywatelską, a co najważniejsze, jej aktywność przekłada się na przyciąganie nowych 
imigrantów- społeczników, artystów, rzemieślników, którzy osiedlają się na terenie gminy i całego 
Pogórza Izerskiego.  

Przy Stacji Wolimierz zostało utworzone Laboratorium Aktywności Społecznej, oddział łódzkiego 
Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom, wydawcy kwartalnika „Nowy Obywatel” i pisma „JAK robić 
biznes społeczny:. Laboratorium zajmuje się edukacją obywatelską, przygotowaniem  wniosków o 
dofinansowania, badaniami społecznymi, działaniami marketingowymi i stanowi wsparcie techniczne 
organizacji i społeczności.30 

 

3.2.3. Infrastruktura sportowa i turystyczno-rekreacyjna 

Infrastrukturę sportową w gminie tworzą następujące obiekty będące w zarządzie Ośrodka Kultury  
i Sportu w Leśnej: 

1. Basen w Leśnej (ul. Polna), 
2. Stadion sportowy w Leśnej (ul. Sienkiewicza 60a), 
3. Boisko sportowe wraz z urządzeniami w Pobiednej, 
4. Boisko w Szyszkowej, 
5. Kompleks boisk sportowych Orlik w Leśnej (ul. Osiedle), 
6. Biały Orlik (lodowisko poza okresem zimowym pełni rolę kortu tenisowego), 
7. Plac zabaw w Leśnej (ul. Reja), 
8. Działka przeznaczona na cele sportowo-rekreacyjne i turystyczne w Leśnej (ul. Osiedle). 

Do najważniejszych klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Leśna należą: 

                                                                                                                                                                                     
Sportowa Polska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom budującym sportowe oblicze gminy, promującym 
sport i rekreację i zachęcającym do zdrowego stylu życia (za:  
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:gala-sportowa-polska-
2013&catid=3:aktualnosci&Itemid=3, 
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=326:tytu-pasjonata-sportu-przypad-
mieszkacowi-lenej-&catid=3:aktualnosci&Itemid=3)  
29

 Za: www.okislesna.pl/downloads/harmonogram_2013_2014.pdf 
30

 Za: Stowarzyszenie Wolimierz, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci „Marzenia”, Fundacja na 
rzecz Wspierania Rozwoju Kultur Alternatywnych i Ekologicznych; pismo z dn. 12.03.2014; 
www.atelierwolimierz.org/; www.facebook.com/atelierwolimierz 

http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:gala-sportowa-polska-2013&catid=3:aktualnosci&Itemid=3
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:gala-sportowa-polska-2013&catid=3:aktualnosci&Itemid=3
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=326:tytu-pasjonata-sportu-przypad-mieszkacowi-lenej-&catid=3:aktualnosci&Itemid=3
http://okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=326:tytu-pasjonata-sportu-przypad-mieszkacowi-lenej-&catid=3:aktualnosci&Itemid=3
http://www.okislesna.pl/downloads/harmonogram_2013_2014.pdf
http://www.atelierwolimierz.org/
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 Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „KWISA” w Leśnej swoją historię wywodzi od założonej  
w 1977 roku przez Alicję i Jerzego Stanuchów sekcji kajakowej. Był on początkowo częścią 
klubu MGKS „Włókniarz”, obejmującego także sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa 
stołowego i ziemnego. Obecnie zawodnicy LUKS „KWISA” uczestniczą w wielu zawodach 
krajowych i zagranicznych (sekcje: kajakarstwo górskie i kajak polo), a sam klub jest 
organizatorem licznych imprez sportowych. Klub ma także w swojej ofercie usługi 
komercyjne: naukę techniki wiosłowania do zjazdu i slalomu kajakowego, naukę elementów 
techniki do kajak polo, spływy kajakowe (spływ Jeziorem Złotnickim, Jeziorem Leśniańskim 
oraz rzeką Kwisą) czy spływy pontonem (rafting)31; 

 Leśniańskie Towarzystwo Sportowe (LTS) przy Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej z siedzibą 
przy ul. Świerczewskiego 5a organizuje zajęcia z zakresu piłki nożnej. W ramach LTS 
funkcjonują drużyny z trzech kategorii wiekowych: Juniorów F (Żaki; dla urodzonych w roku 
2005 i młodszych), Juniorów E (Orliki, dla urodzonych w latach 2003-2004) oraz Młodzików 
(dla urodzonych w roku 2002 i starszych). Grupy wiekowe żaków i orlików uczestniczą  
w turniejach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, zaś 
młodzicy biorą udział w rozgrywkach klasy terenowej gr. II OPZN. W każdej z grup zajęcia 
prowadzone są dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny, a odbywają się na stadionie w Leśnej, 
orliku oraz hali szkoły podstawowej w Smolniku32. Prowadzone są także nabory do Szkółki 
Piłkarskiej „GOL” dla chłopców i dziewczynek w wieku 6-15 lat; 

 Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” – wywodzi się z założonego na terenie Leśnej  
w październiku 1945 roku klubu sportowego „Granica”. Klub wielokrotnie w swojej historii 
zmieniał nazwy („Omtur”, „Concordia”, „Jedwabnik”, Zrzeszenie Sportowe „Włókniarz”  
T. K. S. „Włókniarz” Leśna, Terenowy Klub Sportowy „Włókniarz”), różne były także 
funkcjonujące w nim sekcje (m.in. motorowa, narciarska, bokserska, tenisa stołowego, piłki 
siatkowej, strzelecka, szachowa). Wiodącą sekcją klubu „Włókniarz” była i jest jednak piłka 
nożna. Juniorzy Włókniarza Leśna w sezonie 2013/2014 rozgrywają mecze w klasie terenowej 
gr. II OZPN, a seniorzy awansowali do klasy okręgowej, gr. I OZPN33; 

 Ludowy Zespół Sportowy „FATMA” Pobiedna – historia piłki nożnej w Pobiednej sięga czasów 
przedwojennych, jednak obecny zespół wywodzi się z założonej w 1953 roku drużyny piłki 
nożnej przy szkole podstawowej. Od 2000 roku klub prowadzony jest w formie 
stowarzyszenia. Obecnie w klubie działają dwie sekcje piłki nożnej: drużyna młodzików  
(w sezonie 2013/2014 rozgrywająca mecze w klasie terenowej gr. II OZPN Jelenia Góra) oraz 
drużyna seniorów (w sezonie 2013/2014 rozgrywająca mecze w klasie B, gr. III OZPN Jelenia 
Góra)34; 

 Ludowy Klub Sportowy Granica Miłoszów – piłkarski klub sportowy założony pod koniec lat 
70. XX wieku. Obecnie głównym sponsorem klubu jest gmina Leśna – realizując zadania 
publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu klub korzysta z dotacji gminy. Drużyna seniorów 
„Granicy Miłoszów” w sezonie 2013/2014 rozgrywa mecze w klasie B, gr. V OZPN Jelenia 
Góra35; 

 Klub Jeździecki „Jedenastka Izerska” – klub organizuje i uczestniczy w zawodach jeździeckich, 
a także imprezach hodowlano-jeździeckich (m.in. w ujeżdżeniu, powożeniu zaprzęgami, 
hubertusach, gonitwach, orki konnej i in.). Od 2012 klub funkcjonuje jako stowarzyszenie,  
a jego głównymi celami są: popularyzacja walorów rekreacji, hipoterapii i sportu konnego, 
organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kształcenie atmosfery 

                                                           
31

 Za: www.kwisa.eu/index.php 
32

 Za: www.ltslesna.futbolowo.pl/menu,6,harmonogram-treningow.html 
33

 Za: www.wlokniarzlesna.futbolowo.pl 
34

 Za: www.lzsfatma.w8w.pl 
35

 Za: www.granicamiloszow.futbolowo.pl, www.ozpn.jgora.pl 

http://www.kwisa.eu/index.php
http://www.ltslesna.futbolowo.pl/menu,6,harmonogram-treningow.html
http://www.wlokniarzlesna.futbolowo.pl/
http://www.lzsfatma.w8w.pl/
http://www.granicamiloszow.futbolowo.pl/
http://www.ozpn.jgora.pl/
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wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu, zapewnienie kadry instruktorów do 
prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii oraz tworzenie i udostępnianie 
członkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej36. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż na terenie gminy Leśna w 2012 roku działało  
6 klubów sportowych, w tym 3 na obszarze miasta oraz 3 na obszarze wiejskim. We wszystkich 
klubach zarejestrowanych było łącznie 231 członków, przy czym liczba ta spadła niemal o jedną 
czwartą (-19,2%) w stosunku do 2008 roku. Więcej członków gromadziły kluby sportowe mieszczące 
się w mieście Leśna (145 osób, tj. 63% w 2012 roku) niż na obszarach wiejskich (86 osób, tj. 27%). 
Jednocześnie spadek liczby członków klubów sportowych miał większą dynamikę w mieście –  
w latach 2008-2012 nastąpił spadek o 20,8%, podczas gdy na obszarach wiejskich liczba członków 
klubów sportowych zmniejszyła się o 16,5%.  

Tabela 46. Kluby sportowe i członkowie w gminie Leśna w latach 2008-2012 

  2008 2010 2012 Zmiana Zmiana w % 

kluby sportowe 

Leśna  5 6 6 1 20% 

Leśna - miasto  3 3 3 0 0% 

Leśna - obszar wiejski  2 3 3 1 50% 

członkowie 

Leśna  286 263 231 -55 -19,2% 

Leśna - miasto  183 124 145 -38 -20,8% 

Leśna - obszar wiejski  103 139 86 -17 -16,5% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Mimo przedstawionego powyżej spadku liczby członków klubów sportowych w gminie Leśna,  
w latach 2008-2012 nastąpił wzrost liczby osób ćwiczących w tych klubach – w 2012 roku były 272 
takie osoby, tj. o 14% więcej niż w 2008 roku. Interesujący jest fakt, iż w mieście Leśna w latach  
2008-2012 obserwowano spadek liczby osób ćwiczących w klubach sportowych (o jedną czwartą, tj.  
-25%), podczas gdy na obszarze wiejskim nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby osób ćwiczących  
w klubach sportowych. Istotne zmiany dokonały się w klubach sportowych w gminie Leśna ze 
względu na płeć osób ćwiczących. W latach 2008-2012 odsetek mężczyzn w ogóle ćwiczących 
zwiększył się z 72% do 92%, co oznaczało jednocześnie spadek udziału ćwiczących kobiet z 28% do 
8%. Na stałym poziomie pozostawał udział młodzieży do lat 18 w ogóle ćwiczących w klubach 
sportowych (ok. 62%). 

Tabela 47. Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Leśna w latach 2008-2012 

  2008 2010 2012 Zmiana w % 

Leśna  238 234 272 14% 

Leśna - miasto  167 159 125 -25% 

Leśna - obszar wiejski  71 75 147 107% 

ćwiczący mężczyźni 172 200 251 46% 

     % ogółu ćwiczących 72% 85% 92% X  

ćwiczące kobiety 66 34 21 -68% 

      % ogółu ćwiczących 28% 15% 8% X  

ćwiczący do lat 18 147 146 168 14% 

      % ogółu ćwiczących 62% 62% 62% X  

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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 Za: www.kj11izerska.pl.tl/ 

http://www.kj11izerska.pl.tl/
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Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w gminie Leśna (oprócz obiektów administrowanych przez OKiS 
w Leśnej) tworzą także inne ośrodki wypoczynkowe i obiekty agroturystyczne37: Do ośrodków 
wypoczynkowych, obiektów hotelowych czy innych obiektów dostępnych dla turystów na terenie 
gminy należą: 

 Ośrodek Przystań Żeglarska „Izery”, dysponujący przystanią żeglarską, polem namiotowym  
z zapleczem kulinarno-sanitarnym, plażą oraz wypożyczalnią sportowego sprzętu wodnego 
(kajaki, rowery górskie, gondole, łodzie wiosłowe, żaglówki). Usługi Przystani Żeglarskiej 
„Izery” obejmuje również organizację spływów kajakowych Jeziorem Leśniańskim, szkolenia 
żeglarskie uprawniające do samodzielnego prowadzenia jachtów o długości do 5,5 m, 
aktywne formy spędzania czasu na wodzie, imprezy okolicznościowe i biesiadne, zabawy 
integracyjne (ognisko, grill), a także zjazdy na tyrolkach, fireshow, ekstremalne pływanie na 
żaglówkach, kursy i nauka wspinaczki skałkowej czy skup sprzętu wodnego38; 

 Ośrodek Wczasowy „Baworowa” (ul. Baworowo 100) – całoroczny ośrodek dysponujący 140 
miejscami noclegowymi; 

 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zamek Czocha” (Stankowice-Sucha) – całoroczny 
obiekt hotelowy dysponujący 110 miejscami noclegowymi; 

 Hotel „Leliwa” w Leśnej (ul. Rynek 8) – całoroczny obiekt hotelowy** dysponujący 50 
miejscami noclegowymi; 

 Czocha-Camping (ul. Baworowo 100) – całoroczny obiekt (hotel i domki kempingowe) 
dysponujący w ośrodku 80 miejscami noclegowymi; 

 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” (Złotniki Lubańskie) – całoroczna placówka 
dysponująca miejscami w obiekcie hotelowym oraz domkach kempingowych (łącznie 100 
miejsc noclegowych); 

 Złoty Potok Resort (Złoty Potok 42) – całoroczny obiekt dysponujący hotelem, 10 domkami 
kempingowymi oraz polem namiotowym i placami kempingowymi z możliwością wynajęcia 
przyczep kempingowych; 

 Dworek „SARASWATI” w Pobiednej (ul. Nowomiejska 2a). 

Rozbudowana jest także oferta gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Leśna. Tworzą ją 
następujące podmioty: 

 Gospodarstwo „Zielone Wzgórze” (Grabiszyce Dolne 52), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Powierzówka” (Grabiszyce Górne 34), 

 Pokoje Gościnne – Dom przy Orlich Skałach (Leśna, ul. Lechów 7), 

 Gospodarstwo Eko-agroturystyczne „Farma pod Wulkanem” (Miłoszów 43), 

 Agroturystyka „Dom pod Topolami” (Pobiedna, ul. Podgórna 23), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad strumykiem” (Stankowice 8), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec u Buckich” (Stankowice – Sucha 11),  

 Agroturystyka „Stankowice 86” oraz „Stadnina Izery” (Stankowice 86), 

 Agroturystyka u Ronalda (Stankowice 111), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „U Kruka” (Stankowice 109), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Polana” (Stankowice 85), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Leszczynki (Stankowice), 

 Pokoje gościnne „U Wicia” (Stankowice), 

 Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne „Bikówka” (Świecie 92), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne AGRO-EKO „U Elżbiety” (Świecie 147), 

 Agroturystyka E. i R. Trojner (Świecie 95), 

                                                           
37

 Dane i informacje dotyczące infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej gmin na podstawie materiałów 
zawartych na stronach internetowych: www.lesna.pl/pl/, www.lesna.pl, www.sudety.eu 
38

 Za: www.izery.com 

http://www.lesna.pl/pl/
http://www.lesna.pl/
http://www.sudety.eu/
http://www.izery.com/
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 Klub Hipoterapii i Turystyki Konnej „Camping Panorama” (Świecie 167), 

 Agroturystyka „Przy stawach” (Wolimierz 4), 

 Agroturystyka Wolimierz „Chata na Borowinowej” (Wolimierz 5), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „HUSKYFARM” (Wolimierz 51), 

 Agroturystyka „Dom Pracy Twórczej” (Wolimierz 54), 

 Dom Gościnny „PRZYDĘBIE” (Wolimierz 58),  

 Gospodarstwo Agroturystyczne „ALCHEMIA” (Wolimierz 129),  

 Pokoje gościnne „U Daniela” (Wolimierz 139), 

 Pensjonat „EDUCARE” Agroturystyka (Wolimierz 155),  

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wzgórzu” (Wolimierz 191), 

 Agroturystyka Zacisze Izerskie w Zaciszu (Zacisze 26),  

 Agroturystyka Z. Mularczyk (Zacisze 30), 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Złoty Potok (Złoty Potok 21), 

 Agroturystyka „U Beatki” (Złoty Potok 35). 

Turystyka stanowi jeden z ważniejszych obszarów działalności gminy Leśna. Zwiedzanie i wędrówki 
można prowadzić w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne: piesze, konne, kajakowe czy rowerowe. 
Na turystów preferujących piesze wędrówki czekają 4 oznakowane trasy turystyczne, umożliwiające 
zwiedzanie różnych zakątków gminy oraz podziwianie walorów przyrodniczych i kulturowych: 

1. Kolorem niebieskim oznakowano trasę z Leśnej, prowadzącą prawym brzegiem Jeziora 
Leśniańskiego, przez ośrodek Baworowo w kierunku Bożkowic, a następnie przez teren 
ośrodka Rajsko i ruiny zamku Rajsko. Dalej szlak wiedzie przez przełom Kwisy i Jeziora 
Złotnickiego do tamy na jeziorze, Ośrodka „Złoty Sen” i węzła szlaków (długość szlaku:  
12 km); 

2. Kolorem żółtym oznakowano trasę z Zawidowa przez Stary Zawidów i Górę Grodziszcze do 
Grabiszyc, następnie przez dawne wulkany Wysokiej Stróży i Kopki oraz Stożki Perkuna  
i Światowida do Leśnej, dalej w kierunku tamy na Kwisie, następnie wzdłuż Jeziora 
Leśniańskiego dociera do Jeziora Złotnickiego i wzdłuż jego brzegów przez mostek do 
Karłowic prowadzi do Gryfowa (długość szlaku: 36 km); 

3. Kolorem zielonym oznakowano trasę prowadzącą z Lubania, w kierunku Kamiennej Góry, 
wzdłuż dawnego poligonu, przez kompleks Wielkiego Lasu Leśniańskiego skręca w kierunku 
wsi Kościelniki, następnie wzdłuż lewego brzegu Kwisy mijając wsie Kościelniki, Szyszkowa  
i Smolnik prowadzi do Leśnej. Z Leśnej szlak prowadzi przez wzniesienie Gołębnik do wsi 
Świecie, przez wzgórze Kozub do przysiółka Wola Sokołowska i przez Pobiedną do osady 
Gierałtówek. Szlak biegnie dalej w rejonie przejścia granicznego Czerniawa-Nowe Mesto  
i przez Czerniawską Kopę prowadzi na Smrek, a dalej w kierunku Świeradowa-Zdroju (długość 
szlaku: 40 km); 

4. Kolorem czerwonym oznakowano trasę z Czerniawy Zdrój, prowadzącą do Pobiednej  
i Wolimierza, następnie w kierunku Mirska, dalej do Giebułtowa i w kierunku Czochy nad 
Jezioro Złotnickie. Po przekroczeniu tamy na jeziorze szlak wiedzie do Karłowic i dalej do 
Biedrzychowic (długość szlaku: 23 km). 

Gmina Leśna może poszczycić się także mocno rozbudowaną infrastrukturą rowerową, 
zorganizowaną wokół 7 głównych tras rowerowych. Wytyczone zostały one w oparciu najważniejsze 
zabytki i atrakcyjne turystycznie miejscowości gminy. 
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Rysunek 9. Schemat szlaków rowerowych okolic gminy Leśna 

 

Źródło: www.lesna.pl/pl 

1. Trasa rowerowa nr 1 wiodąca z Leśnej w kierunku stożków wulkanicznych Peruna  
i Światowid, a następnie do Miłoszowa. Długość trasy wynosi 11 km, umożliwia zapoznanie 
się ciekawostkami geologicznymi na terenie gminy Leśna (stożkami wulkanicznymi, 
wyrobiskami pozostałymi po kamieniołomach bazaltowych obejmującymi jeziora o brzegach 
prezentujących słupową strukturę bazaltu).  

2. Trasa rowerowa nr 2 wiodąca z Leśnej przez Smolnik, Szyszkową, Kościelniki Średnie, 
Janówkę i Bożkowice z powrotem do Leśnej. Długość trasy wynosi 16 km, umożliwia 
zapoznanie się z zabytkami okolicznych miejscowości (kościół Chrystusa Króla w Leśnej, ruiny 
kościoła w Kościelnikach Średnich, ruiny zamku Rajsko) oraz atrakcjami przyrodniczymi 
(Jezioro Leśniańskie). 

3. Trasa rowerowa nr 3 wiodąca z Leśnej tzw. „drogą giebułtowską” przez Stankowice do 
Augustowa i z powrotem do Leśnej. W zależności od przyjętego wariantu powrotu (przez 
Świecie, Zacisze i Złotniki lub szlakiem ER-7) długość trasy waha się od 10 km do 12 km. Trasa 
stwarza przede wszystkim możliwość podziwiania walorów przyrodniczych Leśnej i okolic 
oraz panoramy Gór Izerskich, a przy dobrej widoczności – nawet Karkonoszy ze Śnieżką.  

http://www.lesna.pl/pl
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4. Trasa rowerowa nr 4 wiodąca z Leśnej przez Orle Skały, Ośrodek Wypoczynkowy Baworowa  
i Zaporę na Jeziorze Leśniańskim z powrotem do Leśnej. Długość trasy wynosi 6,5 km, 
umożliwia zapoznanie się z pozostałościami po tzw. Okopach Pandurów, podziwianie 
panoramy Gór Izerskich i przełomu rzeki Kwisy z altanek na Orlich Skałach czy odpoczynek  
w ośrodku wypoczynkowym Baworowa oraz na odnowionej ponad stuletniej zaporze i plaży 
przy Jeziorze Leśniańskim.  

5. Trasa rowerowa nr 5 wiodąca z Leśnej przez tzw. „piaskownicę”, Miłoszów, Świecie, Wolę 
Sokołowską do Pobiednej i z powrotem do Leśnej. Długość trasy wynosi 23 km, umożliwia 
podziwianie zarówno krajobrazów okolic Leśnej i panoramy Gór Izerskich, jak i miejsc 
zabytkowych (kościół w Świeciu, ruiny zamku w Świeciu, sztolnie w Leśnej). 

6. Trasa rowerowa nr 6 (główny szlak rowerowy przebiegający przez gminę Leśna) wiodąca od 
granicy z gminą Platerówka przez Grabiszyce, Miłoszów, Leśną i Stankowice do sąsiedniej 
gminy Mirsk. Długość trasy wynosi 19 km i stanowi fragment międzynarodowego szlaku 
rowerowego ER-7. Trasa prezentuje główne zabytki gminy (m.in. Zamek Czocha) oraz jest 
atrakcyjna pod względem walorów przyrodniczych.  

7. Trasa rowerowa nr 7 wiodąca przez całe Stankowice od tzw. „zerwanego mostu” do 
skrzyżowania z tzw. „drogą giebułtowską”. Długość trasy wynosi 5 km i stanowi ona 
łącznik/skrót z tzw. „drogi giebułtowskiej” lub szlaku rowerowego ER-7. Główną atrakcją 
trasy są kamienne przyczółki będące pozostałością po moście łączącym brzegi jeziora.  

Naturalne warunki rzeki Kwisy pozwoliły wyznaczyć wzdłuż jej biegu szlak wodny. Szlak kajakowy na 
rzece Kwisie, przechodzący przez gminę Leśna jest częścią dłuższego szlaku rozpoczynającego się w 
Gryfowie Śląskim i prowadzącego do ujścia Kwisy do Bobru (łącznie ok. 120 km). Ze względu na swoją 
specyfikę rzeka Kwisa w całym biegu jest kwalifikowana jako rzeka górska, a poniżej zapory na 
Jeziorze Leśniańskim utworzono jedyny w tej części kraju naturalny tor slalomowy do uprawiania 
kajakarstwa górskiego. Szczególnie istotny jest fakt, iż szlak kajakowy na terenie gminy Leśna wiedzie 
przez obszar objęty strefą chronionego krajobrazu, prezentując nieocenione walory przyrodnicze 
tego terenu39. Kajakarstwo jest dyscypliną sportową posiadającą szczególne miejsce w świadomości 
mieszkańców Leśnej. Zawodnicy przedstawionego powyżej klubu „Włókniarz” mają za sobą udział  
i medale z wielu różnych imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Na Basenie  
w Leśnej odbywa się m.in. Międzynarodowy Puchar Polski w Kajak Polo, a na torze slalomowym na 
rzece Kwisie – m.in. Puchar Polski w slalomie. 

Swoje miejsce w gminie Leśna znajdą także pasjonaci koni i turystyki konnej – możliwość aktywnego 
wypoczynku „w siodle” oferuje kilka gospodarstw agroturystycznych w różnych miejscowościach 
gminy. Potencjał Leśnej w zakresie rozwoju tej dziedziny sportu i rekreacji został dostrzeżony przez 
Dolnośląską Organizację Turystyczną, która włączyła tereny gminy w obszar Sudeckiego Szlaku 
Konnego. Obszar Leśnej leży na trasie Szlaku Zachodniego, będącego kontynuacją wcześniej 
istniejącego odcinka Wschodniego obejmującego trasę od Lądka Zdroju do Karpacza. Odcinek 
Zachodni Sudeckiego Szlaku Konnego przebiega od Karpacza przez Podgórzyn, Mroczkowice, 
Wolimierz, Świecie, Miłoszów, Grabiszyce, Platerówkę, Wesółkę, Nawojów Śląski i Wykrotów aż do 
Kliczkowa. Licząca ponad 350 km konna trasa turystyczna jest niewątpliwą jedną z większych atrakcji 
tego regionu40. 

                                                           
39

 Za: Program Zagospodarowania Turystycznego Szlaku Kajakowego Kwisy, Legnica 2007 
40

 Za: www.dolnyslask.info.pl, www.pttk-jg.pl 

http://www.dolnyslask.info.pl/
http://www.pttk-jg.pl/
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Rysunek 10. Przebieg odcinka zachodniego Sudeckiego Szlaku Konnego 

 

Źródło: www.pttk-jg.pl 

Potencjał gminy Leśna w zakresie turystyki konnej dostrzegają również lokalne organizacje. W 2012 
roku partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”, Lokalna Grupa Działania „Wzgórza 
Dalkowskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” rozpoczęli realizację 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów 
współpracy PROW 2007-2013, wspólnego projektu „Szlaki Konne Orężem Turystyki” (w skrócie 
SZKOT). Szczególnym celem projektu jest wzrost znaczenia i rozpoznawalności regionu dzięki 
stworzeniu szlaku turystycznego dzięki stworzeniu szlaki turystyki konnej o dużym zasięgu 
geograficznym i infrastrukturalnym oraz zwiększenie ruchu turystycznego w regionie Polski 
południowej i zachodniej. W ramach działań podejmowanych w celu stworzenia konkurencyjnych i 
innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze ponad wojewódzkim wyróżnić można: 

 wyznaczenie i oznakowanie ok. 500 km szlaku konnego, 

 stworzenie 17 wiat dla uczestników rajdów konnych (zadaszone miejsca z ławą, stołem oraz 
grillem), 

 stworzenie 15 zaród dla koni, 

 ustawienie tablic z regulaminem informującymi o trasie przebiegu szlaku konnego i 
promującymi projekt, 

 wydanie ulotek, map i przewodników dla turystów, dostępnych w Punktach Informacji 
Turystycznej i miejscach postojowych, 

 utworzenie strony internetowej www.szlaki-konne.eu, 

 przeprowadzenie Kursu na Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej (dającego 
uprawnienia do prowadzenia jazd i rajdów konnych), 

 organizację imprez plenerowych promujących turystykę jeździecką41. 

                                                           
41

 Za: www.szlaki-konne.eu/projekt.php  

http://www.pttk-jg.pl/
http://www.szlaki-konne.eu/projekt.php
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Rysunek 11. Szlak konny na obszarze działalności LGD „Partnerstwo Izerskie” wyznaczony w ramach projektu „Szlaki 
Konne Orężem Turystyki”. 

 

Źródło: www.szlaki-konne.eu/aktualnosci/ulotka.jpg  

Podejmowane działania z zakresu turystyki na terenie gminy Leśna pozostają w zgodzie z Programem 
Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Realizacja celów Programu powinna zapewnić 
osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest „rozwój społeczno-gospodarczy Województwa 
Dolnośląskiego poprzez rozwój turystyki na poziomie regionalnym i subregionalnym”. Dolny Śląsk 
powinien oferować szerokie możliwości spędzania wolnego czasu, przyciągać różne grupy odbiorców 
i zaskakiwać nowymi wydarzeniami. Podkreślona w Programie jest konieczność rozwoju turystyki na 
poziomie subregionalnym, w celu zapewnienia z jednej strony równomiernego rozłożenia ruchu 
turystycznego, z drugiej zaś – dywersyfikacji terenów zyskujących na rozwoju sektora turystycznego 
w województwie. Dla osiągnięcia celu nadrzędnego w Programie sformułowano cele główne  
i operacyjne: 

1. Budowa i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych województwa dolnośląskiego: 
rozwój produktów turystycznych, w tym szlaków tematycznych, budowa jakościowej oferty 
produktów turystycznych subregionów Dolnego Śląska, budowa atrakcyjnego katalogu ofert 
wokół produktów wiodących regionu, podnoszenie jakości organizacji, zarządzania  
i marketingu wokół flagowych atrakcji i produktów; 

2. Stworzenie nowoczesnego i efektywnego marketingu produktów, atrakcji, usług oraz 
wizerunku regionu i subregionów: wdrożenie kompleksowego systemu badań 
marketingowych oraz monitoringu ruchu w regionie, budowa systemu e-turystyki na Dolnym 
Śląsku, prowadzenie kampanii promujących ofertę turystyczną regionu, wspieranie 
niekonwencjonalnych sposobów działań w obszarze marketingu terytorialnego; 

http://www.szlaki-konne.eu/aktualnosci/ulotka.jpg
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3. Stworzenie impulsów dla rozwoju wysokiej jakości infrastruktury turystycznej regionu, 
uwzględniającej specyfikę i uwarunkowania terytorialne oraz rynkowe: rozwój jakościowej 
bazy oraz infrastruktury turystycznej dedykowanej na potrzeby wiodących form turystyki  
w regionie, rewitalizacja, rewaloryzacja terenów zagrożonych degradacją materialną oraz 
społeczną na cele rekreacyjne, kulturalne, aktywizujące rozwój turystyki, wspieranie 
rozwiązań systemowych w obszarze dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa, ochrony 
cennych walorów na obszarach turystycznych, rozwój nowoczesnych systemów orientacji 
turystycznej oraz udogodnień dla turystów aktywnych na trasach i szlakach regionu; 

4. Wzmocnienie potencjału ludzkiego regionu na potrzeby turystyki oraz przygotowanie kadr do 
recepcji ruchu turystycznego: rozwój wykwalifikowanych kadr gospodarki turystycznej, 
przygotowanie służb publicznych oraz pracowników sektora usług okołoturystycznych do 
obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie mieszkańców województwa do recepcji 
turystów oraz rozwój badań na rzecz kształtowania profesjonalnych kadr dla turystyki; 

5. Stworzenie silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki w regionie 
poprzez działania na szczeblu subregionalnym: wzmacnianie organizacyjne rozwoju turystyki 
w subregionach, wspieranie tworzenia współpracy na linii partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz wspieranie wdrażania nowoczesnych standardów jakościowych w zarządzaniu 
produktami42. 

W Programie Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego Leśna, miejscowość o funkcji 
krajoznawczej i wypoczynkowej została wskazana jako jedna z miejscowości turystycznych  
o znaczeniu krajowym w województwie dolnośląskim. Ze względu na swoje położenie gmina Leśna 
znajduje się w obrębie subregionu turystycznego Nysa – Kwisa – Bóbr, obejmującego swoim 
zasięgiem teren wyznaczony przez 3 główne rzeki, będące osiami turystycznymi regionu: Nysę 
Łużycką, Bóbr oraz Kwisę. Obszar ten znajduje się w granicach Pogórza Izerskiego i Pogórza 
Kaczawskiego, a oprócz walorów przyrodniczych, dzięki dziejom historycznym, obfituje w zabytki 
kulturowe. Zgodnie z Aktualizacją Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego  
z 2009 roku, na obszarze subregionu Nysa – Kwisa – Bóbr wyodrębniono następujące segmenty rynku 
turystycznego (markowe produktu turystyczne, wyróżniające ten region na tle konkurencji): 

 turystyka aktywna i specjalistyczna, oparta na bogactwie i różnorodności walorów 
naturalnych oraz dziedzictwie kulturowym (wypoczynek – jeziora, kajaki, wypoczynek  
w obszarach przyrodniczych, sporty lotnicze); 

 turystyka uzdrowiskowa, związana z kuracjami sanatoryjnymi, rehabilitacją i leczeniem 
uzdrowiskowym oraz zabiegami przyrodoleczniczymi (Dolnośląskie Uzdrowiska); 

 turystyka kulturowa, obejmująca szeroko rozumiany formy spędzania czasu w oparciu  
o walory kulturowe regionu, m.in. turystyka poznawcza, uczestnictwo w imprezach, turystyka 
objazdowa, turystyka miejska weekendową oraz turystyka alternatywna (pałace, zamki, 
dziedzictwo kultury Dolnego Śląska); 

 turystyka przemysłowa, związana z terenami poprzemysłowymi i wysoko 
zindustrializowanymi43. 
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 Za: Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 
43

 Za: Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, 2009, Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu Nysa – Kwisa – Bóbr” Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 2008. 
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3.2.4. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Leśna strzegą funkcjonariusze policji, straży pożarnej 
oraz straży miejskiej. W Leśnej, przy ul. Żeromskiego 10, znajduje się Komisariat Policji, który jest 
placówką podległą Powiatowej Komendzie Policji w Lubaniu. Przy ul. Świerczewskiego 11b w Leśnej 
mieści się siedziba 2-osobowej Straży Miejskiej.  

Ochronę przeciwpożarową mieszkańcom zapewniają z kolei strażacy z ochotniczych straży pożarnych 
z Leśnej, Grabiszyc, Pobiednej, Szyszkowej, Świecia i Złotnik Lubańskich. W mieście Leśna 
prowadzony jest również monitoring – nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa 8 kamer,  
a planowane są również dalsze działania w tym zakresie, m.in. ustawienie kamer obrotowych  
w centrum miasta44.  

W gminie Leśna istnieją 2 apteki, obie zlokalizowane w mieście: przy ul. Lubańskiej 1 oraz Rynek 8,  

a także 1 punkt apteczny, przy ul. Nowomiejskiej 29 w Pobiednej.  

Tabela 48. Ludność na 1 aptekę ogólnodostępną w latach 2002-2012 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 4095 3912 3689 3590 3411 3211 -884 

Polska - gminy m-w 4692 4324 3981 3850 3583 3298 -1394 

Dolnośląskie 3767 3714 3305 3127 3094 3004 -763 

Dolnośląskie - gminy m-w 4862 4721 4248 3801 3594 3576 -1286 

Powiat lubański 5781 5211 4740 4031 4073 3531 -2250 

Leśna  10839 5390 5342 5319 5315 5284 -5555 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W gminie Leśna nie funkcjonuje żadna publiczna przychodnia lekarska, na terenie miasta 
zarejestrowane są zaś 2 praktyki lekarskie: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANITAS”45 przy ul. H. Sienkiewicza 52, w którym 
znajduje się poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci, a także 
gabinet medycyny szkolnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-
rodzinnej, gabinet USG i zabiegowy oraz punkt szczepień; 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITON”: Ośrodek Zdrowia „Baworowo” przy  
ul. Baworowo 67 (praktyka lekarza rodzinnego, poradnia ginekologiczno-położnicza, 
otolaryngologiczna, gabinety medycyny szkolnej, gabinet pielęgniarki środowiskowo-
rodzinnej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, 
pielęgniarska opieka długoterminowa) oraz Ośrodek Zdrowia w Pobiednej przy  
ul. Nowomiejskiej 29 (poradnia lekarza rodzinnego, gabinet medycyny szkolnej, gabinet 
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej, gabinet 
zabiegowy, punkt szczepień). 

Usługi z zakresu pomocy szpitalnej dla mieszkańców gminy Leśna zabezpiecza Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. Lubański szpital posiada  
8 oddziałów (chorób wewnętrznych, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, 
chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczny, anestezjologii i intensywnej 
terapii), 9 poradni (chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, 
foniatryczna, zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, neurologiczna, ginekologiczno-położnicza  
i ortodontyczna) i 2 pracownie (endoskopii i cytodiagnostyki ginekologicznej). W skład szpitala  
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 Za: Panorama Leśnej, nr 8 (20), wrzesień 2013 
45

 Za: www.sanitas-lesna.pl 

http://www.sanitas-lesna.pl/
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w Lubaniu wchodzi także dział fizjoterapii komorą kriogeniczną, laboratorium centralne oraz Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy46. 

Usługi i wsparcie z zakresu pomocy i opieki społecznej dla mieszkańców gminy Leśna świadczy 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Pocztowej 10 w Leśnej47. Liczba 
leśniańskich rodzin, korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się na przestrzeni lat 2010-2012  
o 72 rodziny, tj. o 15%. Wzrosła także liczba osób i rodzin, którym przyznano świadczenia  
(o odpowiednio 5% i 8%), zarówno pieniężne (wzrost liczby osób o 27%, a liczby rodzin o 28%), jak  
i niepieniężne (spadek liczby osób o 11%, ale wzrost liczby rodzin o 24%). Coraz więcej rodzin  
z terenu gminy było także objętych wywiadami środowiskowymi – w 20120 roku pracownicy MGOPS 
przeprowadzili ich 457, zaś w 2012 roku – o 39 więcej (wzrost o 8,5%).  

Tabela 49. Korzystający z pomocy i wsparcia MGOPS w Leśnej w latach 2010-2012 

    2010 2011 2012 Zmiana 

udzielona pomoc i wsparcie liczba osób 497 511 551 10,9% 

  liczba rodzin 479 487 551 15% 

przyznane świadczenie liczba osób 716 730 752 5% 

  liczba rodzin 459 485 496 8,1% 

przyznane świadczenie pieniężne liczba osób 400 476 507 26,8% 

  liczba rodzin 380 456 487 28,2% 

przyznane świadczenie niepieniężne liczba osób 280 318 249 -11,1% 

  liczba rodzin 103 156 128 24,3% 

przeprowadzony wywiad środowiskowy liczba rodzin 457 465 496 8,5% 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnej pozostaje bezrobocie – liczba rodzin, którym w 2012 roku właśnie z tego powodu 
udzielono pomocy wynosiła 408 i była o 31 rodzin wyższa niż w 2010 roku. Drugim, pod względem 
częstości, powodem udzielania pomocy i wsparcia przez MGOPS w Leśnej jest ubóstwo – pomoc  
z tego tytułu z każdym rokiem pobierało coraz więcej rodzin. W 2010 roku było ich 243, a w 2012 
roku – już 301. Po około stu rodzin w gminie otrzymywało w 2012 roku pomoc i wsparcie z powodu 
alkoholizmu, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy 
długotrwałej i ciężkiej choroby. Z kolei najrzadziej pomoc i wsparcie udzielane było rodzinom 
borykającym się z problemami narkomanii, przemocy w rodzinie (po 5 rodzin w 2012 roku), w wyniku 
opuszczenia zakładu karnego (8 rodzin) czy z potrzeby ochrony macierzyństwa (9 rodzin), w tym  
8 rodzin uzyskało wsparcie z powodu wielodzietności.  
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 Za: www.lcm-luban.pl 
47

 Za: www.mgopslesna.pl 

http://www.lcm-luban.pl/
http://www.mgopslesna.pl/
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Tabela 50. Powody udzielenia pomocy i wsparcia przez MGOPS w Leśnej w latach 2010-2012 (liczba rodzin) 

  2010 2011 2012 

ubóstwo 243 256 301 

bezrobocie 377 360 408 

niepełnosprawność 112 96 99 

długotrwała lub ciężka choroba 106 95 95 

bezradność  101 88 99 

alkoholizm 102 100 110 

narkomania 5 4 5 

potrzeba ochrony macierzyństwa 8 9 9 

wielodzietność 5 6 8 

bezdomność 9 18 16 

opuszczenie zakładu karnego 3 7 8 

zdarzenia losowe 29 44 33 

przemoc w rodzinie - ofiary przemocy 1 1 5 

przemoc w rodzinie - sprawcy przemocy 1 1 5 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

W latach 2010-2012 na podobnym poziomie utrzymywała się w gminie Leśna liczba osób, którym 
przyznawano zasiłek stały – obejmował on ok. 105 osób. Wzrosła z kolei liczba osób, dla których 
dostępny był zasiłek okresowy: z 388 w 2010 roku do 411 w 2012 roku. Szczególnie wyraźny wzrost 
dotyczył liczby osób pobierających zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia (o 47 osób, tj. 14%), a także 
osób, którym przyznano zasiłek celowy (o 188 osób, tj. aż 70%). 

Tabela 51. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w latach 2010-2012 (liczba osób) 

  2010 2011 2012 

zasiłek stały 106 104 105 

w tym: dla osoby samotnie gospodarującej 73 71 71 

w tym: dla osoby w rodzinie 33 33 34 

zasiłek okresowy 388 372 411 

w tym: z tytułu bezrobocia 340 357 387 

w tym: z tytułu długotrwałej choroby 14 13 17 

w tym: z tytułu niepełnosprawności 34 29 29 

zasiłek celowy 269 348 457 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej obejmowały w głównej mierze wydawanie posiłków, 
przede wszystkim dla dzieci. Liczba osób, które korzystały z tej formy świadczeń, zmniejszyła się  
w latach 2010-2012 o 100 osób. Ponadto, każdego roku Leśna ponosiła za kilku mieszkańców gminy 
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Tabela 52. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w latach 2010-2012 (liczba osób) 

  2010 2011 2012 

posiłek 344 314 244 

  w tym: dla dzieci 233 226 244 

sprawienie pogrzebu 0 1 0 

odpłatność na pobyt w domu pomocy społecznej 5 6 7 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

Usługi pomocy społecznej świadczone przez MGOPS w Leśnej w 2012 roku obejmowały głównie 
usługi pracy socjalnej, którą objęto 188 rodzin. Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 5 osób, 
zaś 9 podopiecznych MGOPS było zobowiązanych podpisanymi kontraktami socjalnymi. 
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Tabela 53. Usługi pomocy społecznej w latach 2010-2012 

  2010 2011 2012 

usługi opiekuńcze (liczba osób)  7 5 5 

specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi  (liczba osób) 3 1 0 

poradnictwo specjalistyczne (liczba rodzin) 0 0 9 

praca socjalna (liczba rodzin) 0 0 188 

kontrakt socjalny (liczba osób) 9 9 9 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

Spośród innych rodzajów pomocy i świadczeń MGOPS w Leśnej najczęściej przyznawał stypendia 
socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne – w 2012 roku było ich łącznie 555. W działalności MGOPS 
często pojawiały się także zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w 2012 roku przyznano 
ich łącznie 528, co stanowiło spadek o 111 rodzin (tj. 17%) w porównaniu do 2010 roku. Nieznacznie 
mniej osób otrzymywało dodatki mieszkaniowe – w 2012 roku było ich 496. Na przestrzeni lat  
2010-2012 wzrosła liczba przyznawanych świadczeń pielęgnacyjnych (wzrost o 55 świadczeń, tj.  
o 167%), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wzrost o 12 świadczeń, tj. o 11%), a także liczba 
osób, za które opłacano składkę ubezpieczenia zdrowotnego (wzrost o 29 osób, tj. 35%)  
i społecznego (wzrost o 33 osób, tj. 150%). 

Tabela 54. Inne rodzaje pomocy i świadczeń w latach 2010-2012 

  2010 2011 2012 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (liczba rodzin) 639 586 528 

świadczenia opiekuńcze 
   

    w tym: świadczenie pielęgnacyjne (liczba świadczeń) 33 61 88 

    w tym: zasiłek pielęgnacyjny (liczba świadczeń) 335 334 328 

jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (liczba świadczeń) 65 47 51 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (liczba 
świadczeń) 

104 86 93 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego (liczba osób) 111 120 123 

dodatki mieszkaniowe (liczba osób) 498 488 496 

opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego (liczba osób) 84 100 113 

opłacanie składki ubezpieczenia społecznego (liczba osób) 22 39 55 

stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 504 475 555 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśna 

Osoby, które korzystały ze środowiskowej pomocy społecznej, stanowiły w 2012 roku w gminie Leśna 
11,4% ogółu ludności. Była to najwyższa z obserwowanych wartości tego wskaźnika. W skali kraju 
udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w ogóle ludności wynosił 8,1%, na Dolnym Śląsku – 6,1%, zaś w powiecie lubańskim – 7,4%. Również 
w gminach miejsko-wiejskich odsetek ten kształtował się na poziomie niższym niż w Leśnej: 9,2%  
w przypadku gmin miejsko-wiejskich całego kraju i 7,8% w przypadku gmin miejsko-wiejskich 
województwa dolnośląskiego. Ponadto, porównanie danych dla gminy Leśna i innych jednostek 
administracyjnych wskazało, że Leśna była jedyną gminą, w której w 2012 roku nastąpił wzrost 
odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (o 0,6%) w porównaniu do lat 
poprzednich. 
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Tabela 55. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w ludności ogółem w latach 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 9,6 9,1 8,7 8,1 8,1 -1,5 

Polska - gminy m-w 11,1 10,7 10,0 9,3 9,2 -1,9 

Dolnośląskie 7,7 7,4 7,0 6,4 6,1 -1,6 

Dolnośląskie - gminy m-w 9,9 9,3 8,9 8,2 7,8 -2,1 

Powiat lubański 8,8 9,0 8,1 7,8 7,4 -1,4 

Leśna 10,8 10,8 10,8 10,8 11,4 0,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Podobnie jak w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, 
również odsetek dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w gminie Leśna 
kształtował się na najwyższym poziomie. W 2012 roku ich udział w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 
wynosił aż 45,1%. W skali kraju oraz powiatu lubańskiego, zasiłki rodzinne były pobierane na około co 
trzecie dziecko w wieku do 17 lat (odpowiednio 32,2% i 34,5%), w skali Dolnego Śląska – na co 
czwarte dziecko (25,2%). Należy również dodać, iż w latach 2008-2012 we wszystkich jednostkach 
administracyjnych nastąpił kilkunastoprocentowy spadek udziału dzieci w wieku do lat 17, na które 
rodzice otrzymywali zasiłki rodzinne w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku. 

Tabela 56. Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 
dzieci w tym wieku w latach 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 46,0 41,1 37,6 35,1 32,2 -13,8 

Polska - gminy m-w 51,7 46,6 42,7 39,9 36,4 -15,3 

Dolnośląskie 39,6 34,6 30,7 28,1 25,2 -14,4 

Dolnośląskie - gminy m-w 48,5 43,0 38,6 35,7 31,9 -16,6 

Powiat lubański 48,7 44,7 40,9 37,9 34,5 -14,2 

Leśna 61,2 55,5 53,0 49,6 45,1 -16,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy Leśna nie funkcjonują domy pomocy społecznej czy środowiskowe domy 
samopomocy. Działalność prowadzą 2 placówki stacjonarnej pomocy społecznej – schronisko dla 
bezdomnych oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Schronisko dla bezdomnych 
im. Św. Brata Alberta „PRZYSTAŃ” w Leśnej przy ul. Baworowo 18f dysponowało w 2012 roku  
69 miejscami, z których skorzystało łącznie 71 bezdomnych. Z kolei Dom Matki z Dzieckiem „Markot” 
w Pobiednej przy ul. Hetmańskiej 61 prowadzony przez Stowarzyszenie „Monar”, w 2012 roku 
dysponował 80 miejscami. Ze świadczonej w nim pomocy skorzystało 86 kobiet.  

Wspieranie funkcji rodziny to jeden z priorytetów działalności gminy. Stworzeniu spójnego, 
kompleksowego i wielowymiarowego systemu pracy środowiskowo-opiekuńczej dla dzieci z rodzin 
doświadczających różnorodnych trudności służy uchwalony Gminny Program Wsparcia Rodziny na 
lata 2012-2014. Adresatami programu zostały: 

 dzieci i rodziny przeżywające trudności i bezradność w sferze opiekuńczo-wychowawczej,  

 rodziny, w których występuje problem przemocy,  

 rodziny ubogie i zagrożone ubóstwem,  

 dzieci i młodzież z rodzin z „grupy ryzyka”,  

 dzieci i młodzież zagrożona demoralizacją,  

 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
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Głównymi celami programu wsparcia leśniańskich rodzin jest prawo dzieci do rozwijania się  
w rodzinie naturalnej oraz powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej. Zasadnicze formy 
pomocy, jakie przewidziano w programie, obejmują zaś: bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem, 
mediacje i negocjacje dotyczące postępowania i korekty sytuacji, pomoc doraźną (np. pomoc 
materialną, napisanie podania, pisma, prośby itp., pomoc w załatwieniu spraw urzędowych) oraz 
pomoc długofalową (np. objęcie pomocą asystenta rodziny, udzielanie porad w sprawach życiowych, 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją  
i zdrowotnymi potrzebami dzieci)48. 

W gminie podejmowane są także działania mające na celu wsparcie osób/rodzin dotkniętych 
problemami społecznymi oraz przeciwdziałanie takim sytuacjom. Ramy działań w tym obszarze 
wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśna na lata 2009-201349. Misję 
gminy w tym obszarze sformułowano następująco: „Samorząd gminy Leśna dba o godne życie 
seniorów  oraz osób niepełnosprawnych, wspiera obywateli w przezwyciężaniu trudności życiowych 
oraz wzmacnia kondycję rodziny, otaczając szczególną troską dzieci i młodzież”. Misja ta jest 
realizowana przez wyznaczone cele strategiczne i operacyjne: 

1. Integracja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, ubogich  
i bezdomnych: 

1.1. Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, w tym szczególnie 
bezrobotnym długotrwale i kobietom.  

1.2. Ograniczanie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom 
najuboższym oraz dotkniętym i zagrożonym bezdomnością. 

2. Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
dzieci i młodzieży: 

2.1. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia 
rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego.  

2.2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie  
z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.  

2.3. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie. 

3. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych: 

3.1. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych.  
3.2. Pomoc seniorom wymagającym opieki. 

4. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich rodzin  
w życiu społecznym: 

4.1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.  
4.2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków pozwalających im na aktywne 

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej na miarę swoich możliwości i potrzeb.  
4.3. Aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie. 

5. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 
terenie gminy: 

5.1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.  
5.2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 
5.3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami już istniejącymi.  
5.4. Przeciwdziałanie przemocy domowej. 
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 Za: Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2012-2014 
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 Okres obowiązywania Strategii… został przedłużony o jeden rok, tzn. że obowiązuje do 2014 roku 
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6. Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów 
społecznych: 

6.1. Inicjowanie integracji społeczności lokalnych.  
6.2. Wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych.  
6.3. Inicjowanie współdziałania pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi50. 

Co roku w gminie uchwalany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w oparciu o który odbywają się konkursy na realizację zadań profilaktyczno-
edukacyjnych. Główne zadania GPPRPA wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, np. w formie 
zajęć sportowych. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

6. Współpracę z instytucjami samorządowymi, służbami porządkowymi, placówkami 
edukacyjnymi, zdrowotnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi51. 

Między innymi w oparciu o powyższy Program, gmina Leśna prowadzi szereg działań związanych  
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Środki wydatkowane przez gminę na te cele w 2012 roku 
obejmowały: 

 sporządzanie wywiadów środowiskowych, 

 dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych: finansowanie pracy opiekunów 
prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i przedmiotów do 
świetlic, dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic, 

 funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 

 organizacja zajęć i imprez integracyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 

 podejmowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnych wzorców zachowań  
i budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych: współfinansowanie Festiwalu 
Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem alkoholowym, imprez i spotkań dla osób uzależnionych52. 

Gmina Leśna prowadzi działalność również w zakresie przeciwdziałania narkomanii – podstawą ich 
podejmowania jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015. Na realizację 
zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie gminy w 2012 roku przeznaczono 
kwotę w wysokości 3.200,00 zł. W ramach tego programu będącego jednocześnie integralną częścią 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zidentyfikowano następuje cele 
prowadzonej działalności: 
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 Za: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśna na lata 2009-2013 
51

 Za: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2014 rok 
52

 Za: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśna w 2012 roku, s. 20-21. 
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1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez 
ograniczenie dostępu do substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę 
profilaktyczną w środowisku lokalnym.  

2. Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m.in. nauczycielom, pedagogom 
szkolnym, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, 
informowanie o dostępnych formach pomocy.  

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych.  

4. Udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym, rodzinom dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym  
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego53. 

W celu zapewnienia spójnej i kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie w gminie Leśna 
uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie. W ramach tego programu wskazano na konieczność działań z jednej strony 
prewencyjnych, zapobiegających występowaniu problemu przemocy w rodzinie, z drugiej zaś – 
działań ochronnych dla ofiar przemocy. Podkreślono także konieczność pracy zespołowej różnych 
instytucji, służb i specjalistów w celu jak najpełniejszej ochrony i pomocy potrzebującym. W ramach 
gminnego programu przeciwdziałania przemocy zidentyfikowano następujące cele: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Leśna poprzez m.in. 
powołanie zespołu interdyscyplinarnego i jego działalność, a także edukację dzieci, młodzieży 
i dorosłych w zakresie przemocy. 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  
w rodzinie poprzez m.in. izolowanie sprawców przemocy od ofiar, udzielanie informacji na 
temat programów korekcyjno-edukacyjnych, przeprowadzanie rozmów z osobami 
nadużywającymi alkoholu czy stosującymi przemoc, kierowanie wniosków do sądu o podjęcie 
obowiązkowego leczenia odwykowego. 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez m.in. utworzenie punktu 
informacyjnego czy prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy54. 

Koordynacją i zarządzeniem działaniami przeciw uzależnieniem oraz przemocy w rodzinie zajmują się 
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mające siedzibę w MGOPS w Leśnej.  

Celem działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Do zadań 
MGKRPA należy m.in. coroczne opracowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem, rozpatrywanie 
wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
wnioskowanie o podjęcie leczenia odwykowego, także przymusowego, zawiadomienia do 
policji/prokuratury w związku z przemocą w rodzinie, jak również podejmowanie i wspieranie działań 
mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
czy prowadzenie działań profilaktycznych ww. zakresie55.  
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 Za: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 
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 Za: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015 
55

 Za: http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=167&menu=168&strona=1 

http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=167&menu=168&strona=1
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W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą 
przedstawiciele miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciel, pedagodzy szkolni oraz 
kurator zawodowy ds. dorosłych. Do zadań tego zespołu należy:  

 integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu, 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Leśna, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 
przeciwdziałaniu temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  
w środowisku lokalnym, 

 Iinicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc56. 

Dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych członków rodzin czy osób 
doznających przemocy w rodzinie dostępny jest Punkt Konsultacyjny, działający w siedzibie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej. Jego podstawowymi zadaniami są:  

• motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia 
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie do leczenia 
specjalistycznego. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie 
uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia, 

• udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 
• rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o 

możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 
• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 
• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową 
pomoc dla rodziny57. 
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 Za: 
http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=135&artykul=658&akcja=artykul&prywatnosc=tak 
57

 Za: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2014 rok 

http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=135&artykul=658&akcja=artykul&prywatnosc=tak
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4. Sfera gospodarcza 

4.1. Przedsiębiorczość 
 

4.1.1. Główni pracodawcy  

Gmina Leśna jest lokalnym ośrodkiem gospodarczym. W gospodarce lokalnej dominują branże 
związane z rolnictwem, przemysłem i turystyką.  

Na terenie gminy niewiele jest zakładów, placówek usługowych czy punktów rzemieślniczych. 
Największym ciosem dla lokalnego rynku pracy była likwidacja w 2011 roku Zakładów Przemysłu 
Jedwabniczego „Dolwis” S.A. Firma, produkująca tkaniny podszewkowe, obrusowe, wózkowe  
i pościelowe, była jednym z najważniejszych pracodawców w gminie Leśna.    

Obecnie największym pracodawcą w gminie jest BAWOROWO S.A. Odlewnia Metali BAWOROWO 
S.A. to producent odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego, części do maszyn rolniczych, maszyn  
i urządzeń stosowanych w przemyśle tekstylnym, armatury przemysłowej, galanterii odlewniczej oraz 
innych odlewów i części według powierzonych rysunków58. 

W zakresie rolnictwa w gminie dominują gospodarstwa rolne małe i średnie, nastawione  
w większości na produkcję na własne potrzeby. Tym samym można mówić o znacznym rozdrobnieniu 
indywidualnej gospodarki rolnej na terenie gminy. Grunty są przeznaczane głównie pod uprawy, 
przeważnie zbóż i rzepaku, rzadziej roślin okopowych, m.in. buraków cukrowych.  

Bardzo ważną gałęzią lokalnej gospodarki jest turystyka. Malownicze położenie gminy Leśna na 
Pogórzu Izerskim, wśród gór, lasów i wody, stwarza doskonałe warunki do rozwoju tej dziedziny 
gospodarki. Na terenie gminy dynamicznie rozwija się infrastruktura noclegowa, w postaci hoteli, 
ośrodków wypoczynkowych, campingów, ale także licznych gospodarstw agroturystycznych. Warunki 
naturalne sprzyjają uprawianiu na terenie gminy turystyki pieszej, wodnej (szczególnie kajakarstwa, 
w tym kajakarstwa górskiego), a nawet konnej. W obliczu występującej w gminie jedynie nieznacznej 
liczby zakładów, turystyka jest jedną z podstawowych szans na rozwój tego obszaru.  

 

4.1.2. Podmioty gospodarcze 

W 2012 roku na terenie gminy Leśna funkcjonowało 881 podmiotów gospodarczych wpisanych do 
rejestru REGON. Na przestrzeni lat 2009-2012 obserwowany był stały przyrost liczby podmiotów 
gospodarczych, ogółem o 94 podmioty, tj. 11,9%. Stopniowo zwiększał się także udział leśniańskich 
podmiotów gospodarczych w ogóle firm w powiecie lubańskim – w 2009 roku stanowiły one 14,4% 
ogółu podmiotów gospodarczych w powiecie, a w 2012 roku było to 15,5%.  

W ogóle podmiotów gospodarczych przeważały podmioty gospodarcze zarejestrowane w mieście 
Leśna – w 2012 roku było ich 508 (57,6%) wobec 373 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 
obszarach wiejskich gminy. Zdecydowanie więcej jest także podmiotów gospodarczych w sektorze 
prywatnym (813 podmioty w 2012 roku) i tym sektorze w latach 2009-2012 odnotowano wyższy 
wzrost (o 13%) niż w sektorze publicznym (o 1,5%). 
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 Za: www.baworowo.pl 
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Tabela 57. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektora własności w latach  
2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

ogółem 

Powiat lubański 5473 5654 5561 5690 4% 

Leśna 787 824 837 881 11,9% 

Leśna - miasto 453 477 484 508 12,1% 

Leśna - obszar wiejski 334 347 353 373 11,7% 

sektor publiczny 

Leśna 67 64 67 68 1,5% 

Leśna - miasto 55 55 54 54 -1,8% 

Leśna - obszar wiejski 12 9 13 14 16,7% 

sektor prywatny 

Leśna 720 760 770 813 12,9% 

Leśna - miasto 398 422 430 454 14,1% 

Leśna - obszar wiejski 322 338 340 359 11,5% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Pod względem formy prawnej wśród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych  
w rejestrze REGON w gminie Leśna w sektorze publicznym dominowały państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego. W sektorze prywatnym stosunkowo najwięcej było osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą (587 jednostek, w tym 459 w mieście i 359 na obszarach 
wiejskich). Do sektora prywatnego zaliczane są także fundacje i stowarzyszenia, których w 2012 roku 
w gminie Leśna było łącznie 32: 31 stowarzyszeń (w tym 19 na obszarach wiejskich i 12 w mieście) 
oraz 1 fundacja.  

Tabela 58. Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej w roku 2012
59

 

 

Leśna  Leśna - miasto 
Leśna - obszar 

wiejski 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 881 508 57,7% 373 42,3% 

Sektor publiczny 

ogółem 68 54 10,6% 14 3,8% 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 18 4 0,8% 14 3,8% 

spółki handlowe 1 1 0,2% 0 0% 

Sektor prywatny 

ogółem 813 454 89,4% 359 96,2% 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 587 297 58,5% 290 77,7% 

spółki handlowe 50 23 4,5% 27 7,2% 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 29 10 2% 19 5,1% 

spółdzielnie 2 1 0,2% 1 0,3% 

fundacje 1 0 0% 1 0,3% 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 31 12 2,4% 19 5,1% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON według klas wielkości 
pozwala stwierdzić, iż w gminie Leśna dominują firmy zatrudniające od 0 do 9 pracowników,  
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 Wyjaśnienie GUS: Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów dlatego dane liczbowe nie 
sumują się na sektor ogółem. Dla pozycji "podmioty gospodarki narodowej ogółem" oraz "sektor publiczny - 
ogółem" jednostki łącznie z gospodarstwami pomocniczymi. 



78 
 

tj. jednoosobowe działalności gospodarcze i małe przedsiębiorstwa. Stanowiły one od 95,6% 
wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie w 2009 roku do 97% w 2012 roku. Również jedynie 
w tej kategorii podmiotów ich liczba w latach 2009-2012 zwiększyła się – o 13,7%. W kategorii małych 
przedsiębiorstw (tj. zatrudniających od 10 do 49 osób) nastąpił spadek liczby podmiotów o 27,6%, 
przy czym likwidacje małych firm odbywały się zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich gminy 
Leśna. Na przestrzeni lat 2009-2012 zmniejszeniu o 1 przedsiębiorstwo uległa także liczba firm 
średnich (50-249 zatrudnionych) zlokalizowanych na terenie gminy. Wśród podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy żaden nie należał do kategorii firm 
dużych, tzn. w żadnym zatrudnienie nie przekraczało 250 osób.   

Tabela 59. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg klas wielkości w latach  
2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

ogółem 

Leśna - ogółem 787 824 837 881 12,9% 

Leśna - miasto 453 477 484 508 12,1% 

Leśna - obszar wiejski  334 347 353 373 11,7% 

0-9 zatrudnionych 

Leśna - ogółem 752 791 801 855 13,7% 

Leśna - miasto 431 454 461 491 13,9% 

Leśna - obszar wiejski  321 337 340 364 13,4% 

10-49 zatrudnionych 

Leśna - ogółem 29 27 30 21 -27,6% 

Leśna - miasto 18 19 19 13 -27,8% 

Leśna - obszar wiejski  11 8 11 8 -27,3% 

50-249 zatrudnionych 

Leśna - ogółem 6 6 6 5 -16,7% 

Leśna - miasto 4 4 4 4 0% 

Leśna - obszar wiejski  2 2 2 1 -50% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Leśna zatrudnionych było  
w 2011 roku 1.107 osób. Liczba pracujących zmniejszyła się w porównaniu z 2009 rokiem o 12%.  
W 2011 roku kobiety stanowiły 54,4% ogółu pracujących i choć ich liczba ogółem zmniejszyła się  
w porównaniu do 2009 roku o 52 osoby, to udział w ogólnej liczbie pracujących na terenie gminy 
zwiększył się – w 2009 roku stanowiły bowiem 52% pracujących.  

Największe zatrudnienie mieszkańców gminy występuje w branżach związanych z przemysłem  
i budownictwem – w 2011 roku sekcjach C i F wg PKD 2007 pracowało łącznie 606 osób, o 148 mniej 
niż w 2009 roku (spadek o 19,6%). W tym samym okresie wzrosła liczba osób pracujących w branżach 
związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych, transportem i komunikacją, gospodarką 
magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacją i komunikacją – w 2009 roku  
w sekcjach tych pracowało 167 osób na terenie gminy Leśna, zaś w 2011 roku już 199 osób (wzrost  
o 19,2%). Pozostali pracujący zatrudnieni byli przeważnie w innych branżach usługowych. 
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Tabela 60. Pracujący
60

 w gminie Leśna w latach 2009-2011
61

 

  2009 2010 2011 Zmiana 

pracujący ogółem 1258 1124 1107 -12% 

w tym kobiety 654 584 602 -8,0% 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 6 - - 

przemysł i budownictwo 754 623 606 -19,6% 

handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i 
gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, 
informacja i komunikacja 

167 187 199 19,2% 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 
nieruchomości 

28 29 - - 

pozostałe usługi 303 279 284 -6,3% 

Źródło: Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2010, 2011, 2012 

Wskaźniki dotyczące liczby podmiotów gospodarczych pozwalają porównać sytuację w gminie Leśna  
z innymi jednostkami administracyjnymi. W związku z zaakcentowaną powyżej rosnącą liczbą 
podmiotów gospodarczych, w latach 2009-2012 wzrosła ich liczba w przeliczeniu na 10 tys. ludności – 
z 748 w 2009 roku do 834 w 2012 roku. Tym samym, choć w gminie Leśna wartość tego wskaźnika 
wciąż pozostawała na poziomie zdecydowanie niższym niż w innych jednostkach administracyjnych, 
odnotowano w niej najwyższą dynamikę wzrostu – o 86 podmioty na 10 tys. ludności. W mieście 
Leśna wzrost ten był jeszcze wyższy – o 92 podmioty. W skali kraju na 10 tys. ludności w 2012 roku 
funkcjonowały 1.032 podmioty gospodarcze, jeszcze wyższa była średnia dla województwa 
dolnośląskiego – 1.156 podmiotów na 10 tys. ludności. Wyraźnie widoczna jest także niższa wartość 
wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w gminach miejsko-wiejskich niż 
ogółem: w skali kraju w 2012 roku funkcjonowało 885 przedsiębiorstw na 10 tys. ludności 
mieszkającej w gminach miejsko-wiejskich, zaś w skali województwa dolnośląskiego – 906. Są to 
jednak wartości nadal wyższe niż w gminie Leśna, szczególnie na jej obszarach wiejskich (jedynie 636 
podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności tych terenów). 

Tabela 61. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 981 1015 1004 1032 51 

Polska - gminy m-w 851 875 864 885 34 

Dolnośląskie 1101 1135 1123 1156 55 

Dolnośląskie - gminy m-w 861 892 882 906 45 

Powiat lubański 976 991 980 1007 31 

Leśna - ogółem 748 775 792 834 86 

Leśna - miasto 988 1012 1028 1080 92 

Leśna - obszary wiejskie 562 586 603 636 74 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Warto podkreślić, że gmina Leśna wyróżnia się na tle innych jednostek administracyjnych liczbą 
jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców – w 2012 roku ich 
liczba wynosiła 112. Jednocześnie w gminie Leśna w latach 2009-2012 odnotowano największy 
wzrost liczby jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, przy czym 

                                                           
60

 Wyjaśnienie GUS: Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 
oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących; bez zatrudnionych za granicą; według 
faktycznego miejsca pracy 
61

 Dane z lat wcześniejszych (przed 2009 rokiem) prezentowane są w innym układzie, co uniemożliwia 
efektywne ich porównanie. 
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dotyczył on głównie miasta (ogólny wzrost w gminie na poziomie 31 nowych jednostek, zaś w mieście 
– o 59 nowych jednostek).  

Tabela 62. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w latach 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 92 104 90 93 1 

Polska - gminy m-w 84 94 79 82 -2 

Dolnośląskie 102 114 103 104 2 

Dolnośląskie - gminy m-w 89 100 87 87 -2 

Powiat lubański 96 102 104 97 1 

Leśna - ogółem 81 104 93 112 31 

Leśna - miasto 67 97 102 126 59 

Leśna - obszary wiejskie 92 109 85 101 9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Kolejny wskaźnik, jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności, kształtował się  
w 2012 na zbliżonym poziomie we wszystkich jednostkach administracyjnych. W skali kraju z rejestru 
wykreślono 65 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, zaś w skali województwa dolnośląskiego  
i powiatu lubańskiego – po 72 podmioty. Jednocześnie warto zauważyć, iż o ile na ww. obszarach  
w latach 2009-2012 nastąpił spadek liczby podmiotów wykreślanych z rejestru REGON na 10 tys. 
ludności, w gminie Leśna wskaźnik ten wzrósł, osiągając poziom 69 jednostek.  

Tabela 63. Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 94 62 100 65 -28 

Polska - gminy m-w 91 57 89 60 -31 

Dolnośląskie 101 66 115 72 -29 

Dolnośląskie - gminy m-w 88 55 96 63 -25 

Powiat lubański 82 71 119 72 -10 

Leśna - ogółem 60 62 86 69 9 

Leśna - miasto 69 44 87 79 10 

Leśna - obszary wiejskie 54 76 85 61 7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

O stanie przedsiębiorczości mieszkańców gminy informuje kolejny wskaźnik – osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Okazało się, iż pod tym 
względem w gminie sytuacja jest najtrudniejsza – w 2012 roku w przeliczeniu na 100 ludności  
w wieku produkcyjnym jedynie 8,6 osób prowadziło działalność gospodarczą. Choć wzrost tego 
wskaźnika na przestrzeni lat 2009-2012 kształtował się na niewielkim poziomie, właśnie w gminie 
Leśna był najwyższy – o 0,7. Niemniej jednak największą przedsiębiorczością charakteryzują się 
mieszkańcy województwa dolnośląskiego – w przeliczeniu na 100 Dolnoślązaków w wieku 
produkcyjnym 12,3 osób prowadzi działalność gospodarczą.  
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Tabela 64. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 
2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 11,4 11,9 11,6 11,9 0,5 

Polska - gminy m-w 10,3 10,6 10,4 10,6 0,3 

Dolnośląskie 11,9 12,3 12,0 12,3 0,4 

Dolnośląskie - gminy m-w 9,5 9,8 9,6 9,8 0,3 

Powiat lubański 10,4 10,5 10,1 10,4 0,0 

Leśna - ogółem 7,9 8,1 8,2 8,6 0,7 

Leśna - miasto 8,8 9,2 9,6 9,9 1,1 

Leśna - obszary wiejskie 7,2 7,2 7,2 7,6 0,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Ostatnim z dostępnych wskaźników GUS charakteryzujących podmioty gospodarcze, jest wskaźnik 
liczby podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Na jego 
podstawie można wskazać gminę Leśna jako jednostkę o najlepszej sytuacji. W 2012 roku liczba 
podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 173, co 
stanowiło wzrost o 46 podmiotów w stosunku do 2009 roku. Również w tym przypadku lepiej 
przedstawiała się sytuacja w samym mieście, gdzie na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym  
w 2012 roku zarejestrowano 197 nowych podmiotów gospodarczych. W żadnej innej jednostce 
administracyjnej nie osiągnięto nawet zbliżonego poziomu tego wskaźnika.  

Tabela 65. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w latach 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

Polska 142 162 140 146 4 

Polska - gminy m-w 130 146 123 127 -3 

Dolnośląskie 155 174 157 161 6 

Dolnośląskie - gminy m-w 135 152 133 133 -2 

Powiat lubański 147 156 159 150 3 

Leśna - ogółem 127 162 143 173 46 

Leśna - miasto 105 153 160 197 92 

Leśna - obszary wiejskie 144 168 130 154 10 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

4.1.3. Struktura podstawowych branż gospodarki  

Wśród podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie Leśna dominowały te reprezentujące 
pozostałą działalność, tj. sekcje G-U według PKD 2007. W 2012 roku stanowiły one 71% wszystkich 
przedsiębiorstw w gminie, a ich udział spadł nieznacznie w porównaniu do 2009 roku (o 3%). 
Jednocześnie w latach 2009-2012 zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarczych w gminie Leśna 
prowadzących działalność w obszarze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (spadek o 12%),  
a wzrosła niemal o jedną trzecią (30%) liczba jednostek prowadzących działalność w obszarze 
przemysłu i budownictwa (sekcje B, C, D, E i F).  
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Tabela 66. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg rodzajów działalności w latach 
2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 Zmiana 

ogółem 

Leśna – ogółem 787 824 837 881 11,9% 

Leśna - miasto  453 477 484 508 12,1% 

Leśna - obszar wiejski 334 347 353 373 11,7% 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Leśna – ogółem 25 28 25 22 -12% 

Leśna - miasto  6 6 6 6 0% 

Leśna - obszar wiejski 19 22 19 16 -15,8% 

przemysł i budownictwo 

Leśna – ogółem 180 192 210 234 30% 

Leśna - miasto  85 86 95 105 23,5% 

Leśna - obszar wiejski 95 106 115 129 35,8% 

pozostała działalność 

Leśna – ogółem 582 604 602 625 7,4% 

Leśna - miasto  362 385 383 397 9,7% 

Leśna - obszar wiejski 220 219 219 228 3,6% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w oparciu o sekcje PKD 2007 pozwoliła wyodrębnić  
trzy najważniejsze branże w gminie Leśna. Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi działalność w zakresie 
handlu hurtowego i detalicznego (169 podmiotów w 2012 roku, tj. 19% ogółu przedsiębiorstw), 
budownictwa (151 podmiotów, tj. 17% przedsiębiorstw) oraz obsługi rynku nieruchomości (138 
podmiotów, tj. 15,6% przedsiębiorstw).  

W różnych branżach gospodarki wyznaczonych na podstawie sekcji PKD 2007 na przestrzeni lat  
2009-2012 obserwowano odmienne zjawiska. W przypadku niektórych sekcji wystąpił spadek liczby 
przedsiębiorstw, większości jednak dotyczył wzrost. W gminie Leśna zmniejszyła się liczba podmiotów 
działających w obszarze działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K), handlu (sekcja G), 
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A), transportu i gospodarki magazynowej (sekcja 
H), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M) czy dostawy wody (sekcja E).  
W pozostałych sekcjach gospodarki w gminie Leśna w latach 2009-2012 odnotowano przyrost liczby 
podmiotów gospodarczych. Do sekcji PKD, których wzrost jest szczególnie istotny dla rozwoju gminy, 
należą: sekcja I, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (wzrost  
o 76,5%), sekcja P, edukacja (wzrost o 63,6%), sekcja J, informacja i komunikacja (wzrost o 62,5%) 
oraz sekcja Q, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (wzrost o 45,5%). Wzrosła również liczba 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie budownictwa (o 32,5%) czy przetwórstwa 
przemysłowego (o 26,2%). 
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Tabela 67. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD 2007 w Leśnej w latach 2009-2012 

 
2009 2010 2011 2012 Zmiana Zmiana % 

ogółem 787 824 837 881 94 11,9% 

sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

25 28 25 22 -3 -12% 

sekcja B górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 0 0% 

sekcja C przetwórstwo przemysłowe 61 63 60 77 16 26,2% 

sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

2 2 4 4 2 100% 

sekcja E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

2 2 1 1 -1 -50% 

sekcja F budownictwo 114 124 144 151 37 32,5% 

sekcja G handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

183 184 170 169 -14 -7,7% 

sekcja H transport i gospodarka 
magazynowa 

40 40 37 39 -1 -2,5% 

sekcja I działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

17 23 29 30 13 76,5% 

sekcja J informacja i komunikacja 8 9 13 13 5 62,5% 

sekcja K działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

17 12 12 15 -2 -11,8% 

sekcja L działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

135 136 136 138 3 2,2% 

sekcja M działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

48 48 50 46 -2 -4,2% 

sekcja N działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

15 16 17 17 2 13,3% 

sekcja O administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

8 8 8 8 0 0% 

sekcja P edukacja 22 20 22 36 14 63,6% 

sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

22 23 28 32 10 45,5% 

sekcja R działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

19 20 18 20 1 5,3% 

sekcja S i T 48 65 62 62 14 29,2% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Rozkład prowadzonych działalności gospodarczych w zależności od rodzaju sekcji w mieście i na 
obszarach wiejskich w 2012 był zbliżony. Działalność gospodarcza osób fizycznych w gminie Leśna 
prowadzona jest w dwóch głównych sekcjach: handlu i budownictwa. Łącznie stanowiły one połowę 
wszystkich działalności gospodarczych w gminie (w tym 25,9% to firmy działające w obszarze handlu 
hurtowego i detalicznego, a 25% - budownictwa). Sekcje G i F dominowały zarówno w mieście, jak  
i na obszarze wiejskim gminy. O ile jednak w mieście Leśna 29% działalności gospodarczych stanowiły 
te z sekcji G, a 21% z sekcji F, w przypadku terenów wiejskich występowała sytuacja odwrotna – 30% 
stanowiły firmy budowlane, a 23% - handlowe. Istotną różnicę można zaobserwować także  
w działalnościach gospodarczych prowadzonych w sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna) – w mieście Leśna co dziesiąta osoba prowadząca działalność gospodarczą jako główny 
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obszar wskazała właśnie sekcję M. Na terenach wiejskich, działalność profesjonalną, naukową  
i techniczną prowadziło jedynie 4% podmiotów osób fizycznych.   

Tabela 68. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD w 2012 roku 

  Leśna Leśna - miasto Leśna - obszar wiejski 

ogółem 587 297 51% 290 49% 

Sekcja A 19 5 2% 14 5% 

Sekcja B 0 0 0% 0 0% 

Sekcja C 59 29 10% 30 10% 

Sekcja D 0 0 0% 0 0% 

Sekcja E 0 0 0% 0 0% 

Sekcja F 147 61 21% 86 30% 

Sekcja G 152 86 29% 66 23% 

Sekcja H 35 18 6% 17 6% 

Sekcja I 21 6 2% 15 5% 

Sekcja J 13 9 3% 4 1% 

Sekcja K 13 8 3% 5 2% 

Sekcja L 1 1 0% 0 0% 

Sekcja M 40 29 10% 11 4% 

Sekcja N 15 7 2% 8 3% 

Sekcja O 0 0 0% 0 0% 

Sekcja P 13 9 3% 4 1% 

Sekcja Q 26 12 4% 14 5% 

Sekcja R 6 3 1% 3 1% 

Sekcje S, T, U 27 14 5% 13 4% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dla rozwoju gminy Leśna w zakresie turystyki, konieczna jest odpowiednia infrastruktura turystyczno-
rekreacyjna. Na podstawie danych GUS można stwierdzić, iż w 2012 roku na terenie gminy 
funkcjonowało 7 obiektów noclegowych, w tym 1 hotel, 3 ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe  
i 2 zespoły domków turystycznych. Ogółem, w 2012 roku w gminie dostępnych było 369 miejsc 
noclegowych, co stanowiło wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2004 (357 miejsc noclegowych). 
Szczególnie mocno w latach 2004-2012 rozwinęła się infrastruktura noclegowa w mieście Leśna – 
liczba miejsc noclegowych zwiększyła się w 2012 roku w porównaniu do 2004 roku ponad 
czterokrotnie. Jednocześnie na obszarze wiejskim liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się z 325  
w 2004 roku do 235 w 2012 roku (spadek o 27,7%).  

Tabela 69. Liczba obiektów i miejsc noclegowych w gminie Leśna w latach 2004-2012 

  2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

obiekty noclegowe ogółem 

Leśna - ogółem 4 4 5 7 7 3 

Leśna - miasto  1 2 2 3 2 1 

Leśna - obszar wiejski  3 2 3 4 5 2 

miejsca noclegowe ogółem 

Leśna - ogółem 357 446 400 386 369 3,4% 

Leśna - miasto  32 194 180 150 134 318,7% 

Leśna - obszar wiejski  325 252 220 236 235 -27,7% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza liczby turystów korzystających z noclegów w obiektach noclegowych w gminie Leśna na 
przestrzeni lat 2004-2012 nie pozwala identyfikować jednorodnego trendu. Najwięcej turystów 
skorzystało z noclegów w 2004 (14.662 osób) i 2008 roku (14.576 osób), zaś najmniej w 2010 roku 
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(10.182 osoby). Ogółem, na przestrzeni lat 2004-2012 liczba turystów korzystających z noclegów  
w mieście Leśna zwiększyła się o 69% (co było związane z rozwojem infrastruktury hotelowej), zaś na 
obszarach wiejskich – zmniejszyła się o 18,2%.  

Również udział turystów zagranicznych w ogóle turystów korzystających z noclegów podlegał 
wahaniom i zmianom, osiągając maksimum w 2012 roku. Wówczas z noclegów w gminie Leśna 
skorzystało 2.005 turystów zagranicznych, przy czym 1.453 osoby (72,5%) wybrały obiekty noclegowe 
na obszarze miejskim, a 552 osoby (27,5%) – w mieście Leśna. 

Tabela 70. Korzystający z noclegów, w tym korzystający z noclegów turyści zagraniczni w latach 2004-2012 

  2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

korzystający z noclegów ogółem 

Leśna - ogółem 14662 13234 14576 10182 13092 -10,7% 

Leśna - miasto  1253 1953 2499 1718 2117 69% 

Leśna - obszar wiejski  13409 11281 12077 8464 10975 -18,2% 

korzystający z noclegów turyści zagraniczni 

Leśna - ogółem 1589 1991 1006 672 2005 26,2% 

     % korzystających z noclegów 11% 15% 7% 7% 15% x 

Leśna - miasto  328 387 151 90 552 68,3% 

Leśna - obszar wiejski  1261 1604 855 582 1453 15,2% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Liczba noclegów udzielonych w obiektach noclegowych w gminie Leśna w 2012 roku wynosiła 28.563 
– choć była ona wyższa niż w 2010 roku (21.353 noclegów), wciąż pozostawała na poziomie niższym 
niż w latach 2004-2008. W porównaniu do 2004 roku ogółem udzielono w gminie Leśna o 10,5% 
noclegów mniej. Odmienne tendencje wystąpiły w mieście i na terenach wiejskich gminy: w mieście 
liczba udzielonych noclegów wzrosła na przestrzeni lat 2004-2012 o 169,2%, zaś na obszarach 
wiejskich spadła o 22,6%.  

Podobnie wahaniom w latach 2004-2012 podlegała liczba noclegów udzielonych turystom 
zagranicznym – choć przyjmowała ona różne wartości, w 2012 roku ukształtowała się na poziomie 
wyższym niż w 2004 roku (3.698 noclegów wobec 3.335 noclegów), co pozwalało na osiągnięcie 
ogólnego wzrostu na poziomie 10,9%. Również pod względem liczby udzielonych noclegów  
w leśniańskich obiektach noclegowych lepsza sytuacja panowała na obszarach wiejskich – w 2012 
roku stanowiły one 81% wszystkich udzielonych w gminie noclegów oraz 63% noclegów udzielonych 
turystom zagranicznym.  

Tabela 71. Udzielone noclegi, w tym udzielone noclegi turystom zagranicznym w latach 2004-2012 

  2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

udzielone noclegi ogółem 

Leśna - ogółem 31905 30401 29701 21353 28563 -10,5% 

Leśna - miasto  2012 5343 5058 3100 5416 169,2% 

Leśna - obszar wiejski  29893 25058 24643 18253 23147 -22,6% 

udzielone noclegi turystom zagranicznym 

Leśna - ogółem 3335 4056 2492 1168 3698 10,9% 

     % korzystających z noclegów 10% 13% 8% 5% 13% X 

Leśna - miasto  640 1091 331 125 1384 116,3% 

Leśna - obszar wiejski  2695 2965 2161 1043 2314 -14,1% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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4.2. Zarządzanie rozwojem lokalnym 

4.2.1. Możliwości budżetowe gminy  

Dochody własne gminy Leśna w 2012 roku wyniosły 10.787.073,48 zł. W 2011 roku dochody własne 
gminy kształtowały się na poziomie 10,3 mln zł, w 2010 roku – 10,4 mln zł. Najniższy poziom 
dochodów własnych osiągnięto w 2009 roku (9,8 mln zł), najwyższy zaś w 2008 roku – 11,7 mln zł.  

Największe udziały w dochodach własnych gminy miały dochody podatkowe – ustalone i pobierane 
na podstawie odrębnych ustaw (51,1% w 2012 roku), a także dochody z podatku od nieruchomości 
(41,1% w 2012 roku; najwyższe od 2008 roku) oraz udziały w podatkach stanowiących dochody 
budżetu państwa (28,9% w 2012 roku).  

Tabela 72. Dochody własne gminy Leśna w latach 2008-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

razem 11677588,59 9819395,28 10422933,09 10345496,97 10787073,48 

dochody podatkowe - podatek rolny 650966,99 657499,10 414686,08 466174,32 686870,34 

 
5,6% 6,7% 4,0% 4,5% 6,4% 

dochody podatkowe - podatek leśny 37612,22 40314,40 35926,23 41169,41 48718,74 

      
dochody podatkowe - podatek od 
nieruchomości 

4252971,89 3098670,37 3002468,99 3120927,63 4464008,09 

dochody podatkowe - podatek od 
środków transportowych  

74145,82 75279,70 82618,37 72822,46 135552,33 

wpływy z opłaty skarbowej 33082,56 34740,00 28615,00 33334,50 29533,00 

dochody podatkowe - podatek od 
czynności cywilnoprawnych  

219424,88 127387,21 154392,88 198210,09 145321,20 

dochody podatkowe - podatek od 
działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 

- - - - 10852,54 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - - - - 261576,80 

wpływy z opłaty targowej - - - - 8755,00 

dochody z majątku 1499283,28 1534430,73 1363137,45 1115453,10 694357,77 

udziały w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa razem 

2921575,63 2488895,53 2776028,80 3011943,61 3117481,28 

wpływy z usług 124339,77 109290,77 190235,55 295072,75 302871,89 

pozostałe dochody - środki na 
dofinansowanie własnych zadań 
pozyskane z innych źródeł - razem 

168789,93 259318,51 1197697,08 602696,50 85753,39 

pozostałe dochody - środki na 
dofinansowanie własnych zadań 
pozyskane z innych źródeł - 
inwestycyjne 

0,00 0,00 354089,52 0,00 0,00 

dochody z majątku - dochody z 
najmu i dzierżawy składników 
majątkowych JST oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

1018787,60 1019684,85 1081521,90 756228,26 111483,61 

dochody podatkowe - ustalone i 
pobierane na podstawie odrębnych 
ustaw 

5278489,79 4088632,24 3713372,11 3923564,14 5510818,10 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Wydatki ogółem w gminie Leśna w 2012 roku wyniosły 31,6 mln zł i należały do najwyższych na 
przestrzeni lat 2008-2012. Zdecydowana większość wydatków przeznaczana była na wydatki bieżące 
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(24,9 mln zł w 2012 roku). Pozostała część należała do wydatków majątkowych inwestycyjnych. 
Najniższe wydatki inwestycyjne wystąpiły w 2010 roku (2,4 mln zł, 7,7% wydatków ogółem), 
najwyższe zaś w 2012 roku (6,6 mln zł, 21% wydatków ogółem). 

Tabela 73. Wydatki gminy Leśna w latach 2008-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

ogółem 27274808,56 29246444,47 31066421,16 30226263,96 31565834,10 

wydatki majątkowe 
inwestycyjne ogółem 

4906625,59 5980062,02 2388645,82 4757255,94 6632730,21 

       % wydatków ogółem 18,0% 20,4% 7,7% 15,7% 21,0% 

wydatki bieżące ogółem 22368182,97 23266382,45 28677775,34 25469008,02 24933103,89 

       % wydatków ogółem 82,0% 79,6% 92,3% 84,3% 79,0% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dochody ogółem gminy Leśna pochodzą z dwóch głównych źródeł – różnych rozliczeń oraz dochodów 
od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Różne 
rozliczenia stanowiły od 33,1% dochodów ogółem w 2011 roku do 37,6% dochodów ogółem w 2009 
roku. W przypadku dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej ich udział w dochodach ogółem wahał się od 20,7% (2010 rok) 
do 34,2% (2008 rok). Około jednej piątej dochodów gminy pochodziło z pomocy społecznej (19,5%  
w 2012 roku), pozostałe źródła zaś miały zdecydowanie mniej istotny wkład w tworzenie dochodu  
w budżecie gminy Leśna. 

Tabela 74. Dochody gminy Leśna wg klasyfikacji budżetowych w latach 2008-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo 0% 0% 0% 0,005% 0% 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

0% 0% 0,4% 0% 0% 

Dział 600 - Transport i łączność 2,4% 2,8% 2,6% 11,3% 7,9% 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5,8% 6% 4% 3,9% 2,2% 

Dział 750 - Administracja publiczna 1,1% 1% 1% 1,1% 1,2% 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

0,01% 0,1% 0,2% 0,1% 0,01% 

Dział 752 - Obrona narodowa 0,003% 0% 0% 0,001% 0,001% 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,004% 0,004% 0,5% 0,01% 0,04% 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

34,2% 27,5% 20,7% 24,9% 31,8% 

Dział 758 - Różne rozliczenia 34,6% 37,6% 37,1% 33,1% 34,3% 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 0,9% 0,7% 4,4% 3,2% 1,5% 

Dział 852 - Pomoc społeczna 19,2% 19,9% 27,2% 19,8% 19,5% 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

0% 0% 0% 0% 0% 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

0% 0,1% 0,03% 0% 0% 

Dział 925 - Ogrody botan. i zoolog. oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 

0% 0% 0% 0% 0,02% 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (od 2011 Dział 0,01% 2,6% 0% 1% 0,00004% 
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926 - Kultura fizyczna) 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza wydatków gminy Leśna wg klasyfikacji budżetowych wskazuje na największy udział wydatków 
związanych z oświatą i wychowaniem oraz pomocą społeczną. Wydatki na oświatę i wychowanie 
stanowiły w 2012 roku około jednej trzeciej (30,8%) wydatków gminy Leśna, zaś wydatki na pomoc 
społeczną – około jednej piątej (21,3%). Istotną częścią wydatków gminy były także wydatki związane 
z administracją publiczną (11,9% w 2012 roku) oraz transportem i łącznością (11,8% w 2012 roku). 

Tabela 75. Wydatki gminy Leśna wg klasyfikacji budżetowych w latach 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1,2% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

0% 0% 0,5% 0% 0,2% 

Dział 600 - Transport i łączność 10,7% 5,9% 6,1% 14,5% 11,8% 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6,6% 5,7% 4,8% 4,1% 3,7% 

Dział 710 - Działalność usługowa 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,7% 

Dział 720 - Informatyka 0% 0% 0% 0,1% 0% 

Dział 750 - Administracja publiczna 10,1% 10,3% 9,3% 10,5% 11,9% 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 

Dział 752 - Obrona narodowa 0,003% 0% 0% 0,001% 0,001% 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1,1% 1,5% 1,2% 1% 1,1% 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0% 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,4% 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 33,8% 33,3% 34,1% 34,3% 30,8% 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 

Dział 852 - Pomoc społeczna 21,6% 20,1% 32,0% 23,6% 21,3% 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

0,0% 0,0% 0% 0% 0,1% 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1,1% 0,9% 1,2% 0,8% 0,7% 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

6,8% 9,6% 5,1% 5,0% 8,4% 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3,1% 5,1% 2,0% 2,0% 3,9% 

Dział 925 - Ogrody botan. i zoolog. oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 

0% 0% 0% 0% 0,02% 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (od 2011 roku 
Dział 926 - Kultura fizyczna) 

1,7% 4,3% 0,4% 1,4% 2,4% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Dochody budżetu na 1 mieszkańca gminy Leśna wskazują, iż są one najniższe w porównaniu z innymi 
jednostkami administracyjnym. W 2012 roku wynosiły one 2.778,45 zł, podczas gdy w skali Polski 
kształtowały się na poziomie 3.022,10 zł. Jeszcze wyższe dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
osiągano w województwie dolnośląskim (3.162,36 zł) oraz powiecie lubańskim (3.412,13 zł). Należy 
zauważyć, iż w gminie Leśna na przestrzeni lat 2002-2012 odnotowano najmniejszy wzrost dochodów 
na 1 mieszkańca – o 1.555,15 zł. W Polsce dochód budżetu na 1 mieszkańca wzrósł w tych latach  
o ponad 1,6 tys. zł, na Dolnym Śląsku – o 1,7 tys. zł, natomiast w powiecie lubańskim – o 2,1 tys. zł. 
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Tabela 76. Dochody budżetu na 1 mieszkańca w latach 2002-2012 (w zł) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 1372,42 1591,17 2040,60 2452,84 2793,93 3022,10 1649,68 

Polska - gminy m-w 1351,88 1559,38 2000,81 2418,97 2733,35 2989,45 1637,57 

Dolnośląskie 1452,85 1722,96 2165,60 2573,88 2875,89 3162,36 1709,51 

Dolnośląskie - gminy m-w 1458,69 1745,23 2245,61 2629,90 2984,99 3262,91 1804,22 

Powiat lubański 1259,49 1574,31 2303,24 2464,73 2986,81 3412,13 2152,64 

Leśna 1223,30 1497,18 2038,54 2519,64 3174,18 2778,45 1555,15 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Leśna w 2012 roku wynosiły 2.990,89 zł i były 
nieznacznie niższe niż w skali kraju, gdzie osiągnięto poziom 3 tys. zł. Wyższe wydatki budżetowe na  
1 mieszkańca odnotowano na Dolnym Śląsku (3,1 tys. zł) oraz w powiecie lubańskim (3,3 tys. zł). 
Jednocześnie w powiecie lubańskim w latach 2002-2012 wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wzrosły najbardziej (o niemal 2 tys. zł), podczas gdy w samej gminie Leśna odnotowano wzrost na 
poziomie 1,7 tys. zł. W pozostałych jednostkach administracyjnych wydatki budżetu w przeliczeniu na 
1 mieszkańca zwiększyły się w latach 2002-2012 o ok. 1,6 tys. zł.  

Tabela 77. Wydatki budżetu na 1 mieszkańca w latach 2002-2012 (w zł) 

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 Zmiana 

Polska 1388,51 1616,17 2098,01 2475,47 3081,01 3025,34 1636,83 

Polska - gminy m-w 1383,64 1587,50 2062,62 2456,99 3020,82 3003,38 1619,74 

Dolnośląskie 1479,60 1729,29 2227,91 2651,19 3200,76 3143,50 1663,90 

Dolnośląskie - gminy m-w 1540,36 1764,77 2262,63 2727,39 3308,49 3222,92 1682,56 

Powiat lubański 1310,36 1636,37 2520,30 2504,80 3186,26 3306,54 1996,18 

Leśna 1246,04 1481,47 2152,93 2558,85 2910,20 2990,89 1744,85 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W większości przypadków wydatki gminy na 1 mieszkańca przeważały dochody osiągane na  
1 mieszkańca. Wartości ujemne osiągane były w skali całego kraju, Dolnego Śląska oraz powiatu 
lubańskiego. Również w przypadku gminy Leśna w większości lat wydatki przewyższały dochody, 
jedynie w 2004 i 2010 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową. W 2012 roku przewaga wydatków nad 
dochodami wyniosła 212,44 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca i była najwyższa w porównaniu  
z innymi jednostkami administracyjnymi: w Polsce różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 
w 2012 roku -3,24 zł, natomiast w skali województwa dolnośląskiego oraz powiatu lubańskiego 
odnotowano dodatni bilans finansowy (odpowiednio 39,99 zł i 105,99 zł na 1 mieszkańca). 

Tabela 78. Bilans finansowy budżetu na 1 mieszkańca w latach 2002-2012 (w zł) 

 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Polska -16,09 -25,00 -57,41 -22,63 -287,08 -3,24 

Polska - gminy m-w -31,76 -28,12 -61,81 -38,02 -287,47 -13,93 

Dolnośląskie -26,75 -6,33 -62,31 -77,31 -324,87 18,86 

Dolnośląskie - gminy m-w -81,67 -19,54 -17,02 -97,49 -323,50 39,99 

Powiat lubański -50,87 -62,06 -217,06 -40,07 -199,45 105,59 

Leśna  -22,74 15,71 -114,39 -39,21 263,98 -212,44 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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4.2.2. Planowanie strategiczne i promocja gminy 

Podstawowym średniookresowym dokumentem planistycznym gminy Leśna jest Lokalny Plan 
Rozwoju Miasta i Gminy Leśna na lata 2007-2015. Celem Planu jest określenie głównych zamierzeń 
inwestycyjnych i społecznych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w dłuższej perspektywie 
czasowej - „zapewnienie optymalnego rozwoju inicjatyw w wymiarze indywidualnym i zbiorowym 
zarówno w sferze gospodarczej i społecznej, którego skutki mają być skierowane na tworzenie 
nowych miejsc pracy i zapewnienie jak najlepszych warunków życia jego mieszkańcom, w tym 
bezpieczeństwa publicznego, oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i rewitalizację bogactwa 
zabytkowego”. Lokalny Plan Rozwoju jest dokumentem długofalowym – propozycje konkretnych 
działań i inwestycji mają na celu osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy.  
W toku pracy, w wyniku delimitacji, wyróżniono 5 obszarów rozwojowych gminy Leśna:  

1. Gospodarka ściekowa i wodociągowa. 
2. Rozbudowa i remont bazy oświatowo-kulturalno-sportowej. 
3. Drogownictwo. 
5. Oświetlenie i energetyka. 
6. Inne inwestycje (pozostała infrastruktura techniczna: parkingi, mosty i kładki, budynki 

przeznaczone na lokale mieszkalne o charakterze komunalnym i socjalnym, budynki 
użyteczności publicznej). 

Integralnymi częściami Lokalnego Planu Rozwoju Miasta i Gminy Leśna na lata 2007-2015 są: 

1. Lokalny Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Leśna na lata 2007-2015. 
Dokument strategiczno-planistyczny, którego cel został określony jako „ożywienie społeczne  
i gospodarcze gminy, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów 
zdegradowanych – poprzemysłowych czy miejskich”. Realizację celu nadrzędnego oparto na 
trzech celach szczegółowych: 
1.1. Poprawa warunków życia mieszkańców Leśnej – poprawa wizerunku przestrzeni 

publicznej, infrastruktury technicznej oraz społecznej umożliwiającej rozwój działalności 
społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej. 

1.2. Ochrona układu urbanistycznego Gminy Leśna – prace konserwatorskie i remonty 
zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej  
i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz  
z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyczyniające się do rozwoju kultury, 
turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy.  

1.3. Marketing i promocja krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych gminy 
Leśna. 

W ramach opracowywania Lokalnego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Leśna na podstawie przeprowadzonej delimitacji (tj. metody podziału obszaru rozwojowego 
miasta i gminy dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych) wyznaczono 6 obszarów 
problemowych: 

 Rynek wraz z ratuszem,   

 domy wielorodzinne, 

 infrastruktura techniczna, 

 infrastruktura społeczna, 

 dziedzictwo kulturowe 

 dziedzictwo przyrodnicze62. 

                                                           
62

Za: http://bip.umlesna.nv.pl/?id=110 

http://bip.umlesna.nv.pl/?id=110
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2. Moduł dotyczący rozwoju Kultury na lata 2007-2015, obejmujący charakterystykę 
potencjału kultury w gminie Leśna, identyfikację problemów rozwoju kultury, źródła 
finansowania, proponowane działania oraz strategiczne kierunki działań w zakresie rozwoju 
kultury. Obejmują one następujące zagadnienia: 

2.1. Stan i eksploatacja obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów instytucji kultury. 
2.2. Utrzymywanie i eksploatacja zasobów instytucji kultury. 

2.3. Udostępnianie zasobów kulturowych – oferta i promocja. 

2.4. Zasoby ludzkie związane z ofertą kulturalną i turystyki kulturowej. 

2.5. System zarządzania i współdziałania partnerów. 

2.6. Możliwości i sposoby finansowania. 

2.7. Współdziałanie instytucji kultury w zakresie turystyki kulturowej z partnerami 
zewnętrznymi. 

3. Moduł dotyczący rozwoju Turystyki na lata 2007-2015, obejmujący charakterystykę 
potencjału turystycznego gminy (zabytki, pomniki natury, szlaki turystyczne), problemy, 
proponowane działania oraz źródła ich finansowania. Działania w ramach modułu Turystyka 
w gminie Leśna obejmują: 

3.1. Opracowanie ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTKI KULTUROWEJ GMINY LEŚNA. 
3.2. Zwiększenie nakładów na promocję Gminy Leśna. 
3.3. Rozbudowa ścieżek rowerowych. 
3.4. Rozbudowa szlaków turystycznych. 
3.5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. 
3.6. Zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy Leśna poprzez utworzenie nowych 

stanowisk pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego w gminie. 
3.7. Inicjowanie działań zmierzających do promocji i zagospodarowania turystycznego 

(turystyka wypoczynkowo - poznawcza) Gminy Leśna, w oparciu o bogate wartości 
przyrodnicze i kulturowe. 

3.8. Wspieranie rozwoju niektórych rodzajów prywatnej infrastruktury turystyczno – 
rekreacyjnej. 

3.9. Wspieranie rozwoju bazy noclegowej. 
3.10. Wspieranie i samodzielna realizacja działań służących poprawie estetyki gminy.  
3.11. Monitorowanie rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy. 
3.12. Realizacja badań ankietowych turystów oraz osób korzystających z usług 

rekreacyjnych. 
3.13. Gromadzenie informacji na temat rozwoju infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. 
3.14. Wspieranie i promowanie lokalnych sportowców o największych osiągnięciach. 
3.15. Organizacja i wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych – masowych, 

szkolnych i wiejskich i profesjonalnych.  
3.16. Promocja wśród mieszkańców gminy i turystów sportu i rekreacji. 
3.17. Udostępnienie mieszkańcom gminnych obiektów sportowych. 

Połączenie potencjału dwóch powyżej przedstawionych modułów, tzn. kultury i turystyki, pozwoliło 
na utworzenie Zintegrowanego Produktu Turystyki Kulturowej Gminy Leśna. W wyniku procesu 
metodologicznego tworzenia produktu zidentyfikowano 7 segmentów rynku i wynikających z nich 
produktów: 

 segment rynku turystyki wodnej, 

 segment rynku turystyki aktywnej i specjalistycznej, 

 segment rynku turystyki przyrodniczo-krajoznawczej, 

 segment rynku turystyki edukacyjno-rekreacyjno-aktywnej dzieci i młodzieży, 

 segment rynku hobbystów, 
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 segment turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki, 

 segment rynku: turyści weekendowi. 

W oparciu o przeprowadzone analizy zaproponowano także następujące linie tematyczne 
Zintegrowanego Produktu Turystyki Kulturowej Gminy Leśna: 

 turystyka rowerowa, 

 szlaki turystyczne, 

 Wolne Zielona Przestrzeń – Góry i Pola, 

 Słowiańska fantazja, czyli celebracja rzeczy pospolitych i świętych, 

 Solidarność i gościnność o tysiącletniej tradycji, 

 Przedsiębiorczość i aktywność w przemyśle czasu wolnego 

 „Dorzecze Kwisy”.  
 

4. Wieloletni Plan Finansowy na lata 2007-2015 z poszerzoną prognozą do roku 2020 – 
opracowywany na podstawie dokumentów strategicznych gminy, składa się z analizy 
struktury wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz analizy zdolności 
kredytowej gminy – prognoza wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje. 
 

Kierunki działań i inwestycji w gminie Leśna wyznaczają także zapisy innych gminnych dokumentów 
strategicznych i planistycznych, m.in.  

1. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 
okresu 2013-2016. Aktualizacja.  

1.1. Cele krótkookresowe na lata 2009 – 2012:  

 zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

 objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów (eliminacja 
niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska),  

 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku do 
2010 r. o min. 25% w stosunku do 1995 r., zgodnie z założeniami KPGO2010,  

 zapewnienie, najpóźniej do końca 2009 r., objęcia wszystkich mieszkańców systemem 
selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikają z 
założeń KPGO2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 r.,  

 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez zwiększenie 
odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, 
biologicznego lub termicznego przekształcania – udział w ponadgminnym systemie 
gospodarki odpadami.   

1.2. Cele długookresowe na lata 2013 – 2016:  

 zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku do 
2013 r. o 50% w stosunku do 1995 r., zgodnie z założeniami KPGO2010, 

 zapewnienie do końca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie 
przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do końca 2018 roku osiągnąć 
minimalny poziom 20%, wynikający z założeń KPGO2010, 

 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez zwiększenie 
odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, 
biologicznego lub termicznego przekształcania – kontynuacja udziału  
w ponadgminnym systemie gospodarki odpadami. 
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2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 
okresu 2013-2016. Aktualizacja. 

2.1. Cel nadrzędny: Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Leśna 
przez dbałość o walory przyrodnicze i poprawę jakości środowiska naturalnego. 

2.2. Cele strategiczne: 

 ochrona jakości powietrza atmosferycznego, 

 ochrona środowiska i ludzi przed hałasem, 

 ochrona przed negatywnym wpływem promieniowania elekromagnetycznego, 

 ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb, 

 ochrona zasobów kopalin, 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa jakości wód, 

 zrównoważona ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, 

 ochrona środowiska i ludzi przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, 

 rozwój systemów zarządzania środowiskowego, 

 podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
 

3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśna na lata  
2012-2016. Program jest wykorzystywany do efektywnego i racjonalnego podejmowania decyzji 
w zakresie mieszkalnictwa w gminie oraz optymalnego gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym. W ramach programu uwzględniono zagadnienia:  

 prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasoby mieszkaniowego 
gminy, 

 analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji budynków i lokali, 

 planowanej sprzedaży lokali, 

 zasad polityki czynszowej, 

 sposobów i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, 

 źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

 wysokości wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 

 innych działań mających na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy.  
 

4. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna 2013-2016. Kompleksowy program 
dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie gminy, obejmujący trzy główne 
priorytety, do których przyporządkowano kierunki działań oraz zadania: 

4.1. Rewaloryzacja i zachowanie dziedzictwa kulturowego jako element porządkujący oraz 
kształtujący estetyczny wizerunek miasta i gminy Leśna: 

 zahamowanie procesów degradacyjnych obiektów wpisanych do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków oraz poprawa ich stanu 
zachowania, 

 zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego,     

 zachowanie atrakcyjnej, historycznej estetyki w przestrzeni miejskiej,   

 wsparcie pod względem merytorycznym prywatnych właścicieli oraz wspólnot 
mieszkaniowych w zakresie prac remontowo-budowlanych. 

4.2. Edukacja, popularyzacja oraz badanie zasobów dziedzictwa kulturowego sprzyjające 
budowaniu tożsamości regionalnej oraz społecznej odpowiedzialności za istnienie  
w przestrzeni obiektów zabytkowych: 

 specjalistyczne opracowania rozpoznawcze mające na celu określenie zasobów 
dziedzictwa kulturowego oraz historii regionu,     
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 edukacja, popularyzacja  oraz uwrażliwienie lokalnego społeczeństwa na kwestie 
związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

4.3. Promocja dziedzictwa kulturowego: 

 promocja dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy Leśna,     

 rozwój infrastruktury turystycznej sprzyjający uprawianiu turystyki kulturowej. 
 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument  
o charakterze planistycznym, stanowiący bazę do opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedlający politykę przestrzenną gminy w dłuższym 
okresie czasu. Studium opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju sfery środowiskowej, 
gospodarczej i społecznej.    
 

6. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Leśna na lata 2007-2014 (ze zmianami). Plan Inwestycyjny 
wyznacza kierunki inwestowania, określa plan wydatków oraz źródła finansowania zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnego Planu Rozwoju Miasta i Gminy Leśna na lata 
2007-2015. Stanowi podstawę tworzenia projektów budżetu gminy, przy czym zadania 
inwestycyjne są uszczegóławiane w corocznych projektach wydatków inwestycyjnych  
w uchwałach budżetowych.   

 
7. Plany Odnowy Miejscowości. Dokumenty o charakterze strategicznym wypracowane  

z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i zasady Agenda 21, zawierające m.in. opisy 
planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną: 

 Plan Odnowy Miejscowości Leśna na lata 2009-2015 z późniejszymi zmianami, wizja: 
„Kompleksowy i zrównoważony rozwój Leśnej – podstawą poprawy warunków życia 
społeczności lokalnej”, 

 Plan Odnowy Miejscowości Smolnik na lata 2008-2015, wizja: „Kompleksowy  
i zrównoważony rozwój Smolnika - podstawą poprawy warunków życia społeczności 
lokalnej”, 

 Plan Odnowy Wsi Wolimierz na lata 2012-2020, wizja: „Agroturystyczny Wolimierz  
z Eko-muzeum Łużyckim”. 

8. Sołeckie Strategie Rozwoju. Dokumenty o charakterze planistyczno-strategicznym opracowane 
dla gmin uczestniczących w programie Odnowa wsi dolnośląskiej: 

 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stankowice w gminie Leśna na lata 2012-2020; wizja: 
„Wielokulturowe atrakcje w turystycznych Stankowicach”, 

 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wolimierz w gminie Leśna na lata 2012-2020; wizja: 
„Wolimierz - zabytkowa wieś z Eko-muzeum Łużyckim”, 

 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Grabiszyce w gminie Leśna na lata 2012-2020; wizja: 
„Grabiszyce - historyczne dziedzictwo w krajobrazie wygasłych wulkanów”. 

Władze samorządowe gminy Leśna podejmują szeroko zakrojone działania w zakresie promocji 
gminy, zgodnie z koncepcją marketingu terytorialnego, obejmujące zarówno rynek lokalny, jak i rynki 
ponadlokalne63. Formy promocji gminy są zróżnicowane, od organizacji lokalnych imprez kulturalno-
rozrywkowych do udziału w ogólnopolskich wydarzeniach sportowych. Działania promocyjne 
realizowane były zarówno ze środków własnych gminy, jak i np. z wykorzystaniem środków unijnych. 
W 2012 roku na promocję gmina Leśna wykorzystała 69,7% przeznaczonego na ten cel budżetu.  
W ostatnich latach główne wysiłki w obszarze promocji i reklamy gminy obejmowały podjęcie, 
realizację, organizację lub współorganizację m.in. następujących wydarzeń, działań i akcji: 

                                                           
63

 Koncepcja marketingu terytorialnego została ujęta w Lokalnym Planie rozwoju Miasta i Gminy Leśna na lata 
2007-2015 
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 foldery i wydawnictwa zewnętrzne, m.in. prezentacja gminy Leśna w publikacji „Atlas miast – 
historyczne Górne Łużyce” wydawnictwa Euroverlag z Görlitz, prezentacja gminy na mapie 
administracyjno-turystycznej województwa dolnośląskiego wydawnictwa BiK, promocja 
gminy w publikacji pt. „Album Dolnośląski” wydawnictwa Negatyw z Bydgoszczy, prezentacja 
gminy w albumie „Atlas najpiękniejszych zabytków – Polska”, promocja gminy w książce  
W. Sterniczuka „Więzi istotne”; 

 foldery i wydawnictwa własne, m.in. nowe foldery promocyjne gminy Leśna (nakład 20 tys. 
egz.), folder o Gminie Leśna i obszarze Partnerstwa Izerskiego w ramach kampanii 
promocyjnej „Witamy w Leśnej” (nakład 2 tys. egz.); 

 imprezy o charakterze lokalnym i międzynarodowym, np. polsko-czeski Jarmark 
Bożonarodzeniowy (impreza artystyczno-kulturalna), Gminne Dożynki „Święto Plonów 2012” 
(m.in. zakup statuetek dla najlepszych rolników, nagrody w konkurencjach sołeckich), polsko-
czeski Festiwal Coverów TAMA, festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie  
i Śpiewanie”, Piesze Wędrówki Rodzinne o tytuł „Rodziny Roku” z Festynem Rodzinnym  
„Z deszczu pod tęczę”; 

 poprawa dostępności informacji o gminie za pośrednictwem nowoczesnych mediów 
(telefony komórkowe, Internet), m.in. wdrożenie mobilnego systemu informacyjnego (sms), 
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego interaktywnej mapy gminy, 
wprowadzenie danych oraz uruchomienie usługi na serwerze (projekt „Wirtualny spacer po 
Leśnej”); 

 kampania promocyjna „Witamy w Leśnej” – obejmowała działania związane z opracowaniem 
i wydaniem materiałów promocyjnych w trzech wersjach językowych, ustawieniu sześciu 
witaczy oraz oznakowaniu ulic za pomocą strzałek informacyjnych. Kampania promocyjna 
dotyczyła nie tylko obszaru gminy, ale całego Pogórza Izerskiego; 

 informacje prasowe, np. zamieszczanie materiałów informacyjnych o gminie w prasie 
lokalnej („Ziemia Lubańska”); 

 imprezy sportowe – etap XX. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze 
Tour” z finałem etapu na Rynku w Leśnej; liczne lokalne imprezy sportowe, m.in.:  
VI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „W poszukiwaniu wiosny”, Międzynarodowy Rajd  
„3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”, Międzynarodowy Puchar Polski w Kajak Polo, Igrzyska 
Samorządowe Związku Gmin „KWISA” w Gryfowie, Otwarcie w Leśnej Kompleksu boisk 
„Moje boisko – Orlik 2012”, II Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej SWOJSKIE GRANIE  
i ŚPIEWANIE, Turniej Piłki Nożnej Funkcjonariuszy Publicznych w Lubaniu, Międzygminna 
Olimpiada Sportowa – Piłkarska Jesień; 

 poprawa dostępności językowej materiałów o gminie Leśna, np. tłumaczenie materiałów 
informacyjnych i promocyjnych na języki obce (angielski, niemiecki i czeski); 

 udział gminy w projekcie „Innowacyjny System Informacji Turystycznej (ISIT) na Dolnym 
Śląsku”, realizowanym przez Dolnośląską Organizację Turystyczną i Fundację Informatyki  
i Zarządzania. W ramach projektu dokonano w gminie wdrożenia mobilnego systemu 
informacyjno-promocyjnego. Mieszkańcy gminy mają możliwość otrzymywania za 
pośrednictwem SMS informacji o pogodzie, problemach w zakresie infrastruktury 
komunalnej, ale również imprezach kulturowych i sportowych, edukacji czy programach 
zdrowotnych, a dla turystów jest to jeden ze sposobów podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku; 

 zakup materiałów promocyjnych (typu: koszulki, czapeczki, długopisy, torby), 
wykorzystywanych i rozdawanych w trakcie różnych imprez kulturalno-sportowych w gminie; 
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 uruchomienie Punktów Informacji Turystycznej – na podstawie umowy o współpracy 
powstały 4 takie punkty: dwa w Leśnej oraz po jednym w Pobiednej i Miłoszowie; 

 udział gminy Leśna z 16 gminami „Partnerstwa Izerskiego” w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych we Wrocławiu; 

 spotkania burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami, członkami Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego64.  

 

4.2.3. Kapitał społeczny  

Na podstawie informacji zawartych na stronie www.bazy.ngo.pl65 prowadzonej przez Stowarzyszenie 
KLON/JAWOR można stwierdzić, iż w gminie Leśna funkcjonują 32 podmioty posiadające status 
organizacji pozarządowych. Specyficznym zjawiskiem w gminie Leśna jest fakt, iż większość NGO 
stanowią organizacje prowadzące działalność w obszarze sportu, turystyki i wypoczynku, rzadziej 
nauki, kultury i ekologii. Do ważnych podmiotów zaliczanych do III sektora należą ochotnicze straże 
pożarne. Nieliczną część NGO na terenie gminy Leśna stanowią organizacje pożytku publicznego,  
tj. podmioty uprawnione do pozyskiwania 1% podatków. W ramach III sektora na podstawie danych 
zamieszczonych ww. portalu zidentyfikowano w gminie Leśna działalność następujących podmiotów: 

W obszarze „Sport, turystyka, wypoczynek”: 

1. Klub Żeglarski „Izery” w Leśnej z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 1/7: wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2. Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą przy 
ul. Sienkiewicza 60a: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

3. Leśniańskie Towarzystwo Sportowe przy Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej z siedzibą przy  
ul. Świerczewskiego 5a: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

4. Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „KWISA” z siedzibą przy ul. Reja 3: wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. LUKS „KWISA” posiada status organizacji pożytku 
publicznego, tj. jest uprawniona do pozyskiwania 1% podatku; 

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej na rzecz Dzieci „Marzenie” z siedzibą przy  
ul. J. Kochanowskiego 10: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu66; 

6. Dziecięce Towarzystwo Sportowe „Włókniarz” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 60a: wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Granica Miłoszów” z siedzibą  
w Miłoszowie 176: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

8. Klub Sportowy „Granica” Miłoszów z siedzibą w Miłoszowie 76: wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; 

9. Ludowy Klub Sportowy Świecie z siedzibą w Świeciu 140: wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; 

10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Jedenastka Izerska” z siedzibą w Zaciszu 29: 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

11. Ludowy Zespół Sportowy „Fatma” z siedzibą w Woli Sokołowskiej 5 (Pobiedna): wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

12. Lubańskie Morsy „Kwisa” z siedzibą w Złotym Potoku 42: wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; 

13. Stowarzyszenie Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego „Czocha” z siedzibą przy ul. 
Torowej 10a lok. 13 w Stankowicach.  
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 Za: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśna za 2012 rok, 2013 rok 
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 Na stronie www.bazy.ngo.pl dostępna jest największa w Polsce baza organizacji pozarządowych.  
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 Za: www.dreams.org.pl 

http://www.bazy.ngo.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=161368
http://www.bazy.ngo.pl/
http://www.dreams.org.pl/
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W obszarze „Nauka, kultura, ekologia”: 

14. Stowarzyszenie „Teatr Młodego Widza z Wolimierza” z siedzibą w Wolimierzu 32: kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

15. Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z siedzibą w Wolimierzu 
53: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

16. Stowarzyszenie Wioska Ekologiczna Heller z siedzibą w Woli Sokołowskiej 15 (Pobiedna): 
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

17. Stowarzyszenie Zamek Czocha z siedzibą w Stankowicach: kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego; 

18. Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA” z siedzibą w Stankowicach 
54, którego priorytetowym działaniem było utworzenie publicznej, stowarzyszeniowej Szkoły 
Podstawowej w Stankowicach67. 

W obszarze „Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna”: 

19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szyszkowa, Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie z siedzibą  
w Szyszkowej 63: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Organizacje o wielu obszarach działania: 

20. Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta z siedzibą przy 
ul. Baworowo 18f prowadzący działalność w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, działalność wspierająca (działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych), ochrona zdrowia (ochrona i promocja 
zdrowia), przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy (promocja zatrudnienia  
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy), 
działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna (promocja  
i organizacja wolontariatu), tożsamość, tradycja narodowa (podtrzymywanie  
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej), bezpieczeństwo publiczne (porządek  
i bezpieczeństwo publiczne) oraz inne. Stowarzyszenie „Przystań” posiada status organizacji 
pożytku publicznego, tj. jest uprawnione do pozyskiwania 1% podatku; 

21. Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 42 prowadzące 
działalność w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność 
wspierająca (działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans), ochrona zdrowia (ochrona  
i promocja zdrowia), nauka, kultura, ekologia (nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata  
i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego) oraz 
sport, turystyka, wypoczynek (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży). Stowarzyszenie „Przedszkole 
Marzeń” posiada status organizacji pożytku publicznego, tj. jest uprawnione do pozyskiwania 
1% podatku; 

22. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Trzeźwość” z siedzibą przy ul. Baworowo 77 lok. 3 
prowadzące działalność w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
działalność wspierająca (pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans) oraz ochrona zdrowia (ochrona i promocja 
zdrowia); 
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Ochotnicze straże pożarne: 

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 40 prowadząca działalność 
w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca (pomoc 
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą) oraz 
bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo i ochrona ludności); 

24. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiszycach (Grabiszyce Górne) prowadząca działalność  
w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca (pomoc 
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą) oraz 
bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo i ochrona ludności); 

25. Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszkowej prowadząca działalność w obszarze bezpieczeństwo 
publiczne (ratownictwo i ochrona ludności); 

26. Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu prowadząca działalność w obszarze bezpieczeństwo 
publiczne (ratownictwo i ochrona ludności); 

27. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Lubańskich (Złotniki Lubańskie 43) prowadząca 
działalność w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność 
wspierająca (pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  
w kraju i za granicą) oraz bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo i ochrona ludności); 

28. Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiednej (ul. Hetmańska 4) prowadząca działalność  
w obszarach: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca (pomoc 
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą) oraz 
bezpieczeństwo publiczne (ratownictwo i ochrona ludności). 

Pozostałe/inne: 

29. Stowarzyszenie Kupców Miasta i Gminy Leśna z siedzibą przy ul. Szkolnej 7 w Leśnej; 
30. Stowarzyszenie Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych Powiatu 

Lubańskiego z siedzibą przy ul. Żeromskiego 30; 
31. Stowarzyszenie Grabiszyce z siedzibą w Grabiszycach Górnych 1. Stowarzyszenie Grabiszyce 

posiada status organizacji pożytku publicznego, tj. jest uprawnione do pozyskiwania  
1% podatku; 

32. Stowarzyszenie „Dzieci Przyszłością” z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 3 w Pobiednej. 

Do najmłodszych na terenie gminy organizacji pozarządowych należy zarejestrowane w sierpniu 2013 
roku Stowarzyszenie LEŚNA-MARKLISSA z siedzibą w Leśnej. Zgodnie z przyjętym statutem do 
głównych celów działalności stowarzyszenia należą: 

 wykonywanie zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta i gminy Leśna, 

 wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, sportowych, oświatowych czy religijnych, 

 integracja lokalnej społeczności poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-
sportowym, artystycznym, kulturowym, rozrywkowym, 

 promowanie miasta i gminy Leśna, 

 dokumentowanie, propagowanie i upowszechnianie historii miasta i gminy Leśna, 

 pobudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców, 

 wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury 
materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody68.  

Podstawą współpracy gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego są opracowywane plany współpracy – w 2010 roku 
gmina została nagrodzona przez Stowarzyszenie KOLN/JAWOR Certyfikatem „Przyjazny Samorząd 
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2010”69.Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się zasadach pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W 2011 roku  
z budżetu gminy Leśna na zadania związane ze wsparciem działalności organizacji przeznaczono 
kwotę 99 tys. zł70. Budżet na rok 2012 zakładał na ten cel kwotę nie mniejszą niż 90 tys. zł71. Zgodnie  
z opracowanym Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015 do 
priorytetowych zadań w zakresie współpracy gminy z NGO należą: 

1. W sferze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: organizacja zajęć sportowych  
i rekreacyjnych, zawodów i imprez mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności 
fizycznej, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej, 
ukierunkowanych na zabawę, zadowolenie, kształtowanie i utrzymanie zdrowia; organizacja 
długoterminowego szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów – zawodników, 
uprawiających określoną dyscyplinę sportu dla osiągnięcia optymalnej sprawności fizycznej 
udziału w systemie indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji sportowej z wyłączeniem 
działalności związanej z zawodowym uprawianiem sportu; 

2. W sferze „turystyka i krajoznawstwo”: organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych 
promujących walory Gminy Leśna; organizacja rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych 
form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży z Gminy Leśna; tworzenie i rozwijanie 
różnych form partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki w Gminie Leśna; 

3. W sferze „wypoczynek dzieci i młodzieży”: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
ferii zimowych i wakacji letnich w formie półkolonii; kształtowanie pozytywnego modelu 
spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, sprzyjającego harmonijnemu 
rozwojowi dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna; 

4. W sferze „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”: integracja i zwiększanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu Gminy poprzez umożliwianie udziału osób 
niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz 
turystycznych; organizacja okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych w ramach 
grup środowiskowego wsparcia; 

5. W sferze „działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami”: wspieranie wyjazdów integracyjnych dzieci i młodzieży; rozwijanie 
współpracy międzynarodowej gminy Leśna z gminami czeskimi: Jindřichovice pod Smrkem, 
Horni Řasnice i Novė Mĕsto; 

6. W sferze „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom”: organizacja działań artystycznych 
dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym; organizacja happeningów o tematyce 
zapobiegania uzależnieniom i patologiom; 

7. W sferze „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: organizacja 
imprez kultywujących dzieje i tradycje Górnych Łużyc i Pogórza Izerskiego; dbanie o obiekty  
i miejsca pamięci narodowej; organizacja seminariów, spotkań, wystaw itp. związanych  
z tradycjami narodowymi i dziedzictwem kulturowym; organizacje obchodów świąt 
państwowych oraz rocznic upamiętniających wydarzenia historyczne; 

8. W sferze „ochrona i promocja zdrowia”: działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowego stylu życia poprzez organizacje kampanii społecznych i innych działań lokalnych 
skierowanych do wszystkich mieszkańców lub wybranej docelowej grupy z Gminy Leśna; 
organizowanie konferencji, prowadzenie szkoleń i warsztatów zwiększających kompetencje  
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 Certyfikat przyznawany przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR w wyniku prowadzonego w ramach projektu 
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 Program współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2012 
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w obszarze ochrony i promocji zdrowia, adresowanych do wybranych grup odbiorców, 
mających na celu podniesienie ich umiejętności i wiedzy w tym zakresie72. 

 
W 2011 roku na wniosek MGKS „Włókniarz” występującego w imieniu organizacji pozarządowych  
z terenu gminy, Burmistrz Leśnej powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Składa się 
ona z 8 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy, przedstawicieli Burmistrza 
oraz Rady Miejskiej w Leśnej73. Zadania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego obejmują  
w większości opiniowanie w kwestiach współpracy sektora publicznego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, działalności III sektora w gminie, rozwiązywaniem konfliktów, 
realizacji zadań publicznych czy opiniowania dokumentów, projektów uchwał, aktów oraz strategii 
gminy związanych z tym obszarem. 

Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców pozwala porównać sytuację w różnych jednostkach administracyjnych oraz 
obserwować zmiany zachodzące na przestrzeni lat. W 2012 roku w gminie Leśna na 10 tys. ludności 
przypadało 30 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Była to wartość identyczna jak 
średnia krajowa oraz nieznacznie niższa niż średnia województwa dolnośląskiego, w którym na 10 tys. 
ludności przypadały w 2012 roku 32 fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. Leśna 
pozytywnie wyróżnia się na tle powiatu lubańskiego, w którym liczba fundacji, stowarzyszeń  
i organizacji społecznych wynosiła w 2012 roku 26. Na przestrzeni lat 2006-2012 we wszystkich 
jednostkach nastąpił wzrost liczby podmiotów III sektora w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. 
Szczególnie duży przyrost odnotowano na obszarze wiejskim gminy Leśna, gdzie przybyło aż 14 
organizacji pozarządowych na 10 tys. ludności. Osiągnięta w 2012 roku wartość wskaźnika pozwala 
uznać obszar wiejski gminy Leśna za najbardziej rozwinięty pod względem III sektora.  

Trzeci sektor w roku 2013 nabrał jeszcze większego znaczenia. Pomiędzy czerwcem a grudniem 2013 

r., Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kultur Alternatywnych i Ekologicznych (Stacja Wolimierz) 

prowadziła projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich(PO FIO) pt.: „Kooperatywa 

Izerska. Szkoła Gospodarki Lokalnej”. Projekt o wartości ponad 130 tys. zł ( kwota porównywalna 

z całością rocznego budżetu gminy przeznaczonego dla wszystkich organizacji pozarządowych). Celem 

projektu było przekazanie wiedzy i przygotowanie gruntu pod rozwój przedsiębiorstw społecznych. 

Realizowane w projekcie szkolenia i spotkania integracyjne przyczyniły się do lepszej współpracy 

między istniejącymi organizacjami.74 

W ostatnim czasie zostały założone w gminie nowe organizacje – Stowarzyszenie Wolimierz, 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Inicjatyw i Fundacja Atelier Wolimierz. Wszystkie w swoich założeniach 
mają prowadzić działalność w duchu przedsiębiorczości społecznej.  

Stowarzyszenie Wolimierz we współpracy z sołectwem Wolimierz, przyczyniło się do wyróżnienia 

Wolimierza w konkursie Odnowy Wsi Dolnośląskiej (nagroda  specjalna za zachowanie ładu 

kulturowego i przestrzennego oraz aktywność społeczną).  
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015 
73

 Za: Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 
74 Za: Stowarzyszenie Wolimierz, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci „Marzenia”, Fundacja na 

rzecz Wspierania Rozwoju Kultur Alternatywnych i Ekologicznych; pismo z dn. 12.03.2014r. 
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Fundacja Atelier Wolimierz organizuje koncerty, imprezy kulturalne, mające znaczenie regionalne, a 

nawet ponadregionalne (np.: trasa koncertową Americana Night).75 

 

Tabela 79. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców w latach 2006-2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Polska 22 24 25 26 27 28 30 

Polska - gminy m-w 19 21 22 23 24 25 26 

Dolnośląskie 23 24 26 27 28 30 32 

Dolnośląskie - gminy m-w 20 21 22 24 25 27 29 

Powiat lubański 20 21 23 24 24 24 26 

Leśna (ogółem) 21 22 23 25 26 27 30 

Leśna - miasto 21 21 24 22 23 23 26 

Leśna - obszar wiejski 20 22 22 27 29 31 34 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Mieszkańców gminy Leśna cechuje większe zainteresowanie wyborami na szczeblu samorządowym. 
Frekwencja w wyborach w 2010 roku wyniosła 51,06%, zaś w 2006 roku – 48,93%. W wyborach 
samorządowych w 2006 roku uczestniczyło 46% ludności Polski, ok. 45% mieszkańców Dolnego 
Śląska i ok. 44% ludności powiatu lubańskiego. W ostatnich dotychczas wyborach samorządowych  
w 2010 roku wzięło udział 47% mieszkańców Polski, 45% ludności województwa dolnośląskiego i 48% 
mieszkańców powiatu lubańskiego. 

Tabela 80. Frekwencja w wyborach samorządowych w latach 2006 i 2010 

 

2006 2010 

Polska 45,99% 47,32% 

Dolnośląskie 44,72% 45,22% 

Powiat lubański 43,73% 47,68% 

Leśna 48,93% 51,06% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

Analizując frekwencję wyborczą w wyborach parlamentarnych można zauważyć, iż maleje ona wraz  
z przechodzeniem na niższe szczeble jednostek administracyjnych. W 2011 roku w wyborach do 
Sejmu i Senatu uczestniczyło 49,92% mieszkańców Polski, 46,83% mieszkańców Dolnego Śląska, 
42,48% ludności powiatu lubańskiego i jedynie 38,62% mieszkańców gminy Leśna. We wszystkich 
jednostkach administracyjnych najwyższe wskaźniki frekwencji odnotowano podczas wyborów 
parlamentarnych w 2007 roku (43,87% w gminie Leśna), najniższe zaś – w 2005 roku (32,32%  
w gminie Leśna). 

Tabela 81. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w latach 2001, 2005, 2007 i 2011 

 

2001 2005 2007 2011 

Polska 46,29% 40,56% 53,88% 48,92% 

Dolnośląskie 44,98% 38,54% 53,57% 46,83% 

Powiat lubański 43,16% 35,76% 47,92% 42,48% 

Leśna 42,28% 32,32% 43,87% 38,62% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

                                                           
75 J.w. 
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Wybory prezydenckie cieszyły się największym zainteresowaniem obywateli Polski, województwa 
dolnośląskiego i powiatu lubańskiego. W przypadku mieszkańców gminy Leśna w II turze wyborów 
prezydenckich w 2010 roku uczestniczyło 46,02% mieszkańców, podczas gdy w skali powiatu było to 
48,44%, w skali województwa – 52,82%, zaś w skali kraju – 55,31%. Najwyższą frekwencję we 
wszystkich jednostkach odnotowano w wyborach prezydenckich w 2000 roku – wówczas wzięło  
w nich udział 60,12% Polaków, 60,6% Dolnoślązaków, 57,94% mieszkańców powiatu lubańskiego  
i 55,99% ludności gminy Leśna. W żadnych następnych wyborach prezydenckich nie powtórzyła się 
tak wysoka frekwencja. 

Tabela 82. Frekwencja w wyborach prezydenckich w latach 2000,2005 i 2010 

 
2000 I tura 2005 I tura 2005 II tura 2010 I tura 2010 II tura 

Polska 61,12% 49,74% 50,99% 54,94% 55,31% 

Dolnośląskie 60,60% 48,13% 49,26% 53,57% 52,82% 

Powiat lubański 57,94% 44,32% 44,31% 49,36% 48,44% 

Leśna 55,99% 42,40% 41,60% 47,50% 46,02% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

Najmniejsze zainteresowanie obywateli wzbudzały wybory do Parlamentu Europejskiego.  
W wyborach w 2009 roku uczestniczył co czwarty mieszkaniec Polski (24,53%), w przypadku 
pozostałych jednostek administracyjnych frekwencja kształtowała się na jeszcze niższym poziomie. 
Frekwencja wyborcza w województwie dolnośląskim wynosiła 23,88%, w powiecie lubańskim – 
19,26%, zaś w gminie Leśna – jedynie 17,12%. Zdecydowanie więcej obywateli uczestniczyło  
w referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 roku. Najwyższą frekwencję w referendum  
w 2003 roku osiągnięto na Dolnym Śląsku, gdzie wyniosła ponad 60%. Nieznacznie niższa była w skali 
całego kraju (58,85%) oraz powiatu lubańskiego (58,19%). Stosunkowo najniższą frekwencję 
odnotowano w gminie Leśna – w referendum akcesyjnym wzięło udział 55,76% uprawnionych do 
głosowania obywateli gminy. 

Tabela 83. Wybory związane z Unią Europejską w latach 2003 i 2009 

 
Referendum akcesyjne do UE 

2003 
Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 2009 

Polska 58,85% 24,53% 

Dolnośląskie 60,18% 23,88% 

Powiat lubański 58,19% 19,26% 

Leśna 55,76% 17,12% 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

Z uwagi na znaczenie aktywności lokalnej w rozwoju nowoczesnych społeczeństw, władze 
samorządowe Gminy Leśna zdecydowały o stworzeniu warunków do tego typu aktywności 
mieszkańców. Wyznacznikiem działań władz było przyjęcie Gminnego Programu Aktywności Lokalnej 
na lata 2009 – 2013, którego głównym celem był „rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej 
społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym 
samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Do realizacji celu głównego wykorzystano 
środowiskową pracę socjalną, instrumenty aktywnej integracji (zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej 
i społecznej) oraz działania o charakterze środowiskowym, które prowadziły do osiągnięcia celów 
szczegółowych: 

1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnej, 
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2. wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie kompetencji społecznych, promocję 
działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację, 

3. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, 
4. integracja społeczna, 
5. aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 
6. poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie. 

Kierunki działań realizowanych w ramach programu aktywności lokalnej w gminie Leśna obejmowały: 

 promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących  
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym, 

 promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie, 

 współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną 
społecznością, 

 wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw, 

 wspieranie lokalnych liderów, 

 umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji, 

 organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup 
samopomocowych, edukacyjnych i innych, 

 organizowanie treningów  kompetencji i umiejętności społecznych, 

 tworzenie partnerstw i promowanie pracy w partnerstwie, 

 badanie potrzeb i problemów mieszkańców, 

 poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych źródeł 
niż dochody własne Gminy Leśna, 

 realizacja programu CAL w Miejsko - Gminnym O środku Pomocy Społecznej, 

 realizacja programu przez Miejsko - Gminny O środek Pomocy Społecznej jako Gminne 
Centrum Wolontariatu, 

 inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu76. 

 

4.2.4. Współpraca lokalna i ponadlokalna  

Gmina Leśna położona jest w obrębie Euroregionu Nysa (Neisse-Nisa) obejmującego obszar 
przygraniczny na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Po stronie polskiej Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu Nysa gromadzi 44 gminy i 7 powiatów, w tym gminę Leśna. Działania  
w Euroregionie powołanym w 1991 roku dotyczą w większości opracowania wspólnych planów 
zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska 77 . SGP Euroregionu Nysa w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska  
2007-2013 realizowało m.in. projekt „Poznaj swojego sąsiada”, w ramach którego opracowano pakiet 
materiałów promocyjnych (przewodniki, foldery, prezentacje CD) miasta Leśna oraz Jindřichovic pod 
Smrkem78. 

Gmina Leśna posiada podpisane umowy o współpracy z kilkoma partnerami, głównie czeskimi  
i niemieckimi miastami: 

 Jindřichovice pod Smrkem – umowę o współpracy podpisano 20.05.1999 roku, 

 Dolni Răsnice – umowę o współpracy podpisano 20.05.1999 roku, 

 Horni Răsnice – umowę o współpracy podpisano 20.05.1999 roku, 

 Nove Mesto pod Smrkem – umowę o współpracy podpisano 25.08.1999 roku, 

 Leutersdorf – umowę o współpracy podpisano 17.04.2000 roku, 

                                                           
76

 Za: Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2009 – 2013 
77

 Za: www.euroregion-nysa.pl 
78

 Za: www.pss.lesna.pl 

http://www.euroregion-nysa.pl/
http://www.pss.lesna.pl/


104 
 

 Schönau Berzdorf– umowę o współpracy podpisano 27.02.2013 roku. 

Wśród partnerów gminy Leśna znajdują się także polska gmina Wyrzysk (umowę o współpracy 
podpisano 22.08.2003 roku) oraz Fundacja Program Pomocy Leśnej (PPL) z Heemstede w Holandii 
(umowę o współpracy podpisano 20.05.1999 roku). 

Położenie geograficzne gminy Leśna warunkuje także jej przynależność do Związku Gmin „KWISA”. 
Związek Gmin „Kwisa” skupia gminy i miasta leżące w biegu rzeki Kwisy i Bobru, a do głównych celów 
należą wspólne działania służące ochronie środowiska naturalnego tych rzek oraz prowadzenie 
schroniska dla zwierząt małych. Do Związku Gmin „KWISA” należy obecnie 14 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 2 miasta (Lubań i Bolesławiec), 7 jednostek miejsko-gminnych (Leśna, Gryfów, 
Lubomierz, Mirsk, Nowogrodziec, Lwówek Śląski i Olszyna) oraz 5 gmin wiejskich (Siekierczyn, 
Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań i Bolesławiec)79. Związek Gmin „KWISA” jest także członkiem 
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, prowadzącego działalność informacyjną, 
szkoleniową, wydawniczą i opiniodawczą w zakresie projektów ustaw i innych aktów prawnych 
związanych z działalnością samorządów terytorialnych80. Główne zadania Związku Gmin „KWISA” 
obejmują: 

1. Reprezentowanie gmin wobec administracji rządowej i samorządowej w zakresie działania 
Związku. 

2. Współpraca z samorządami innych państw, związkami gmin i Euroregionami. 
3. Reprezentowanie, inspirowanie i koordynacja wspólnych działań gmin w zakresie rozwoju 

gospodarczego oraz ochrony i kształtowania środowiska dorzecza rzeki Kwisy i Bobru  
a w szczególności w zakresie:  

a. ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu będących bazą dla rekreacji i turystyki 
krajowej i zagranicznej, 

b. rozwoju gospodarczego w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
c. promocji w kraju i za granicą członków Związku w celu pozyskania inwestorów 

krajowych i zagranicznych dla rozwoju regionu, 
d. prowadzenie schroniska dla zwierząt, 
e. organizacja szkoleń w kraju i za granicą związanych z rozwojem i ochroną 

środowiska. 
4. Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu  

i administracji rządowej. 
5. Wspieranie rozwoju samorządów oraz obrona ich uprawnień. 
6. Organizowanie wspólnych imprez z zakresu rekreacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki. 
7. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych  

z organami tej administracji81. 

W 2013 roku Rada Miejska w Leśnej wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do Porozumienia  
o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji 
Województwa Dolnośląskiego. Akces do porozumienia zgłosiły powiaty i gminy z zachodniej części 
województwa dolnośląskiego: powiat bolesławiecki, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat 
zgorzelecki, miasto i gmina Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, gmina 
Gromadka, miasto i gmina Gryfów Śląski, miasto i gmina Leśna, gmina Lubań, gmina miejska Lubań, 
miasto i gmina Lubomierz, miasto i gmina Lwówek Śląski, miasto i gmina Mirsk, miasto i gmina 
Nowogrodziec, miasto i gmina Olszyna, gmina Osiecznica, miasto i gmina Pieńsk, gmina Platerówka, 
gmina Siekierczyn, gmina Sulików, miasto Świeradów Zdrój, gmina Warta Bolesławiecka, miasto  
i gmina Węgliniec, miasto i gmina Wleń, gmina miejska Zawidów, gmina Zgorzelec i gmina miejska 

                                                           
79

 Za: www.kwisa.luban.pl 
80

 Za: www.federacja.krakow.pl/frzgip/index.php 
81

 Za: Statut Związku Gmin „KWISA” (uchwała nr III/40/2013 Zgromadzenia Związku Gmin „KWISA” z dnia 20 
czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin „KWISA”) 

http://www.kwisa.luban.pl/
http://www.federacja.krakow.pl/frzgip/index.php
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Zgorzelec. W Porozumieniu, którego głównym celem jest współpraca na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego tego obszaru, wskazano preferowane obszary współpracy. Obejmują one: 

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne i infrastrukturalne,  

 współdziałanie w realizacji programów edukacyjnych i szkoleniowych,  

 wspieranie aktywności społecznej, promocja ekonomii społecznej i rozwoju kadr sektora 
organizacji pozarządowych,  

 wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii, szczególnie w sektorze MŚP,  

 współdziałanie w aktywizacji osób starszych,  

 współdziałanie w rewitalizacji obszaru,  

 podnoszenie atrakcyjności turystycznej obszaru, promocja lokalnych produktów,  

 promocja obszaru,  

 współdziałanie w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności zewnętrznej,  

 współdziałanie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych. 

Efektywność realizacji zadań wynikających z Porozumienia ma gwarantować opracowanie i wdrażanie 
Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji oraz Programu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Gmin i Powiatów Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2014 – 2020. Członkowie 
Porozumienia planują także wystąpienie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przekazanie 
części zadań w zakresie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-202082. 

Gmina Leśna jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”, 
obejmującej swoim zasięgiem obszar gmin wiejskich i wiejsko-miejskich Pogórza Izerskiego i Gór 
Izerskich, ograniczonego od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu doliną Bobru, od północy 
drogami na wysokości Bolesławca, a od południa Górami Izerskimi. LGD „Partnerstwo Izerskie” liczy 
57 członków, wśród których znajdują się jednostki samorządu terytorialnego (gminy: Gryfów Śląski, 
Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, 
Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec), 
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Do 
głównych celów i zadań Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie” należy: 

1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz 
promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz 
równości szans; 

2. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako Lokalna Grupa 
Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy 
oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru Miast  
i Gmin Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Olszyna, Leśna, Świeradów 
Zdrój, Nowogrodziec, Zawidów oraz Gmin Siekierczyn, Platerówka, Lubań, Zgorzelec, Sulików, 
Stara Kamienica i Warta Bolesławiecka (zwanego dalej obszarem działania LGD); 

3. Promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD; 
4. Mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD, poprzez aktywizację mieszkańców; 
5. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze działania LGD; 
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 Za: Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji 
Województwa Dolnośląskiego (§ 1-4). 
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6. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 
lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR  oraz innych programów 
pomocowych i w ramach tego wspieranie  i upowszechnianie idei samorządowej; 

7. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 
partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów finansowania; 

8. Realizacja własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 
objętego LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich 
realizację, w tym z programów pomocowych; 

9. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego działaniem LSR w zakresie 
przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym  z programów 
pomocowych; 

10. Podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju Pogórza Izerskiego mających na celu: rozwój 
produktów regionalnych, usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury 
turystycznej, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego  
i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa 
mieszkańców, edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą i zawodową, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie 
zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD; 

11. Pozyskiwanie innych niż źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych 
programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

12. Promocja i organizacja wolontariatu; 
13. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;  
14. Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn83. 

W ramach działalności LGD „Partnerstwo Izerskie” opracowano Lokalną Strategię Rozwoju, 
obejmującą następujące obszary tematyczne:  

 agroturystyka i turystyka wiejska,  

 ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego,  

 ekologia i ochrona środowiska,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 poprawa infrastruktury wiejskiej, 

 promocja produktu lokalnego.  

W ramach LSR „Partnerstwa Izerskiego” wypracowano 3 cele ogólne:  

1. Zróżnicowane dochodów mieszkańców przez wykorzystanie położenia i swoistych cech 
regionu, 

2. Tworzenie warunków do organizowania się, samorealizacji i rozwijanie pasji, zainteresowań 
mieszkańców regionu, 

3. Poprawa funkcjonowania regionu z zachowaniem i udostępnienie jego swoistych cech 
wyróżniających.  

Realizowane w ramach powyższych celów przedsięwzięcia obejmują kwestie związane  
z przedsiębiorczością („Przedsiębiorczość i praca Izery wzbogaca”: rozwój oferty turystycznej  
i rekreacyjnej regionu, wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości, usług, 
rzemiosła i produktów Partnerstwa Izerskiego, większa samodzielność i efektywność ekonomiczna 
rodzin rolniczych oraz kobiet wiejskich), społecznościami lokalnymi („Aktywizacja i integracja 
społeczności lokalnych w Izerach”: wzrost aktywności, wiedzy i umiejętności mieszkańców  
i organizacji, rozwój infrastruktury służącej aktywności lokalnej oraz wspieranie działań integrujących 
sektor publiczny ze społeczeństwem i przedsiębiorcami), a także promocją regionu („Izerskie 

                                                           
83

 Za: Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” 
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Krajobrazy”: ochrona swoistej dla regionu architektury, zabudowy, obiektów o znaczeniu 
historycznym i kulturowym, aktywna ochrona przyrody i krajobrazu izerskiego oraz promocja regionu 
i jego walorów; „Multimedialne Izery”: propagowanie turystycznego wizerunku Pogórza Izerskiego 
poprzez nowoczesne narzędzia komunikacji)84.  

W 2009 roku gmina Leśna wyraziła zgodę na przystąpienie do Programu Odnowy Wsi Województwa 
Dolnośląskiego. Jest on wzorowany na doświadczeniach opolskich, a jego głównym celem jest rozwój 
obszarów wiejskich poprzez zaangażowanie mieszkańców wsi w zmiany w środowisku lokalnym. 
Korzyści osiągane przez społeczności lokalne wynikające z realizacji programu obejmują sferę 
materialną i gospodarczą, ale także kulturową, związaną z kultywowaniem lub tworzeniem nowych 
tradycji czy tożsamości lokalnej85. Z terenu gminy Leśna do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi 
Województwa Dolnośląskiego w 2009 roku wytypowano sołectwa Grabiszyce i Wolimierz, zaś w 2012 
roku dołączono do nich sołectwo Stankowice. W 2013 roku sołectwo Wolimierz uzyskało nagrodę 
specjalną za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy w ramach konkursu „Piękna wieś dolnośląska 
2013” w kategorii „Najpiękniejsza Wieś 2013”, a prezentację swojego sołectwa przedstawiło podczas 
V Dolnośląskiego Kongresu Odnowy Wsi, który odbył się w dniach 7-8 grudnia w Wojanowie.  
W ramach Programu Odnowi Wsi Dolnośląskiej w gminie Leśna realizowano m.in. projekty związane  
z ustawieniem witaczy w miejscowościach Grabiszyce oraz Stankowice86. 

Sukcesem dla gminy Leśna zakończyło się także podsumowanie efektów dotychczasowego wdrażania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała wyróżnienie  
w konkursie „Przyjazna Wieś 2013” w kategorii najlepszy projekt w zakresie infrastruktury 
zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Wyróżniony został projekt 
„Budowa placu zabaw wraz z funkcjami towarzyszącymi przy lodowisku w Leśnej”87.  

Działania podejmowane w gminie Leśna zostały docenione w Programie Europejski Rejestr 
Renomowanych, który promuje i wspiera przedsiębiorstwa i instytucje odznaczające się szczególną 
solidnością i jakością, a także opierające działalność na zasadach etyki biznesowej. W ramach 
prowadzonego programu Euro Renoma następuje promowanie etyki w biznesie i prezentowanie 
opinii w kwestiach gospodarczych. Posiadanie Certyfikatu Euro Renoma świadczy o solidności, 
prawości, uczciwości, przejrzystości i wiarygodności instytucji czy przedsiębiorstwa. Gmina Leśna 
została zgłoszona do Europejskiego Rejestru Renomowanych w 2012 roku88.  

Gmina Leśna uczestniczyła również w Programie Gmina XXI wieku, organizowanym przez Dolnośląski 
Ośrodek Badania Opinii Społecznej. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie samorządów 
lokalnych przywiązujących szczególną uwagę do kompetencji zatrudnianych pracowników i jakości 
usług świadczonych przez podległe jednostki. Kryteria, jakie są brane pod uwagę w konkursie, to: 
ocena funkcjonalności obiektów, ocena estetyki obiektów/urzędów, ocena prezentacji pracowników, 
znajomość wśród pracowników właściwości tematu oraz kompetencje interpersonalne. W 2012 roku 
gminie Leśna przyznano Certyfikat Srebrny jako uznanie dla wysokiego poziomu świadczonych usług. 
Dzięki temu konkursowi możliwa będzie także bezpłatna kampania promocyjna gminy, m.in.  
w wydaniach online Gazety Wyborczej i TVN2489.   

                                                           
84

 Za: Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” zaplanowana 
w perspektywie do 2015 roku 
85

 Za: www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej 
86

Za: www.okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:grabiszyce-witaj-turystow-
promocja-idei-odnowy-wsi-dolnolskiej&catid=3:aktualnosci&Itemid=3, 
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/solectwo-stankowice-uczestniczy-w-inicjatywie-amp8222odnowy-wsi-
dolnoslaskie,a2316.html 
87

 Za: www.lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=3&artykul=1408&akcja=artykul  
88 Za: www.eurorenoma.pl/gmina-lesna 
89

 Za: www.dobos.regional.pl, www.zielonypunkt.co/zielony-partner/lesna 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej
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http://Za:%20www.okislesna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:grabiszyce-witaj-turystow-promocja-idei-odnowy-wsi-dolnolskiej&catid=3:aktualnosci&Itemid=3
http://www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/solectwo-stankowice-uczestniczy-w-inicjatywie-amp8222odnowy-wsi-dolnoslaskie,a2316.html
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http://www.eurorenoma.pl/gmina-lesna
http://www.dobos.regional.pl/
http://www.zielonypunkt.co/zielony-partner/lesna
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ANALIZA STRATEGICZNA SWOT  
Analiza strategiczna SWOT obejmuje rozpoznanie sił i słabości (analiza wewnętrzna) oraz obecnych 
i przyszłych zmian w jej otoczeniu, czyli jego szans i zagrożeń (analiza zewnętrzna). Procedura SWOT 
jest syntezą przedstawionego stanu i tendencji rozwojowych Gminy Leśna zawartych 
w diagnostycznej części opracowania.  

Tak uporządkowany opis sytuacji stanowi podstawę sformułowania celów i priorytetów rozwoju, 
które z kolei powinny być zinstrumentalizowane w postaci wiązki celów strategicznych. 

 

Analiza SWOT obejmuje analizę:  

Mocnych stron Uwarunkowań wewnętrznych (endogenicznych), czyli elementów rzeczywistości 
mających pozytywny charakter z punktu widzenia jej przyszłego rozwoju. 

Słabych stron Uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze 

Szans Uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych) o charakterze pozytywnym; jako 
szanse uwzględnione zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza obszarem 
Gminy Leśna lub poza zakresem kompetencji władz publicznych działających na 
jej obszarze. 

Zagrożeń Uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój 
Gminy Leśna. 

 
W ramach analizy SWOT poszczególne czynniki, zarówno te wewnętrzne (mocne i słabe strony), jak 
też zewnętrzne (szanse i zagrożenia) poddano ocenie pod kątem ich znaczenia (tzw. waga czynnika) 
dla osiągnięcie stanu docelowego rozwoju (wizji), jak też obiektywnej oceny 
jakości/wielkości/częstotliwości czynnika. Do dalszych rozważań strategicznych wybrano czynniki 
najwyższej punktowane, które pozwolą określić cel nadrzędny (misję), cele strategiczne i operacyjne 
oraz poszczególne zadania.  
Analiza SWOT jest elementem porządkującym poszczególne czynniki rozwojowe określone 
w ramach etapu prac związanego z delimitacją oraz analizą porównawczą, traktowaną jako analizą 
otoczenia zewnętrznego. 

Analizę SWOT przeprowadzono w obrębie 4 obszarów tematycznych: 

 

1. Sfery przestrzennej  

2. Sfery gospodarczej  

3. Sfery turystycznej 

4. Sfery społecznej 

 

Wyniki analizy SWOT Gminy Leśna, przeprowadzonej w ramach warsztatów konsultacyjnych 
zestawiono w poniższych tabelach. 
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Tabela 84. Analiza SWOT, sfera przestrzenna  

SFERA PRZESTRZENNA 

MOCNE STRONY  

 Położenie na pograniczu śląsko-łużyckim, 
gmina Leśna graniczy z Republiką Czeską 
oraz położona jest w niedużej odległości od 
granicy z Niemcami.  

 Atrakcyjne ukształtowanie terenu. 

 Obszar chronionego krajobrazu. 

 Korzystne warunki hydrologiczne, oparte na 
rzekach i sztucznych jeziorach (przede 
wszystkim Kwisa, Jeziora Leśniańskie i 
Złotnickie) oraz znaczne walory 
przyrodnicze.. 

 Znaczne nagromadzenie zabytków kultury.  

 Lokalizacja w gminie Leśna Zamku Czocha – 
jednej z największych atrakcji turystycznej 
województwa dolnośląskiego  

 Przejście graniczne w Miłoszowie, które 
pozwala szybko dotrzeć do Republiki 
Czeskiej (w tym do miejsc w Republice 
Czeskiej atrakcyjnych przyrodniczo 
i turystycznie) 

SŁABE STRONY  

 Gmina Leśna należy do obszaru o najniższej 
dostępności transportowej do ośrodków 
wojewódzkich spośród gmin województwa 
dolnośląskiego. 

 Konieczność rewitalizacji dworca 
kolejowego w Leśnej. Zgodnie z intencją 
samorządowców w zrewitalizowanym 
dworcu kolejowym w Leśnej mogłaby się 
mieścić placówka kultury, lokalne muzeum 
czy galeria, jak również mogłaby być 
prowadzona działalność gastronomiczna, 
handlowa czy kulturalno-oświatowa. 

 Niski stopień zwodociągowania gminy. 
Problem dot. przede wszystkim obszarów 
wiejskich.  

 Bardzo niski stopień skanalizowania gminy.  

SZANSE 

 Porozumienia o współpracy na rzecz 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
Zachodniego Obszaru Integracji 
Województwa Dolnośląskiego. 

 Porozumienie może umożliwić przekazanie 
przez Województwa Dolnośląskie części 
zadań w zakresie zarządzania i wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 na poziom subregionalny.  

 Wskazanie w Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do roku 2030 
obszarów przygranicznych jako obszarów 
funkcjonalnych wymagających 
restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji 
przy wsparciu instrumentów właściwych 
polityce regionalnej. 

 Policentryczna struktura sieci osadniczej i 
silne powiązania funkcjonalne gminy Leśna 
z ośrodkiem powiatowym Lubaniem oraz 
sąsiednimi lokalnymi ośrodkami, tj. 
Gryfowem, Zawidowem, Olszyną, Mirskiem  

 Wdrażanie europejskich wymogów w 
zakresie gospodarki odpadami, a tym 
samym likwidacja dzikich wysypisk śmieci i 
poprawa ładu przestrzennego.  

ZAGROŻENIA   

 Zagrożenie występowaniem ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych i zdarzeń z tym 
związanych, w szczególności zagrożenie 
powodziowe wynikające z podgórskiego 
położenia oraz wysokim opadów 
atmosferycznych.  

 Niezadowalająca jakość i częstotliwość 
połączeń komunikacyjnych z dalszym 
otoczeniem i wybranymi kierunkami na 
trasach lokalnych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SFERA PRZESTRZENNA – PODSUMOWANIE 

Mocną stroną gminy Leśna jest jej położenie na pograniczu dolnośląskim, w sąsiedztwie Gór Izerskich 

oraz atrakcyjne ukształtowanie i walory przyrodnicze. Słabą stroną jest dostępność transportowa 

związana z peryferyjnym położeniem w stosunku do stolicy województwa. Gmina Leśna posiada 

nieuregulowaną na znacznym obszarze gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Problem stanowi też 

degradacja substancji budowlanej, w szczególności jednej z wizytówek miasta Leśna, jaką jest 

dworzec kolejowy.  

Szansą na rozwój gminy są silne powiązania funkcjonalne z otoczeniem, w szczególności z Lubaniem i 

współpraca na obszarze pogranicza dolnośląskiego. Gmina Leśna położona jest peryferyjnie nie tylko 

w stosunku do stolicy województwa, ale także w stosunku go głównych szlaków komunikacyjnych, 

dlatego też zagrożeniem może być dostępność komunikacyjna (liczba i częstotliwość połączeń 

komunikacyjnych). Uwarunkowanie związane z ukształtowaniem terenu oraz położenie na pogórzu 

powodują, że zjawiska pogodowe mogą mieć charakter zjawisk ekstremalnych i stanowić poważne 

zagrożenie. 

Tabela 85. Analiza SWOT, sfera gospodarcza 

SFERA GOSPODARCZA 

MOCNE STRONY  

 Wzrost znaczenia w lokalnej gospodarce 
turystyki 

SŁABE STRONY  

 Niskie dochody własne gminy Leśna. 

 Spadek liczby przedsiębiorstw w kategorii 
małych przedsiębiorstw. 

 Znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy na 
obszarze gminy.  

 Mała liczba podmiotów gospodarczych 
w porównaniu do analogicznych danych dla 
gmin miejsko-wiejskich w kraju i 
województwie dolnośląskim. 

 Stosunkowo niewielka liczba osób 
prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą w porównaniu do 
analogicznych danych dla gmin miejsko-
wiejskich w kraju i województwie 
dolnośląskim, świadcząca o niskim 
potencjale przedsiębiorczości.  

SZANSE 

 Wzrost popytu na regionalne produkty 
spożywcze i ekologiczne z Dolnego Śląska. 

 Położenie na styku trzech państw, 
korzystne położenie w stosunku do 
zagranicznych rynków zbytu, bliskość 
znacznych centrów miejskich (Jelenia Góra, 
Bolesławiec, Goerlitz/Zgorzelec, Liberec). 

ZAGROŻENIA   

 Ograniczenie wsparcia w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SFERA GOSPODARCZA – PODSUMOWANIE 

W gospodarce gminy Leśna dominują przede wszystkim małe podmioty. Na przestrzeni ostatnich lat 

zanotowano upadek kilku podmiotów gospodarczych, które miały spory udział w zatrudnieniu na 

obszarze gminy. Poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy jest niższy w porównaniu do gmin 

powiatu lubańskiego. Notuje się wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej. Znaczenie to może 

być jeszcze większe, mając na uwadze wzrost popytu na produkty lokalne oraz korzystne położenie 

na styku 3 państwa.  

Tabela 86. Analiza SWOT, sfera turystyczna 

SFERA TURYSTYCZNA  

MOCNE STRONY  

 Turystyczne wykorzystanie Kwisy. 

 Rozbudowana oferta gospodarstw 
agroturystycznych. 

 Rozwinięte oferta turystyki konnej.  

 Dobrze rozwinięta infrastruktura 
noclegowa, w postaci hoteli, ośrodków 
wypoczynkowych, campingów, ale także 
licznych gospodarstw agroturystycznych.  

SŁABE STRONY  

 Niedoinwestowanie urządzeń rekreacyjnych 
i infrastruktury turystycznej na obszarach 
wypoczynkowych, w szczególności wokół 
zbiorników wodnych (Jezioro Leśniańskie i 
Złotnickie). 

SZANSE 

 Wskazanie gminy Leśna jako jednej z 
miejscowości turystycznych o znaczeniu 
krajowym w województwie dolnośląskim w 
Programie Rozwoju Turystyki dla 
Województwa Dolnośląskiego. 

 Uczestnictwo gminy Leśna w strukturach 
Euroregionu Nysa i możliwość 
wykorzystania partnerstw 
międzynarodowych do realizacji polityki 
rozwoju, w tym rozwoju turystyki i wsparcie 
finansowe projektów przez fundusze Unii 
Europejskiej.  

 Udział sołectw gminy Leśna w Programie 
Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. 

 Bliskość (sąsiedztwo) dobrze rozwiniętych 
turystycznie ośrodków Świeradowa Zdrój 
i Czerniawy oraz sąsiedztwo atrakcyjnych 
turystycznie obszarów Gór Izerskich po 
stronie polskiej i czeskiej.  

 Bliskość (sąsiedztwo) turystycznego regionu 
Górnych Łużyc oraz spory potencjał rynku 
zbytu dla usług turystycznych po stronie 
niemieckiej.  

 Tworzenie wspólnych transgranicznych 
produktów turystycznych. 

 Rozwój turystyki wiejskiej oraz 
kwalifikowanej i kulturowej oraz 
biznesowej. 

ZAGROŻENIA   

 Brak zintegrowanego systemu informacji i 
promocji turystycznej regionu. 

 Mała ilość skomercjalizowanych produktów 
turystycznych w regionie.  

 Brak spójnego dla regionu systemu oraz zły 
stan szlaków turystycznych w regionie.  

 Brak zdefiniowania wielkości (granic) 
obszaru funkcjonalnego w zakresie 
wspólnej polityki promocji turystycznej 
(Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie, 
powiat lubański, subregion Nysa-Kwisa-
Bóbr).  

 Niewystarczająca współpraca pomiędzy 
podmiotami gospodarki turystycznej 
w regionie. 

 Niska rozpoznawalność regionu jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie. 

 Brak wsparcia przedsięwzięć związanych z 
turystyką przez polityki UE w nowej 
perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 
2020.  

Źródło: Opracowanie własne  
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SFERA TURYSTYCZNA – PODSUMOWANIE 

Potencjał rozwoju turystyki wynika zarówno z potencjału kulturowego, przede wszystkim lokalizacji 

na obszarze gminy Zamku Czocha, jednej z najbardziej rozpoznawanych atrakcji turystycznych 

Dolnego Śląska oraz potencjału turystyki wypoczynkowej i wiejskiej związanej z bogatą ofertą 

gospodarstw agroturystycznych. Atutami jest atrakcyjne położenie (bliskość atrakcyjnych turystycznie 

regionów Gór Izerskich) oraz walory przyrodnicze (ukształtowanie terenu, rzeka Kwisa, liczne obszary 

chronione). Gmina powinna zdecydowanie dążyć do poprawy infrastruktury turystycznej. 

Zagrożeniem jest też nieefektywna promocja, wynikająca z braku zdefiniowania obszaru 

funkcjonalnego w zakresie wspólnej promocji turystycznej, niespójność przekazu promocyjnego na 

obszarze pogranicza dolnośląskiego oraz brak zintegrowanego systemu promocji turystycznej. 

Potencjał turystyczny gminy Leśna został zauważony na poziomie koncepcji rozwoju turystyki w 

województwie dolnośląskim. Atrakcyjność turystyczną gminy podnosi fakt bliskości tak znanych 

destynacji turystycznych, jak Świeradów Zdrój i Góry Izerskie.  

 

Tabela 87. Analiza SWOT, sfera społeczna 

SFERA SPOŁECZNA  

MOCNE STRONY  

 Aktywna współpraca gminy Leśna z 
organizacjami pozarządowymi oraz rosnąca 
aktywność organizacji pozarządowych.  

 Potencjał w przyciąganiu „nowych 
osadników” podwyższających poziom 
kapitału ludzkiego gminy (na przykładzie 
Stacji Wolimierz). 

SŁABE STRONY  

 Systematyczny spadek liczby ludności gminy 
w latach 2002-2012. Za ubytek liczby 
ludności odpowiada ujemne saldo migracji. 
Przyrost naturalny kształtuje się nieznacznie 
powyżej zera.  

 Starzenie się społeczeństwa gminy.  

 Dość znaczny spadek liczby osób 
pracujących.  

 Wysoki poziom bezrobocia, pomimo spadku 
udziału zarejestrowanych bezrobotnych w 
ogóle ludności w wieku produkcyjnym w 
latach 2004-2012. Za spadek ten odpowiada 
jednak proces starzenia się społeczeństwa i 
migracje. Problem bezrobocia dotyka 
głównie osób bez wykształcenia średniego, 
długotrwale bezrobotnych oraz kobiet. 

 Niski odsetek dzieci objętych edukacją 
przedszkolną. 

 Bardzo duży spadek liczby uczniów szkół 
podstawowych. 

 Wzrost liczby rodzin, korzystających z 
pomocy i wsparcia. 

 Duża liczba osób, które korzystały ze 
środowiskowej pomocy społecznej.  
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SZANSE 

 Rosnący trend (tzw. Nowy Pozytywizm) 
młodych, ambitnych ludzi 
zainteresowanych przeprowadzką do 
mniejszych ośrodków, atrakcyjnych pod 
względem życia ( w tym szczególnie osób 
związanych z tzw. przemysłem kreatywnym 
tj. IT, grafika komputerowa, które mogą 
pracować online na globalnym rynku, 
wybierających ciekawe i rozwijające 
duchowo życie na wsi w miejsce korporacji). 

ZAGROŻENIA   

 Silna presja konkurencyjna ośrodków 
miejskich w stosunku do kapitału ludzkiego.  

 Zmniejszenie zatrudnienia wśród głównych 
pracodawców regionu (PGE, SSE). 

Źródło: Opracowanie własne 

SFERA SPOŁECZNA – PODSUMOWANIE 

Gminę Leśna wyróżnia bardzo wysoki poziom bezrobocia. Jest to najpoważniejszy problem gminy. 

Gminę wyróżnia także znaczny odsetek społeczeństwa, które korzysta z pomocy społecznej. 

Wzmocnienie kapitału ludzkiego jest jednym z największych wyzwań rozwojowych gminy. Pozytywnie 

należy ocenić fakt aktywnej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Przyciąganie nowych 

mieszkańców jest także szansą na wzmocnienie potencjału kapitału ludzkiego. Przyczyni się także do 

poprawy niekorzystnych statystyk demograficznych. Przykłady migracji na obszar gminy Leśna 

nowych mieszkańców pokazują, że gmina jest w stanie konkurować o ludzi z dużymi ośrodkami 

miejskimi, oferując atrakcyjne miejsce zamieszkania. 
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II CZĘŚĆ STRATEGICZNA  

1. Misja i wizja  

Wizja formułowana w ramach strategii jest swego rodzaju projekcją przyszłości, do jakiej dąży 
samorząd i społeczność lokalna. Wizja rozwoju opisuje pożądany stan docelowy w perspektywie kilku 
– kilkunastu lat oraz wybrane uwarunkowania, które posłużyły do wyboru i formułowania realnych 
priorytetów strategicznych. 

Dobrze sformułowana wizja składa się z dwóch głównych elementów – nadrzędnej ideologii 
i wyobrażanej przyszłości. Definiuje to, czym jesteśmy i dlaczego istniejemy (niezmienna, nadrzędna 
ideologia) i jednocześnie wskazuje, „kim chcemy się stać, co chcemy stworzyć i osiągnąć (wyobrażana 
przyszłość, która wymaga znaczących zmian i postępu). 

Wizja rozwoju została wypracowana w sposób partycypacyjny podczas konsultacji w formule 
warsztatów strategicznych90. 

WIZJA 

Gmina LEŚNA to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału 
przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia.                

Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy  

Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców. 

 

Rozwinięcie wizji. 

Gmina turystyczna – oznacza, że na jej obszarze funkcjonuje atrakcyjna i konkurencyjna oferta 
turystyczna, gmina turystyczna zapewnia turystom i mieszkańcom wysoką jakość usług publicznych 
oraz przestrzeni. Oferta turystyczna gminy bazuje w dużej mierze na zasobach przyrodniczych, 
dlatego też zrównoważone wykorzystanie tych zasobów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy.  
 
Gmina swoją przewagę konkurencyjną oraz ofertę kształtuje na wysokim potencjale przyrody 
i krajobrazu, którą wspiera przemyślaną i mądrą polityką promocji. Gmina chroni swoje kluczowe 
zasoby, dlatego też szczególną rolę w strategii rozwoju odgrywa ochrona środowiska, zachowanie 
i rewitalizacja przestrzeni oraz miejsc o znaczeniu dla kultury. Oferta turystyczna kształtowania jest 
w sposób zrównoważony przestrzennie, tak aby wykorzystać potencjał turystyczny całej gminy, a nie 
tylko jej wybranych części.  
 
Kluczowe dla strategii rozwoju jest wykorzystanie potencjału położenia – w otoczeniu Gmina szuka 
szans, które wzmocnią lokalny potencjał. Dlatego tak istotna dla Gminy Leśna jest otwartość na 
współpracę, partnerstwo oraz wykorzystanie powiązań funkcjonalnych z otoczeniem.  
 
Gmina Leśna świadoma jest swojego położenia w przestrzeni kraju i świadoma tego, że potencjał 
pozytywnych zmian tkwi przede wszystkim w potencjale kreatywnych i przedsiębiorczych 
mieszkańców – dzięki nim Gmina Leśna będzie liderem pozytywnych zmian i przeobrażeń w regionie, 
miejscem rozwoju przedsiębiorczości, która umiejętnie wykorzystuje potencjał gminy i jej otoczenia. 

                                                           
90

 Więcej o konsultacjach w rozdziale 7. Opis konsultacji społecznych 
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Dzięki kreatywności i przedsiębiorczości, a także silnej więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania 
udaje się ciągle zmniejszać poziom bezrobocia oraz zatrzymać młodych ludzi.  
 
Gmina Leśna to zintegrowana wspólnota mieszkańców w wielu wymiarach, zarówno w wymiarze 
przestrzennym, jak też społecznym. Integracja oznacza wyrównywanie dysproporcji w rozwoju 
poszczególnych miejscowości oraz wspieranie grup społecznych, osób, które potrzebują pomocy 
w imię solidarności społecznej.   
 

MISJA 
 

Misja, jako nadrzędny cel funkcjonowania jest krótkim, syntetycznym określeniem docelowego 

kierunku rozwoju ze sprecyzowaniem nadrzędnych wartości, które będą przestrzegane. Misja 

przybiera postać rozwiniętego zdania w czasie przyszłym zapowiadającego ogólny trend rozwojowy, 

zgodny z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza mieszkańców. 

 

MISJA 

Misją Gminy Leśna jest zwiększanie kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości, otwartości, 
serdeczności i zrównoważonego rozwoju. 

Inwestycja w kapitał ludzki jest gwarantem rozwoju społeczno- gospodarczego i turystycznego 
Gminy Leśna. 

 

Misja nawiązuje bezpośrednio do najważniejszego potencjału rozwoju Gminy, jakim jest kapitał 
ludzki. Kapitał ludzki rozumiany jest jako pojęcie ekonomiczne, oznaczające zawarty w każdym 
człowieku i społeczeństwie jako całości zasób fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdrowia 
i energii życiowej. Przedsiębiorczy, otwarci i serdeczni mieszkańcy gwarantują, że Gmina Leśna 
optymalnie wykorzysta wszystkie swoje atuty, w szczególności potencjał przyrodniczo – krajobrazowy 
i kulturowy oraz potencjał swojego położenia.  
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2. Cele strategiczne  

Struktura Strategii będzie spójna, jeśli zostanie zbudowana w oparciu o elementy składowe 
wzajemnie sobie podległe w hierarchii ważności (obszary priorytetowe, cele i wynikające z nich 
zadania).  

Osiąganiu wizji obszaru funkcjonalnego służą wyznaczone kierunki, cele strategiczne i cele 
operacyjne. Kierunki i cele mają charakter ogólny i określają pożądane stany i procesy rozwojowe.  

Ujęcie zagadnień strategicznych dla rozwoju Gminy Leśna jest próbą możliwie pełnego opisu jej 
funkcjonowania .  

W ramach kierunków rozwoju wyszczególniono cele strategiczne, którym podporządkowano cele 
operacyjne i działania. Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązują do wizji i misji. 
Realizacja programów, prowadząca do osiągnięcia celów będzie prowadziła do osiągnięcia 
pożądanego statusu określonego w misji i wizji gminy Leśna. 

Rysunek 12 Schemat powiązania wizji, misji i celów strategicznych  

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
 

WIZJA 

Gmina Leśna to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania potencjału 
przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego położenia.              

Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. 
Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców. 

 

MISJA 
Zwiększanie kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości, otwartości, 

serdeczności i zrównoważonego rozwoju. 
Inwestycja w kapitał ludzki jest gwarantem rozwoju społeczno- gospodarczego 

i turystycznego Gminy Leśna. 

CEL II 

GMINA 

PRZEDSIĘBIORCZA 

CEL I 

GMINA 

TURYSTYCZNO-

REKREACYJNA 

CELE STRATEGICZNE 

 

CEL III 

GMINA 

ZINTEGROWANA 

PRZESTRZENNIE 

CEL IV 

GMINA 

ZINTEGROWANA 

SPOŁECZNIE 
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Tabela 88. Uzasadnienie wyboru celów strategicznych  

 
LP. 

 
CEL STRATEGICZNY 
 

 
OPIS / UZASADNIENIE 
 

1 GMINA TURYSTYCZNO-
REKREACYJNA 

 

Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, kulturowe oraz atuty 
położenia wyznaczają główną funkcję Gminy Leśna – 
funkcję turystyczną.  
Gmina oferuje turystom możliwość aktywnego 
wypoczynku, rekreacji w oparciu o potencjał 
agroturystyki, turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz 
powiązania funkcjonalne ze Świeradowem. 
Aby w pełni wykorzystać ten potencjał do rozwoju 
niezbędne jest kształtowania oferty turystycznej Gminy 
poprzez kreację produktów turystycznych i „marki 
turystycznej”. Marka, czyli sposób odbioru Gminy przez 
turystów w dużym stopniu zależy, od jakości usług 
turystycznych. Jakość tych usług zależy od jakości 
infrastruktury turystycznej. Modernizacja i rozbudowa tej 
infrastruktury powinna być ukierunkowana na tworzenie 
warunków do uprawiania turystyki w sposób bezpieczny 
i w wygodnej formie, z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych. Ważne jest także budowanie i promocja 
produktów turystycznych. 

2 GMINA PRZEDSIĘBIORCZA 

 

Misją Gminy jest inwestycja w kapitał ludzki, która ułatwi 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych.  
Obejmuje działania ukierunkowane na kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych w szczególności w pożądanych 
branżach: turystycznej i usług okołoturystycznych, 
produkcji zdrowej żywności, produktów lokalnych, 
przetwórstwa lokalnych surowców naturalnych: bazaltu, 
gliny, glinki kaolinowej.  

Obejmuje również działania z zakresu poprawy 
atrakcyjności inwestowania (system ulg i zachęt, 
promocja). 

3 
 

GMINA ZINTEGROWANA 
PRZESTRZENNIE 

 

Obejmuje działania dotyczące zrównoważonego rozwoju 
infrastruktury technicznej i społecznej Gminy, jak również 
kształtowania przestrzeni pod kątem rozwoju turystyki 
(podniesienie walorów estetycznych, przestrzennych 
i funkcjonalnych), gospodarki (na potrzeby działań 
inwestycyjnych), a także w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców (infrastruktura sportowa, rekreacyjna, 
kulturalna).  

4 GMINA ZINTEGROWANA 
SPOŁECZNIE 

 

Obejmuje działania mające na celu wsparcie aktywności 
społecznej i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców 
Gminy. Szczególną rolę w procesie integracji społecznej 
oraz kształtowaniu tożsamości lokalnej odgrywają 
organizacje pozarządowe, z którymi Gmina aktywnie 
współpracuje. 

Źródło: opracowanie własne   
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3. Cele operacyjne  

Cele operacyjne wskazują kierunki postępowania na drodze osiągnięcia pożądanego rezultatu celów 
strategicznych. Cele strategiczne i wynikające z nich cele operacyjne przedstawiamy w poniższej 
tabeli:  

Tabela 89. Cele strategiczne i operacyjne  

 
LP. 
 

 
CEL STRATEGICZNY 
 

 
CEL OPERACYJNY 

 
OPIS 

1 GMINA 
TURYSTYCZNO-
REKREACYJNA 

 

1.1. Budowa i zarządzanie 
marką turystyczną Gminy 
Leśna 

Obejmuje działania związane z budową 
marki turystycznej Gminy Leśna (logo, 
system identyfikacji wizualnej) oraz 
promocją turystyczną marki i jej 
produktów (punkty informacji 
turystycznej, oznakowanie atrakcji, 
szeroka promocja). 

1.2. Budowa i rozwój 
produktów turystycznych 

Obejmuje wybór, kreację oraz 
promocję produktów turystycznych 
w oparciu o walory turystyczno-
przyrodnicze. 

1.3. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury turystycznej 

Marka czyli sposób odbioru przez 
turystów w dużym stopniu zależy od 
jakości usług turystycznych. Jakość tych 
usług zależy od jakości infrastruktury 
turystycznej.  
Obejmuje działania związane 
z modernizacją i rozwojem szlaków 
turystycznych, rewitalizacją obiektów 
na potrzeby turystyki (dworzec 
kolejowy, sztolnie).  
Obejmuje również szeroką współpracę 
w kierunku rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej.  

2 GMINA 
PRZEDSIĘBIORCZA 

2.1. Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Obejmuje integracje i wsparcie dla 
małych przedsiębiorstw, szczególnie 
branż turystycznej i około turystycznej, 
w tym utworzenie lokalnego Inkubatora 
przedsiębiorców. 
Obejmuje także promocję lokalnych 
przedsiębiorców, w tym szczególnie 
z zakresu budowy lokalnych obiegów 
gospodarczych. 

2.2. Poprawa atrakcyjności 
inwestowania 

Obejmuje działania zmierzające do 
podniesienia atrakcyjności 
inwestowania w Gminie Leśna poprzez 
opracowanie systemu zachęt 
i przywilejów oraz promocję 
gospodarczo-inwestycyjną.  
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3 GMINA 
ZINTEGROWANA 
PRZESTRZENNIE 

3.1. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury 
technicznej oraz społecznej 
Gminy. 

Obejmuje działania z zakresu 
rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury technicznej: sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, 
internetowej oraz infrastruktury 
społecznej: oświatowej, sportowej, 
rekreacyjnej i kulturalnej. 
Obejmuje także działania na rzecz 
przygotowania działek pod 
budownictwo mieszkaniowe,  
poprawy jakości, estetyki i utrzymania 
dróg oraz poprawy połączeń 
komunikacyjnych Gminy. 

3.2. Poprawa funkcjonalności 
i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Obejmuje działania z zakresu 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej oraz promocji i wsparcia 
architektury regionalnej oraz spójności 
oznakowania.  

3.3. Bezpieczna, ekologiczna 
i czysta Gmina 

Obejmuje działania z zakresu ochrony 
środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, 
edukacja, wsparcie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, domów 
pasywnych, gospodarki niskoemisyjnej), 
czystości i bezpieczeństwa Gminy, 
w tym bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego.   

4 GMINA 
ZINTEGROWANA 
SPOŁECZNIE 

4.1. Wsparcie aktywności 
społecznej poprzez wsparcie 
działalności organizacji 
pozarządowych 

Obejmuje wsparcie realizacji zadań 
publicznych przez NGO, zabezpieczanie 
wkładów własnych na projekty NGO, 
integracje i podnoszenie potencjału 
kadrowego NGO (szkolenia, kursy).  

4.2. Wykorzystanie 
mechanizmów ekonomii 
społecznej 

Obejmuje wsparcie inicjatyw i rozwoju 
spółdzielni socjalnych oraz aktywnych 
form reintegracji społecznej. 

4.3. Budowanie lokalnej 
tożsamości 

Obejmuje działania edukacyjne oraz 
współpracę między miejscowościami 
Gminy na rzecz budowania lokalnej 
tożsamości. 

4.4. Wsparcie działań 
i inicjatyw na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Obejmuje działania z zakresu zarówno 
usuwania barier infrastruktury 
przestrzeni publicznej, jak również 
wsparcie inicjatyw i działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 90. Zadania: podmiot zaangażowany, termin realizacji, wskaźniki realizacji i źródła finansowania  

CEL STRATEGICZNY 
1. GMINA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA 

Cel operacyjny Zadanie Waga 
w skali 
1-6 

Podmiot 
zaangażowany 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji Źródło 
finansowania  

1.1. Budowa 
i zarządzanie marką 
turystyczną Gminy 
Leśna 
 

1. Logo i System Identyfikacji 
Wizualnej (SIW). 

6 Gmina do 2015 Istniejące logo i SIW Gmina, UE (RPO)  

2. Wdrożenie „zarządzania” marką 
turystyczną Gminy (w strukturze 
organizacyjnej Gminy).  

6 Gmina do 2016 Istniejący system 
zarządzania marką 

Gmina, UE (RPO) 

3. Stworzenie punktu informacji 
turystycznej i systemu 
elektronicznej informacji 
turystycznej i kulturalnej. 

6 Gmina, 
gospodarstwa 
agroturystyczna, 
NGO 

do 2016 Istniejący pkt. 
i system informacji 
turystycznej  

Gmina, UE  
(RPO, EWT) 

4. Promocja turystyczna Gminy i jej 
produktów (w tym oznakowane 
atrakcji): w gminach partnerskich, 
poprzez gminy sąsiednie, 
wykorzystując szeroką współpracę  

6 Gmina, 
gospodarstwa 
agroturystyczna, 
NGO, branża 
turystyczna  

sukcesywnie do 
2025 

Liczba noclegów  Gmina, UE,  
środki 
powiatowe, 
wojewódzkie, 
prywatne 

1.2. Budowa i rozwój 
produktów 
turystycznych 

1. Wsparcie budowy produktów 
turystycznych w ramach Gminnej 
Rady Pożytku Publicznego 
( turystyka wiejska, kwalifikowana, 
kulturowa, w tym impreza 
Poławianie pereł, turystyka 
biznesowa w oparciu 
o agroturystykę, turystyka 
grupowa: seniorzy 50+). 

6 Gminna Rady 
Pożytku Publicznego, 
NGO 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba produktów 
turystycznych  

Gmina, środki 
prywatne, NGO 

2. Szkolenia. 5 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025; 
intensywniej do 
2016  

- Liczba szkoleń 
- Liczba uczestników 

Gmina, prywatne, 
UE (RPO, EWT, 
POWER) 
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3. Organizacja imprez. 4 Gmina, OKiS, 
sołectwa 

sukcesywnie do 
2025 

- Liczba imprez 
- Liczba uczestników 
imprez 

Gmina, prywatne, 
UE (RPO, EWT, 
WER), 
środki 
powiatowe, 
wojewódzkie 

4. Promocja. 5 Gmina, NGO, branża 
turystyczna (w tym  
tour operatorzy) 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba noclegów Gmina, UE (RPO, 
EWT), 
środki prywatne 

1.3. Modernizacja 
i rozwój infrastruktury 
turystycznej 

1. Modernizacja i rozwój szlaków 
turystycznych: rowerowych, 
pieszych, konnych, kajakowych 
(inwentaryzacja, koncepcje 
planistyczne, wytyczenie, 
oznakowanie, mała infrastruktura 
turystyczna). 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Długość 
zmodernizowanych 
szlaków/ ścieżek 

Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

2. Rewitalizacja dworca kolejowego 
w kierunku utworzenia centrum 
turystyczno-usługowego (produkty 
lokalne, usługi turystyczne 
i okołoturystyczne).  

6 Gmina do 2020 Zrewitalizowany 
dworzec 

Gmina, UE (EWT, 
RPO), środki 
krajowe, 
wojewódzkie, 
prywatne 

3. Wspieranie i współpraca przy 
utworzeniu stanicy wodnej.  

4 Gmina, NGO do 2020 Istniejąca stanica Gmina, krajowe, 
UE (RPO, EWT, IS) 

4. Wykorzystanie kolejki 
wąskotorowej dla potrzeb turystyki 
– współpraca z gminą Mirsk 
i podmiotami z Rep. Czeskiej.  

4 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025 

- Powstanie kolejki 
- Liczba osób 
korzystających 
z kolejki 

Gmina, UE (EWT, 
RPO), środki 
prywatne 

5. Rewitalizacja sztolni na potrzeby 
turystyki. 

6 Gmina, Lasy 
Państwowe 

etapami  
i etap 
(Baworowo)  
do 2017  
 
 
 

- Liczba sztolni  
- Liczba 
zwiedzających 

Gmina, Lasy 
Państwowe, UE 
(RPO, EWT) 
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CEL STRATEGICZNY 
2. GMINA PRZEDSIĘBIORCZA  

Cel operacyjny Zadanie Waga 
w skali 

1-6 

Podmiot 
zaangażowany 

Termin realizacji Miernik docelowy 
wykonania 

Źródło 
finansowania 

2.1. Wsparcie 
lokalnej 
przedsiębiorczości 

1. Integracja i wsparcie dla małych 
przedsiębiorców, szczególnie dla 
branży turystycznej i około 
turystycznej, produkcja zdrowej 
żywności, produkt lokalny, 
przetwórstwo lokalnych surowców 
naturalnych: bazalt, gliny, glinki 
kaolinowe (integracja wytwórców 
lokalnych produktów 
i agroturystyki, wspólne platformy 
współpracy – np. wewnętrzna 
wymiana bonów towarowych). 

6 NGO, Gmina sukcesywnie 
do 2025 

- Platforma 
porozumienia 
- Liczba 
wspólnych 
przedsięwzięć 
- Liczba 
przedsiębiorców  

Gmina, UE (RPO, 
IR) środki 
prywatne 

2. Wsparcie rozwoju dodatkowych 
funkcji rozwojowych – np. dom 
pomocy społecznej. 

4 Gmina, NGO, 
podmioty 
prywatne 

sukcesywnie 
do 2025 

Liczba nowych 
przedsięwzięć/ 
inwestycji 

Gmina, UE (RPO, 
IR) środki 
prywatne 

3. Promocja lokalnych 
przedsiębiorców – wspieranie 
budowy lokalnych obiegów 
gospodarczych (dla produktów, 
usług): warsztaty, imprezy, 
spotkania, wymiana informacji 
o produktach. 

6 Gmina, NGO, 
podmioty 
prywatne 

sukcesywnie 
do 2025 

- Dochody 
własne gminy 
- Liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
- Liczba noclegów 

Gmina, UE (RPO, 
IR) środki 
prywatne 

4. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
„przyciągnięcia” kapitału ludzkiego 
(Osada twórców), w tym poprzez 
lokalnych ambasadorów marki, na 
portalach internetowych. 

5 NGO, Gmina sukcesywnie 
do 2025 

Liczba nowych 
osób 
meldujących się 
w gminie 

Gmina, środki 
prywatne 

5. Lokalny inkubator 
przedsiębiorczości w oparciu 
o specyfikę potrzeb w gminie, 

4 NGO, Gmina do 2016 - Lokalny 
Inkubator 
- Liczba osób 

Gmina, UE, WER, 
środki prywatne 
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w oparciu o NGO/UE ( szkolenia, 
edukacja). 

korzystających 

2.2. Poprawa 
atrakcyjności 
inwestowania 

1. Opracowanie systemu zachęt, ulg 
i przywilejów dla rozwoju MŚP.  

5 Gmina sukcesywnie 
do 2025 

System zachęt, 
ulg i przywilejów 

Gmina 

2. Promocja i Informacja gospodarczo 
– inwestycyjna 

5 Gmina, NGO, 
podmioty 
gospodarcze 

sukcesywnie 
do 2025 

- Liczba 
podmiotów 
gospodarczych  
- Liczba nowych 
numeracji 
budynków  

Gmina, UE (RPO, 
IR), 
środki prywatne 

CEL STRATEGICZNY 
3. GMINA ZINTEGROWANA PRZESTRZENNIE  

Cel operacyjny Zadanie Waga 
w skali 
1-6 

Podmiot 
zaangażowany 

Termin realizacji Miernik docelowy 
wykonania 

Źródło 
finansowania 

3.1. Rozbudowa 
i modernizacja 
infrastruktury 
technicznej oraz 
społecznej Gminy. 

1. Rewitalizacja dworca kolejowego 
w Leśnej. 

6 Gmina do 2020 Zrewitalizowany 
dworzec 

Gmina, UE (EWT, 
RPO), środki 
krajowe, 
wojewódzkie, 
prywatne 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej.  6 Gmina, PM 
SYNERGIA  

sukcesywnie do 
2025 

- Długość sieci 
wodociągowej  
- % mieszkańców 
korzystających z sieci 
wodociągowej   

Gmina, PM 
SYNERGIA, UE 
(RPO, IR),  
środki krajowe 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.  6 Gmina, PM 
SYNERGIA  

sukcesywnie do 
2025 

- Długość sieci 
kanalizacyjnej, 
- % mieszkańców 
korzystających z sieci 
kanalizacyjnej   

Gmina, PM 
SYNERGIA, UE 
(RPO, IR),  
środki krajowe 

4. Rozbudowa sieci Internet. 6 Gmina, podmioty 
prywatne 

do 2018 % pokrycia 
Internetem  

Gmina, UE (PC) 
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5. Działania na rzecz poprawy 
połączeń komunikacyjnych gminy 
wewnątrz i na zewnątrz (lobbing, 
wspieranie inicjatyw, monitoring 
i informacja na stronach gminy 
etc.). 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba połączeń 
komunikacją 

Gmina 

6. Przygotowanie działek pod 
budownictwo mieszkaniowe 
(zmiany w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz uzbrojenie działek). 

6 Gmina sukcesywnie  
i etap plany do 
2014 

Liczba działek Gmina 

7. Lobbing i współpraca na rzecz 
poprawy jakości, estetyki 
i utrzymania dróg powiatowych 
i wojewódzkich(w tym utrzymania 
zimowego) 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba skarg Gmina 

8. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury oświatowej (szkoły, 
przedszkola). 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba zakończonych 
inwestycji  

Gmina, UE (RPO), 
środki krajowe 

9. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej i kulturalnej 
(modernizacja stadionu 
sportowego, budowa hali 
sportowej, budowa i modernizacja 
świetlic wiejskich, remont sali 
widowiskowej, skate park). 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba zakończonych 
inwestycji 

Gmina, UE (RPO), 
środki krajowe 

3.2. Poprawa 
funkcjonalności 
i estetyki przestrzeni 
publicznej. 

1. Realizacja zadań 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej (projekty odnowy wsi, 
zagospodarowania nieużytków, 
poprawy estetyki krajobrazu, 
rewitalizacja założeń parkowych). 

6 Gmina, NGO, 
sołectwa, 
inicjatywy lokalne 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba wykonanych 
zadań/ inwestycji 

Gmina, UE (RPO, 
EWT),  
środki prywatne, 
wojewódzkie 

2. Promocja (konkursy na 
rewitalizacje) i wsparcie 
architektury regionalnej (domy 

6 Gmina, NGO sukcesywnie do 
2025 

- Liczba odnowionych 
obiektów  
- Liczba konkursów 

Gmina, UE (RPO, 
EWT), środki 
wojewódzkie, 
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przysłupowe, Kultura Łużycka). - Liczba uczestników 
konkursu  
- Liczba nowych 
inwestycji (dane ze 
Stow. Dom 
Kołodzieja) 

prywatne 

3. Działania na rzecz spójności 
oznakowania. 

5 Gmina sukcesywnie od 
2016 

- Spójny system 
oznakowania 
- Liczba 
oznakowanych 
obiektów 

Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

3.3. Bezpieczna, 
ekologiczna i czysta 
Gmina. 

1. Realizacja kompleksowego 
programu gospodarki odpadami 
(likwidacja dzikich wysypisk, 
działania edukacyjne).  

6 Gmina, PM 
SYNERGIA, NGO, 
Szkoły 

sukcesywnie do 
2025 

- Liczba 
zlikwidowanych 
dzikich wysypisk 
- % segregacji  

Gmina, PM 

SYNERGIA, NGO 

2. Realizacja działań związanych 
z utrzymaniem czystości na terenie 
Gminy (np. wsparcie działań 
proekologicznych) oraz promocja 
i wsparcie inicjatyw lokalnych.  

5 Gmina, PM 
SYNERGIA, NGO, 
Szkoły 

sukcesywnie do 
2025 

Brak  Gmina, PM 

SYNERGIA, NGO 

3. Edukacja ekologiczna.  6 NGO, szkoły, 
przedszkola, Gmina 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba kampanii/ 
projektów 

Gmina, UE (RPO), 
środki krajowe, 
wojewódzkie, 
prywatne 

4. Wsparcie rozwoju odnawialnych 
źródeł energii (małe elektrownie 
wodne).  

5 Podmioty 
prywatne,  
Gmina wspiera 
administracyjnie 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba 
uruchomionych  

Prywatne, UE (IS, 
RPO, IR) 

5. Wsparcie i promocja domów 
pasywnych.  

5 Podmioty 
prywatne, Gmina 
wspiera 
administracyjnie 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba domów  środki prywatne, 
krajowe, UE 

6. Wsparcie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej.  

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba inwestycji  Gmina, UE,  
środki krajowe 

7. Wspieranie działań na rzecz 
ochrony przyrody.  

6 Gmina, NGO, Lasy 
Państwowe 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba akcji/ 
przedsięwzięć  

środki prywatne, 
Lasy Państwowe, 
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Gmina, UE 

8. Realizacja działań dot. 
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego (Świecie, 
Jurków i Miłoszów – budowa 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej)  

6 Gmina, RZGW, 
Ministerstwo 
Środowiska 

sukcesywnie do 
2025 wg 
możliwości 

Liczba zbiorników środki krajowe, 
UE, Gmina 

CEL STRATEGICZNY 
4. GMINA ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE  

Cel operacyjny Zadanie Waga 
w skali 1-

6 

Podmiot 
zaangażowany 

Termin realizacji Miernik docelowy 
wykonania 

Źródło 
finansowania 

4.1. Wsparcie 
aktywności społecznej 
poprzez wsparcie 
działalności organizacji 
pozarządowych. 

1. Wsparcie realizacji zadań 
publicznych przez NGO. 

6 Gmina sukcesywnie do 
2025 

- Liczba zadań 
- Budżet na realizację 
zadań 

Gmina 

2. Zabezpieczanie wkładów własnych 
na projekty NGO. 

3 Gmina sukcesywnie po 
wypracowaniu 
zasad  

Wielkość środków 
dodatkowo 
pozyskanych  

Gmina 

3. Integracja NGO. 4 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba 
współpracujących 
organizacji  

środki prywatne, 
UE (RPO, WER), 
Gmina 

4. Podnoszenie potencjału 
kadrowego NGO. 

4 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025 

Liczba uczestników  środki prywatne, 
UE (RPO, WER), 
Gmina 

4.2. Wykorzystanie 
mechanizmów ekonomii 
społecznej. 

1. Wykorzystanie aktywnych form 
reintegracji społecznej (kluby, 
centra integracji społecznej)  
w oparciu o zewnętrzne 
finansowanie.  

4 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025 

- Liczba inicjatyw 
- Liczba uczestników 

środki prywatne, 
UE (RPO, WER), 
Gmina  

2. Wsparcie inicjatyw i rozwoju 
spółdzielni socjalnych.  

5 NGO, Gmina sukcesywnie do 
2025 

- Liczba osób 
- Liczba inicjatyw 

środki prywatne, 
UE (WER), Gmina 

4.3. Budowanie lokalnej 
tożsamości. 

1. Działania edukacyjne, 
w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży. 

6 NGO, szkoły, 
przedszkola, OSiK 

sukcesywnie do 
2025 

- Liczba działań/ 
przedsięwzięć 
- Liczba uczestników 

Budżety własne, 
Gmina, UE 
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2. Współpraca między 
miejscowościami 

6 Sołectwa, NGO, 
Gmina 

sukcesywnie do 
2025 

Liczba wspólnych 
inicjatyw 

Gmina, sołectwa, 
środki prywatne, 
UE (RPO – np.  
LLIDER) 

4.4. Wsparcie działań i 
inicjatyw na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1. Usuwanie barier infrastruktury 
przestrzeni publicznej. 

6 Gmina, NGO sukcesywnie do 
2025 

Liczba projektów 
infrastrukturalnych 
zrealizowanych  

Środki krajowe 
PETRON, UE, 
Gmina 

2. Wsparcie inicjatyw i działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

6 Gmina, NGO, szkoły sukcesywnie do 
2025 

Liczba inicjatyw Gmina, środki 
prywatne, UE 
(WER), krajowe 
PETRON 

Źródło: opracowanie własne  
UE – Unia Europejska, IS – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PC – Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa, EWT – Europejska Współpraca Terytorialna, RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
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4. Zgodność z dokumentami strategicznymi  

Zgodność na poziomie celów opracowanego dokumentu Strategii Rozwoju z najważniejszymi 
dokumentami planistyczno-strategicznymi: Strategią Rozwoju Kraju 2020, Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 i Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 91. Spójność Strategii Rozwoju Gminy Leśna z krajowymi i regionalnymi dokumentami planistyczno-
strategicznymi  

STRATEGIA ROZWOJU  

GMINY LEŚNA   

STRATEGIA 

ROZWOJU KRAJU 

2020 

KONCEPCJA 

PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA 

KRAJU 2030 

STRATEGIA ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO  

2020 

 
1. CEL STRATEGICZNY  
GMINA TURYSTYCZNO – REKREACYJNA 
 

1.1. Budowa i zarządzanie 
marką turystyczną Gminy 
Leśna. 

III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych 
i lokalnych oraz 
wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich. 

2.2. Regionalna 
integracja 
funkcjonalna, 
wspomaganie 
rozprzestrzeniania się 
procesów 
rozwojowych na 
obszary poza 
głównymi miastami 
oraz budowanie 
potencjału dla 

specjalizacji 

terytorialnej. 

2.2.4. Wspomaganie 

rozwoju specjalizacji 

terytorialnej. 

Cel 3 Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP – 
waga 2. 
Cel 6 Wzrost 
zatrudnienia i 
mobilności 
pracowników. 
 
 

1.2. Budowa i rozwój 
produktów turystycznych. 

III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych 
i lokalnych oraz 
wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich. 

2.2. Regionalna 
integracja 
funkcjonalna, 
wspomaganie 
rozprzestrzeniania się 
procesów 
rozwojowych na 
obszary poza 
głównymi miastami 
oraz budowanie 
potencjału dla 

specjalizacji 

terytorialnej. 

2.2.4. Wspomaganie 

Cel 3 Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP – 
waga 2. 
Cel 6 Wzrost 
zatrudnienia i 
mobilności 
pracowników. 
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rozwoju specjalizacji 

terytorialnej 

1.3. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury turystycznej. 

I.1.5. Zapewnienie 
ładu 
przestrzennego.  
 

2.1.5. Wspomaganie 
restrukturyzacji 
obszarów wiejskich. 
2.2. Regionalna 
integracja 
funkcjonalna, 
wspomaganie 
rozprzestrzeniania się 
procesów 
rozwojowych na 
obszary poza 
głównymi miastami 
oraz budowanie 
potencjału dla 

specjalizacji 

terytorialnej. 

2.2.3. Integracja 

przestrzenna 

i funkcjonalna 

obszarów wiejskich. 

2.3.3. Wzmacnianie 

procesów integracji 

obszarów 

przygranicznych. 

6. Przywrócenie 

i utrwalenie ładu 

przestrzennego. 

Cel 2 Zrównoważony 
transport i poprawa 
dostępności 
transportowej. 
Cel 3 Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP – 
waga 2. 
Cel 6 Wzrost 
zatrudnienia 
i mobilności 
pracowników. 
 

 
2. CEL STRATEGICZNY  
GMINA PRZEDSIĘBIORCZA 
 

2.1. Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości. 

II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej. 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego. 
II.4.3. Zwiększanie 
mobilności 
zawodowej 
i przestrzennej. 
III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych 
i lokalnych oraz 

2.1.5. Wspomaganie 
restrukturyzacji 
obszarów wiejskich. 
2.2. Regionalna 
integracja 
funkcjonalna, 
wspomaganie 
rozprzestrzeniania się 
procesów 
rozwojowych na 
obszary poza 
głównymi miastami 
oraz budowanie 
potencjału dla 

specjalizacji 

Cel 3 Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP – 
waga 2. 
Cel 6 Wzrost 
zatrudnienia 
i mobilności 
pracowników. 
Cel 8 Podniesienie 
poziomu edukacji, 
kształcenie 
ustawiczne. 
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wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich. 

terytorialnej. 

2.2.4. Wspomaganie 

rozwoju specjalizacji 

terytorialnej. 

2.2. Poprawa atrakcyjności 
inwestowania. 

III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych 
i lokalnych oraz 
wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich. 

2.1.5. Wspomaganie 
restrukturyzacji 
obszarów wiejskich. 
2.2. Regionalna 
integracja 
funkcjonalna, 
wspomaganie 
rozprzestrzeniania się 
procesów 
rozwojowych na 
obszary poza 
głównymi miastami 
oraz budowanie 
potencjału dla 

specjalizacji 

terytorialnej. 

Cel 3 Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP. 
Cel 6 Wzrost 
zatrudnienia 
i mobilności 
pracowników. 

 
3. CEL STRATEGICZNY  
GMINA ZINTEGROWANA PRZESTRZENNIE  
 

3.1. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury 
technicznej oraz społecznej 
Gminy. 

II.7.1. Zwiększenie 
efektywności 
zarządzania 
w sektorze 
transportowym. 
II.7.2. Modernizacja 
i rozbudowa 
połączeń 
transportowych. 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości 
i dostępności usług 
publicznych. 
 
 

2.1.5. Wspomaganie 
restrukturyzacji 
obszarów wiejskich. 
2.2.1. Zwiększanie 
dostępności 
transportowej 
wewnątrz regionów. 
2.2.3. Integracja 
przestrzenna 
i funkcjonalna obszarów 
wiejskich. 
2.3.3. Wzmacnianie 
procesów integracji 
obszarów 
przygranicznych. 
3.1.3. Poprawa 
dostępności ośrodków 
subregionalnych oraz 
obszarów wiejskich. 
6. Przywrócenie 
i utrwalenie ładu 
przestrzennego. 

Cel 2 
Zrównoważony 
transport i 
poprawa 
dostępności 
transportowej. 
Cel 5 Zwiększenie 
dostępności 
technologii 
komunikacyjno-
informacyjnych. 
Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 
 
 

3.2. Poprawa funkcjonalności 
i estetyki przestrzeni 
publicznej. 

I.1.5. Zapewnienie 
ładu 
przestrzennego. 
III.2.1. Podnoszenie 

2.1.5. Wspomaganie 

restrukturyzacji 

obszarów wiejskich. 

2.2.3. Integracja 

Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
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jakości 
i dostępności usług 
publicznych. 

przestrzenna 

i funkcjonalna obszarów 

wiejskich. 

6. Przywrócenie 

i utrwalenie ładu 

przestrzennego. 

życia. 
 

3.3. Bezpieczna, ekologiczna 
i czysta Gmina. 

I.1.5. Zapewnienie 
ładu 
przestrzennego. 
II.6.5. Adaptacja do 
zmian klimatu. 
II.6.3. Zwiększenie 
dywersyfikacji 
dostaw paliw 
i energii. 
II 6.4. Poprawa 
stanu środowiska. 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości 
i dostępności usług 
publicznych. 

2.1.5. Wspomaganie 
restrukturyzacji 
obszarów wiejskich. 
2.2.3. Integracja 
przestrzenna 
i funkcjonalna obszarów 
wiejskich. 
2.3.3. Wzmacnianie 
procesów integracji 
obszarów 
przygranicznych. 
4.1 Integracja działań w 
zakresie 
funkcjonowania spójnej 
sieci ekologicznej kraju 
jako podstawa ochrony 
najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych.  
Ad 4.2. Przeciwdziałanie 
fragmentacji przestrzeni 
przyrodniczej. 
Ad 4.3. Wprowadzenie 
gospodarowania 
krajobrazem zgodnie 
z zapisami Europejskiej 
Konwencji 
Krajobrazowej. 
Ad 4.4. Racjonalizacja 
gospodarowania 
ograniczonymi 
zasobami wód 
powierzchniowych 
i podziemnych kraju, w 
tym zapobieganie 
występowaniu deficytu 
wody na potrzeby 
ludności i rozwoju 
gospodarczego. 
4.5. Wdrożenie działań 
mających na celu 
osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu 
i potencjału wód 
i związanych z nimi 

Cel 4 Ochrona 
środowiska 
naturalnego, 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów oraz 
dostosowanie do 
zmian klimatu 
i poprawa poziomu 
bezpieczeństwa. 
Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 
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ekosystemów. 
5.1.6. Zwiększenie 
produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. 
5.2. Zwiększenie 
poziomu zabezpieczenia 
przed ekstremalnymi 
zjawiskami 
naturalnymi i 
antropogenicznymi. 
5.2.2. Zwiększenie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. 
6. Przywrócenie 
i utrwalenie ładu 
przestrzennego. 

 
4. CEL STRATEGICZNY  
GMINA ZINTEGROWANA SPOŁECZNIE  
 

4.1. Wsparcie aktywności 
społecznej poprzez wsparcie 
działalności organizacji 
pozarządowych 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego. 
II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej. 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego. 
III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
III.2.2. Zwiększenie 
efektywności 
systemu 
świadczenia usług 
publicznych. 

2.1.5. Wspomaganie 

restrukturyzacji 

obszarów wiejskich. 

Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 
Cel 8 Podniesienie 
poziomu edukacji, 
kształcenie 
ustawiczne. 

4.2. Wykorzystanie 
mechanizmów ekonomii 
społecznej. 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego. 
II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej. 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego. 
III.1.1. Zwiększenie 

2.1.5. Wspomaganie 

restrukturyzacji 

obszarów wiejskich. 

Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 
Cel 8 Podniesienie 
poziomu edukacji, 
kształcenie 
ustawiczne. 
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aktywności osób 
wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

4.3. Budowanie lokalnej 
tożsamości 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego. 
II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej. 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego. 
III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

2.1.5. Wspomaganie 

restrukturyzacji 

obszarów wiejskich. 

Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 
Cel 8 Podniesienie 
poziomu edukacji, 
kształcenie 
ustawiczne. 

4.4. Wsparcie działań 
i inicjatyw na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości 
i dostępności usług 
publicznych. 

 Cel 7 Włączenie 
społeczne, 
podnoszenie 
poziomu i jakości 
życia. 

Źródło: opracowanie własne  
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5. Wdrażanie, monitoring i finansowanie Strategii  
 

W procesie rozwoju Gminy Leśna oprócz sformułowania koncepcji działań zawartych w Strategii, 
niezbędne jest opracowanie systemu jej wdrażania i kontroli realizacji.  

Opracowanie i przyjęcie Strategii rozpoczyna istotny etap procesu wdrażania.  

5.1. Organizacja prac nad wdrażaniem strategii 
 

Prace nad realizacją zadań strategicznych powinny rozpocząć się natychmiast po przyjęciu Strategii. 
Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie Strategii wymagać będzie szeregu działań: 
koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych. 

Strategia, tak jak każda inna uchwała Rady Miasta i Gminy, zostanie powierzona do wykonania 
Burmistrzowi. Po przyjęciu przez Radę Strategii powinny rozpocząć się prace nad jej realizacją. 
Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie Strategii wymagać będzie zmian w urzędach w zakresie 
działań realizacji Strategii, w tym przede wszystkim funkcji koordynacyjnych, organizacyjnych, 
koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych. 

Proponujemy powołanie przez Burmistrza Pełnomocnika ds. Wdrażania Strategii oraz Zespołu ds. 
Wdrażania Strategii. Pełnomocnik w strukturze organizacyjnej winien podlegać bezpośrednio pod 
Burmistrza.  

Do zadań Zespołu należeć będzie m.in.:  

• inicjowanie i organizowanie współpracy partnerów (przedsiębiorców, samorządów, 
instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, szkół),  

• pozyskiwanie środków finansowych na realizację Strategii,  

• promowanie Strategii,  

• monitorowanie postępów we wdrażaniu zapisów Strategii,  

• inicjowanie i organizowanie aktualizacji Strategii.  

 

W skład Zespołu powinni wejść: Burmistrz (przewodniczący), Pełnomocnik ds. Wdrażania Strategii, 
przedstawiciele podmiotów realizujących dotychczas zadania z obszarów zaplanowanych w Strategii, 
zapraszani do pracy na stałe lub czasowo przedstawiciele/ kierownicy, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych Gminy (kulturalnych, turystycznych, sportowych, etc.) w zależności od zadania 
realizowanego, Przewodniczący odpowiedniej Komisji Rady Miasta i Gminy (w zależności od obszaru 
Strategii).  

Wykonywanie prac przez członków zespołu odbywać się będzie przy wykorzystaniu obecnych 
struktur Urzędu w ramach podległych im kadr w ramach dotychczasowych lub zmodyfikowanych 
zakresów obowiązków  

Powołanie do Zespołu oznaczać jednak będzie zmiany w zakresie obowiązków służbowych: 
podległość organizacyjną Pełnomocnikowi oraz obowiązek uczestniczenia i współdziałania w ramach 
Zespołu.  
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W celu zagwarantowania realizacji Strategii w długim okresie czasu, bez względu na kadencyjność 
działania władz, sugerujemy opracowanie procedur gwarantujących skoordynowane działania władz, 
organów i jednostek gminnych.  

Część tych działań powinna zostać ujęta w formie dokumentów i przekazana do realizacji w postaci 
polecenia służbowego. Procedury winny zostać opracowane przez Pełnomocnika we współpracy 
z Zespołem ds. Wdrażania Strategii: 

• procedura zapewniającą zgodność budżetu Gminy ze Strategią,  
• procedura monitorowania i aktualizacji Strategii (w zakresie opisanym w następnym 

rozdziale), 
• procedura komunikacji realizacji Strategii. 

Częstotliwość spotkań Zespołu winna być nie mniejsza niż raz na kwartał. Wybrane spotkania 
mogłyby mieć charakter spotkań otwartych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy 
Leśna (np. w trakcie jednej z sesji tematycznych). Po każdym spotkaniu Zespołu powinna zostać 
sporządzona notatka, która zostanie podana do publicznej wiadomości (np. na stronie internetowej).  

Dla powodzenia wdrożenia Strategii należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli współpracę 
poszczególnych podmiotów Gminy Leśna (instytucji samorządowych, organizacji społecznych, 
przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, w tym potencjalnych beneficjantów) na rzecz rozwoju 
Gminy.  

Współpraca podmiotów powinna dotyczyć w szczególności: 

 prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie rozwoju, 

 budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju miasta,  

 kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez tworzenie 
płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb,  

 poprawy skuteczności działania tych podmiotów poprzez wymianę doświadczeń i informacji 
o trendach rozwojowych, 

 prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w Gminie,  

 współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 
o charakterze społeczno-gospodarczym, 

 budowy warunków sprzyjających wdrażaniu strategii,  

 wdrażania strategii. 

 

Wdrażanie Strategii będzie się odbywać częściowo poprzez programy operacyjne (regionalne, 
wojewódzkie i sektorowe). Na podstawie przeglądu i weryfikacji obecnie funkcjonujących 
i planowanych programów i strategii sektorowych – zostaną opracowane konkretne programy 
operacyjne, realizujące jeden lub więcej celów operacyjnych Strategii, precyzując, selekcjonując oraz 
hierarchizując problemy i działania rozwojowe służące osiąganiu tych celów. 

5.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Zadania o charakterze inwestycyjnym, opisane w dokumencie strategii, powinny zostać ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).  
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Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w 
jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały 
w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, 
jak: 

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

 wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 
deficytu, 

 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do 
zaciągnięcia. 

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz 
ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu 
wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WFP 
stanowiły objaśnienia przyjętych wartości.  

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Minimalny okres 
sporządzania prognozy podlega obowiązkowemu wydłużeniu na okres, na jaki przewiduje się limity 
wydatków wieloletnich.91 

 

5.3.Monitoring i ewaluacja strategii  

Skuteczność realizacji Strategii i jej celów zapewnić może sprawny system oceny, obejmujący:  

• monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 
• ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.  

 

MONITORING  

Monitoring procesu wdrażania Strategii i jej efektów jest odpowiedzialnym i ważnym zadaniem, 
warunkującym skuteczne zarządzanie procesem wdrażania Strategii.  

Proces realizacji Strategii będzie monitorowany i oceniany przez Zespół Koordynujący. 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii są: 

• cele wytyczone w Strategii,  
• programy operacyjne /projekty realizujące cele Strategii. 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 
w ramach poszczególnych projektów oraz celów wytyczonych w Strategii. Zaleca się, aby monitoring 
prowadzony był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat 

                                                           
91 Źródło: http://www.sejm.gov.pl/ 
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postępów w osiąganiu przyjętych celów i działań strategicznych oraz umożliwić kwantyfikację 
efektów zrealizowanych projektów (zarówno efektów ekonomicznych jak i społecznych). 

 

Monitoring Strategii będzie odbywał się w dwóch etapach: 

1 etap  Roczne sprawozdania z realizacji kierunków i celów działań, zawierające 
podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia 
realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów. 

2 etap Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność 
podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi 
wg wskaźników zaproponowanych dla poszczególnych celów 
strategicznych, uszczegóławianych w konkretnych programach/ projektach. 

 

Szczegółowe etapy monitoringu Strategii:  

• zbieranie danych i informacji (materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz 
i ocen), 

• analiza danych i informacji - uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych oraz ich 
archiwizacja, 

• przygotowywanie raportów - zestawienie otrzymanych danych w raporty roczne,  

• ocena wyników - ocena porównawcza osiągniętych wyników z założeniami - określenie 
stopnia wykonania przyjętych zapisów strategii,  

• identyfikacja odchyleń - ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami, 

• analiza przyczyn odchyleń - poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji, 

• planowanie korekty. 
Podstawowym celem monitoringu jest uzyskanie mierzalnych wyników progresji osiągnięcia celów 
Strategii. Wymusza to opracowanie szeregu wskaźników agregujących na poziomie strategicznym 
wyniki działań podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy Leśna w ramach opracowanej Strategii. 
Wskaźniki winny być konkretyzowane przy uszczegółowianiu programów operacyjnych 
(poszczególnych projektów) realizacji Strategii. Wskaźniki realizacji zadań do Strategii  
zamieszczono w Tabeli 91. 

 

EWALUACJA  

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji Strategii oraz jej wpływu na wszelkie dziedziny życia 
społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie, w jakim stopniu Strategia 
rozwiązuje realne problemy Gminy i jej społeczności. 

W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów Strategii, przy 
czym kryteriami oceny zapisów są:  

 wskaźniki realizacji celów i zadań Strategii, 

 rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w Strategii), 
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 realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji). 

Ewaluacja działań wynikających ze Strategii będzie się opierała na trzech rodzajach ocen: 

 ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób Strategia wpłynie na grupy docelowe, 
przyczyni się do poprawy sytuacji na terenie Gminy Leśna, 

 ocena w trakcie realizacji działań - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 
w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

 ocena po realizacji działań - ocena długoterminowego wpływu Strategii na grupy docelowe, 
czy efekty wynikłe z zastosowania Strategii są trwałe.  

Strategia będzie podlegała ewaluacji w trakcie jej obowiązywania (on-going) w 2017r. , 2021r. oraz po 
zakończeniu okresu na który została opracowana (ex-post) w 2026 r. Jej założenia oraz realizacja 
zostanie przygotowana przez Zespół Koordynujący. 

W celu ułatwienia prowadzenia monitoringu i ewaluacji na etapie konkretyzacji zadań/ projektów  
należy sporządzić do każdego projektu/ zadania tzw. MATRYCĘ WSKAŹNIKÓW, która obejmować 
będzie m. in. taki zakres jak: sposób pomiaru, jego częstotliwość, wartości początkowe, pośrednie 
i końcowe danego wskaźnika. 

MATRYCĘ WSKAŹNIKÓW 

Cel 
operacyjny 

Wskaźniki 
/ nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
pomiaru 
 

Sposób 
pomiaru/ 
źródło 
danych 
 

Częstotliwość 
pomiaru 

Termin 
pozyskiwania 
danych 

Wartość 
bazowa* 

Wartość 
docelowa* 

 

Wartość bazowa (ang. baseline value) to pierwszy pomiar monitorowanego wskaźnika, a więc 
zarazem punkt startowy oceny całego działania. 

Jako okres bazowy przyjmuje się niemal we wszystkich przypadkach rok rozpoczęcia realizacji 
zadania. 

Sposób wyliczenia: zakłada się, że wartość bazowa z reguły wynosi 0 (w szczególności gdy pomiar dot. 
wskaźników produktu) lub jest to wartość aktualna dla początku realizacji zadania. Proponuje się 
pozyskać dane aktualne dla tego okresu, np. dane GUS. W przypadku braku danych dla początku 
zadania proponuje się wykorzystać dane z roku poprzedniego. 

Wartość docelowa, jest to wartość mierzona na koniec okresu wdrażania strategii. Wartość 
wskaźnika wynika z przyjętych wyzwań strategicznych, ujętych w wizji, misji oraz poszczególnych 
celach strategicznych , operacyjnych i zadaniach. Ich wielkość z jednej strony określa aspiracje Gminy 
do osiągnięcia pozytywnych zmian, z drugiej strony jest wartością realną do osiągnięcia 
w perspektywie czasu realizacji Strategii. 

Częstotliwość pomiaru – proponuje się dokonywać pomiaru 1 raz/rocznie lub w przypadku zadań 
o charakterze inwestycyjnym co 2 lub 3 lata. 

Przykładowy wzór protokołu sprawdzającego postępy w realizacji Strategii przedstawiono 

w ZAŁĄCZNIKU NR 2  
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5.4.Finansowanie strategii  

Narzędziami realizacji Strategii poza budżetem Gminy mogą być: 

• programy operacyjne na okres programowania 2014-2020 tj. PO Inteligentny Rozwój, PO 

Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Pomoc 

Techniczna,  

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, 

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

• inne krajowe programy rozwoju. 

W konsekwencji potencjalne pozabudżetowe źródła finansowania Strategii obejmują: 

• środki Unii Europejskiej – fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument 
Łącząc Europę,  

• środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako 
niezależne źródło finansowania, 

• środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie 
projektów lub jako niezależne źródło finansowania, 

• inne środki publiczne – np. fundusze celowe,  
• środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych, 
• kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe 

kierowane do JST. 
 

W Tabeli 87 wskazano szczegółowo możliwe źródła finansowania dla poszczególnych zadań.  
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6. Opis konsultacji społecznych  
Konsultacje społeczne są ważnym instrumentem w prowadzonych przez organy administracji 

publicznej przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. 

Identyfikacja, dobór, a następnie udział właściwych partnerów społecznych w dużej mierze decydują 

o jakości i efektywności konsultacji.  

Proces formułowania Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025, w tym określenie wizji, misji 

i celów oparty został na zasadach partnerstwa - podczas konsultacji społecznych w formule 

warsztatów strategicznych.  

Spotkanie Cel  

I. Warsztat strategiczny 13.03.2014 r.  

 

Celem warsztatu była identyfikacja możliwych 

koncepcji rozwoju i wypracowanie wizji rozwoju 

Gminy Leśna przy pomocy diagnozy, 

opracowanej na podstawie danych GUS oraz 

dokumentów strategicznych Gminy Leśna. 

 

II. Warsztat strategiczny 20.03.2014r.  

 

Celem warsztatu było opiniowanie i rangowanie 

przez uczestników konsultacji poszczególnych 

czynników rozwoju Gminy Leśna (SWOT) 

w odniesieniu do wizji.  

Ostatecznej konsultacji poddano wypracowaną 

na poprzednich warsztatach wizję rozwoju 

Gminy.  

III. Warsztat strategiczny 3.04.2014r. 

 

Celem warsztatu było wypracowanie misji 

rozwoju oraz celów strategicznych 

i operacyjnych Gminy Leśna  

Ostatecznej konsultacji poddano także 

rangowanie wypracowanej poprzednio analizy 

SWOT.  

IV. Warsztat strategiczny 10.04.2014r.  

 

Celem warsztatu było dopracowanie celów 

operacyjnych w ramach celów strategicznych 

wraz z planowanymi działaniami.  

Ostatecznej konsultacji poddano wypracowane 

cele strategiczne i misję. 

V. Warsztat strategiczny 24.04.2014r.  

 

Celem warsztatu było wypracowanie zadań 

w ramach poszczególnych celów operacyjnych 

wraz z zakresem odpowiedzialności, terminami, 

wskaźnikami i możliwymi źródłami ich realizacji.  

Ostatecznie skonsultowano Wszystkie cele 

operacyjne i zadania im przypisane.  
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KONSULTACJE PROJEKTU DOKUMENTU  

Dokument końcowy Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014 - 2025 został poddany otwartym 

konsultacjom społecznym poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wnioski i uwagi zostały przedstawione Zamawiającemu w celu oceny ich zasadności. Po weryfikacji 

uwzględniono je w ostatecznej wersji dokumentu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
WAGA W ANALIZIE SWOT WG OPINII LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

 1.1 MOCNE STRONY – SFERA PRZESTRZENNA 

LP  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Położenie na pograniczu śląsko-łużyckim, gmina Leśna graniczy z Republiką 

Czeską oraz położona jest w niedużej odległości od granicy z Niemcami.  

3 5 15 

2 Spora powierzchnia gminy Leśna, która zajmuje obszar 10.460 ha (105 km2), 

co stanowi 24,5% powierzchni powiatu lubańskiego. 

2 3 6 

3 Zrównoważona struktura przestrzenna. Centralnie położony ośrodek miejski 

Leśna oraz powiązane z nim siecią dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych wsie (sieć osadniczą na obszarze gminy Leśna tworzą miasto 

Leśna oraz 13 miejscowości będące siedzibami sołectw oraz 3 niemające 

statusu sołectwa). 

2 4 8 

4 Atrakcyjne ukształtowanie terenu. Pod względem ukształtowania terenu, 

obszar gminy Leśna można scharakteryzować jako pagórkowaty, 

a w krajobrazie wyróżniają się wzgórza bazaltowe, przypominające stożki 

wulkaniczne. 

3 5 15 

5 Korzystne warunki klimatyczne do produkcji rolnej, w szczególności opady 

atmosferyczne, które są wyższe do odpadów na nizinach, tym samym 

minimalizując ryzyko związane z suszami. Suma opadów na terenie gminy 

wynosi 870-1020 mm. 

2 3 6 

6 Względnie dobre warunki glebowe, które tworzone są w większości przez 

gleby średnie (klasa bonitacyjna IVa i IVb; 54,5%) oraz gleby dobre (klasa 

bonitacyjna IIIa i IIIb; 37,2%). 

Najlepsze gleby na terenie gminy zlokalizowane są w okolicy Grabiszyc 

Dolnych, Kościelnik Średnich, Kościelnik Górnych i Szyszkowej, a najsłabsze 

występują w obrębie Świecia, Pobiednej, Stankowic i Wolimierza. 

2 3 6 

7 Liczne parki pałacowe, dworskie, krajobrazowe i obszary leśne, sytuowane 

przeważnie wokół siedzib rodowych 

3 1 3 

8 Obszar chronionego krajobrazu, który obejmuje najcenniejsze pod 

względem krajobrazowym i przyrodniczym tereny Kwisy w obrębie miasta 

Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok 

3 4 12 

9 Specjalne obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: „Sztolnie w Leśnej” oraz 

„Łąki Gór i Pogórza Izerskiego 

3 3 9 

10 Korzystne warunki hydrologiczne, oparte na rzekach i sztucznych jeziorach 

(przede wszystkim Kwisa, Jeziora Leśniańskie i Złotnickie) oraz znaczne 

walory przyrodnicze zielonej doliny, którą płynie Kwisa między jeziorami 

3 5 15 
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Złotnickim i Leśniańskim –miejsce szczególnie cenione przez wędkarzy. 

11 Udokumentowane złoża surowców naturalnych, głównie w środkowej części 

gminy oraz na granicy gminy Leśna z gminą Platerówka. Występują tu złoża 

bazaltu, gnejsu, bentonitów oraz kruszyw naturalnych: piasku i żwiru. 

1 5 5 

12 Znaczne nagromadzenie zabytków kultury. W przypadku miasta Leśna 

rejestr obejmuje 35 obiektów, głównie budynków mieszkalnych, jak 

również obiektów sakralnych, parków i pałaców. Z terenów sołectw do 

wojewódzkiego rejestru wpisano 82 obiekty, głównie zespoły dworskie i 

pałacowe, zamki z folwarkami, obiekty kościelne czy zespoły i założenia 

parkowe. Gminna Ewidencja Zabytków miasta i gminy Leśna obejmuje 943 

obiekty, zarówno wpisane do rejestru wojewódzkiego, jak i posiadające 

szczególną wartość historyczną dla społeczności lokalnej. 

3 4 12 

13 Lokalizacja w gminie Leśna Zamku Czocha – jednej z największych atrakcji 

turystycznej województwa dolnośląskiego.  

3 5 15 

14 Przejście graniczne w Miłoszowie, które pozwala szybko dotrzeć do 

Republiki Czeskiej (w tym do miejsc w Republice Czeskiej atrakcyjnych 

przyrodniczo i turystycznie). 

3 5 15 

15 Przebieg dróg wojewódzkich.  

W gminie krzyżują się 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 28,4 km: 

• droga wojewódzka nr 358: na terenie gminy Leśna DW 358 prowadzi 

z kierunku Świeradowa-Zdroju przez sołectwa: Pobiedna, Wolimierz i Świecie 

oraz miasto Leśna w kierunku Platerówki, 

• droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Leśna DW 360 prowadzi 

z kierunku Gryfowa Śląskiego przez sołectwo Złoty Potok w kierunku 

Giebułtowa i granicy państwa, 

• droga wojewódzka nr 393: prowadząca z Leśnej do stolicy powiatu, 

Lubania. 

2 4 8 

16 Rozwiązane kwestie związane z gospodarką odpadami. Odpady zmieszane 

w gminie wywozi Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o., natomiast 

odpady segregowane i bioodpady – Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych 

Lubań Sp. z o.o. Zebrane w gminie odpady komunalne przewożone są do 

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. Na terenie byłego 

ZURB w Smolniku zlokalizowano z kolei Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2 4 8 

 1.2 SŁABE STRONY – SFERA PRZESTRZENNA 

LP  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Położenie przygraniczne, oznaczające peryferyjność wobec głównych 

ośrodków wzrostu, głównych szlaków komunikacyjnych oraz dynamicznych 

2 3 6 
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procesów rozwojowych.  

2 Gmina Leśna należy do obszaru o najniższej dostępności transportowej do 

ośrodków wojewódzkich spośród gmin województwa dolnośląskiego. 

3 4 12 

3 Względnie niski udział powierzchni gruntów leśnych, które zajmowały w 

2012 roku 2.540,9 ha powierzchni gminy Leśna (23,7%), a tym samym 

zwiększenie ryzyka związanego ze skutkami gwałtownych opadów (erozja 

gleb, powodzie i podtopienia).  

2 3 6 

4 Nie utworzenie do chwili obecnej Leśniańsko-Złotnickiego Parku 

Krajobrazowego, który mógłby obejmować obszar ok. 800 ha. 

2 4 8 

5 Nie objęcie do chwili obecnej ochroną prawną na terenie gminy 

następujących obszarów: Las Miłoszowski i Górę Dobrzycką (ok. 380 ha, 

obręb Miłoszów   Świecie), kompleks leśny i dolinę potoku Bruśnik (ok. 210 

ha, obręb Leśna, Stankowice, Świecie), przełomowy odcinek Kwisy (ok. 175 

ha, obręb Leśna, Kościelniki Górne, Stankowice), wąwóz Kwisy koło Złotnik 

Lubańskich (ok. 102 ha, obręb Złotniki Lubańskie, Stankowice), wulkany (ok. 

125 ha, obręb Miłoszów, Smolnik, Grabiszyce Średnie), łąki koło Pobiednej 

(ok. 57 ha, obręb Pobiedna), dolinę Grabiszówki (ok. 38 ha, obręb Smolnik) 

oraz Las Bukowy na Górze Liściastej (ok. 25 ha). 

2 4 8 

6 Uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz ludzi związane z 

eksploatacją zasobów naturalnych (złoże Leśna – Brzozy). 

2 3 6 

7 Brak komunikacji kolejowej. W wyniku wielu lat zaniedbań i braku 

remontów, obecnie w gminie nie funkcjonuje komunikacja kolejowa w 

zakresie usług pasażerskich. 

2 3 6 

8 Konieczność rewitalizacji dworca kolejowego w Leśnej. Zgodnie z intencją 

samorządowców w zrewitalizowanym dworcu kolejowym w Leśnej 

mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne muzeum czy galeria, jak 

również mogłaby być prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa 

czy kulturalno-oświatowa. 

3 4 12 

9 Niski stopień zwodociągowania gminy. W 2012 roku odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej w gminie wynosił 54,4%, co stanowiło 

wzrost jedynie o 0,8% w porównaniu z 2002 rokiem. Problem dot. przede 

wszystkim obszarów wiejskich.  

3 5 15 

10 Bardzo niski stopień skanalizowania gminy. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 

w 2012 roku 3.140 mieszkańców gminy (tj. 29,7%), a w porównaniu z 2002 

rokiem nastąpił wzrost jedynie o 3,8%. 

3 5 15 

11 Bardzo niski dostęp do sieci gazowej.  Ogółem, z gazu sieciowego w gminie 

Leśna w 2012 roku korzystało 23,4% mieszkańców, w tym 49,9% 

mieszkańców miasta i jedynie 2,1% mieszkańców obszaru wiejskiego. 

2 3 6 

 1.3 SZANSE – SFERA PRZESTRZENNA 

Lp  Waga Ocena Wartość 
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1-3 1-5 ważona  

1 Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego, które jest 

elementem polityki rozwoju regionalnego (porozumienie obejmuje gminy 

i powiaty położone na obszarze południowo-zachodniej części Dolnego 

Śląska i ukierunkowane jest na współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego tego obszaru). 

Porozumienie może umożliwić przekazanie przez Województwa 

Dolnośląskie części zadań w zakresie zarządzania i wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 na poziom subregionalny.  

3 5 15 

2 Wskazanie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 

2030 obszarów przygranicznych jako obszarów funkcjonalnych 

wymagających restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu 

instrumentów właściwych polityce regionalnej. 

3 4 12 

3 Realizacja programu Drogi dla Natury przez Fundację Ekorozwoju na obszarze 

gminy Leśna. Działania Programu nastawione są na ochronę drzew w 

otwartym krajobrazie i obejmują szkolenie urzędników, edukowanie dzieci, 

sadzenie drzew, promowanie alei oraz filmowanie przyrody. 

2 4 8 

4 Przywrócenie ruchu osobowego kolejowego na trasie Leśna - Lubań, choćby 

turystycznego. 

2 5 10 

5 Względnie dobra jakość i częstotliwość połączeń komunikacyjnych z 

najbliższym otoczeniem. Przewozy autobusowe realizowane przez 

przewoźników lokalnych (PKS Lubań). 

3 3 9 

6 Działalność Związku Gmin „KWISA”. Związek Gmin „Kwisa” skupia gminy i 

miasta leżące w biegu rzeki Kwisy i Bobru, a do głównych celów należą 

wspólne działania służące ochronie środowiska naturalnego tych rzek oraz 

prowadzenie schroniska dla zwierząt małych. 

2 3 6 

7 Rozwój powiązań transportowych, w szczególności w oparciu sieć TENT-III 

(korytarz autostrady A4 i linii kolejowej Drezno-Wrocław ) oraz dalszy wzrost 

znaczenia tranzytowego regionu na linii wschód – zachód oraz północ – 

południe. 

1 5 5 

8 Policentryczna struktura sieci osadniczej i silne powiązania funkcjonalne 

gminy Leśna z ośrodkiem powiatowym Lubaniem oraz sąsiednimi lokalnymi 

ośrodkami, tj. Gryfowem, Zawidowem, Olszyną, Mirskiem.  

3 5 15 

9 Wdrażanie europejskich wymogów w zakresie gospodarki odpadami, a tym 

samym likwidacja dzikich wysypisk śmieci i poprawa ładu przestrzennego.  

3 5 15 

10 Skuteczne zintegrowanie systemu zarządzania kryzysowego, w kooperacji 

z regionami i krajami sąsiednimi, które ma szczególne znaczenie dla obszaru 

pogranicza (np. informacji o zagrożeniu powodziowym).  

3 5 15 
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 1.4 ZAGROŻENIA – SFERA PRZESTRZENNA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Zagrożenie występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i 

zdarzeń z tym związanych, w szczególności zagrożenie powodziowe 

wynikające z podgórskiego położenia oraz wysokim opadów 

atmosferycznych.  

3 5 15 

2 Niezadowalająca jakość i częstotliwość połączeń komunikacyjnych z 

dalszym otoczeniem i wybranymi kierunkami na trasach lokalnych. 

3 4 12 

3 Słabe powiązania transportowe obszaru powiatu ze stolicą województwa  2 5 10 

 2.1 MOCNE STRONY – SFERA GOSPODARCZA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Funkcja Leśnej jako lokalnego ośrodka gospodarczego, gdzie dominują 

branże związane z rolnictwem, przemysłem i turystyką. 

2 5 10 

2 Wzrost znaczenia w lokalnej gospodarce turystyki: 

Do sekcji PKD, których wzrost jest szczególnie istotny dla rozwoju gminy, 

należą: sekcja I, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (wzrost o 76,5%). 

3 5 15 

3 Wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw. W latach 2009-2012 ich liczba 

zwiększyła się o 13,7%, co może świadczyć o rosnącej przedsiębiorczości 

indywidualnej mieszkańców gminy. 

3 3 9 

4 Wzrost liczba osób pracujących w branżach związanych z handlem i naprawą 

pojazdów samochodowych, transportem i komunikacją, gospodarką 

magazynową, a także zakwaterowaniem i gastronomią (branża turystyczna) 

oraz informacją i komunikacją. 

3 3 9 

5 Wzrost znaczenia w lokalnej gospodarce działalności gospodarczych w 

obszarze przemysłu i budownictwa. 

2 4 8 

 2.2 SŁABE STRONY – SFERA GOSPODARCZA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Niskie dochody własne gminy Leśna, które w 2012 roku wyniosły 

10.787.073,48 zł. 

3 5 15 

2 Spadek liczby przedsiębiorstw w kategorii małych przedsiębiorstw (tj. 

zatrudniających od 10 do 49 osób) na przestrzeni lat 2009-2012 o 27,6%. 

Zmniejszeniu o 1 przedsiębiorstwo uległa także liczba firm średnich (50-249 

zatrudnionych) zlokalizowanych na terenie gminy. 

3 5 15 
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3 Rozdrobnienie gospodarki rolnej. W zakresie rolnictwa w gminie dominują 

gospodarstwa rolne małe i średnie, nastawione w większości na produkcję 

na własne potrzeby.  

1 4 4 

4 Brak dużych firm działających na obszarze gminy. Wśród podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy żaden nie należał 

do kategorii firm dużych, tzn. w żadnym zatrudnienie nie przekraczało 250 

osób. 

2 5 10 

5 Znaczne zmniejszenie liczby miejsc pracy na obszarze gminy. W 

podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Leśna 

zatrudnionych było w 2011 roku 1.107 osób. Liczba pracujących 

zmniejszyła się w porównaniu z 2009 rokiem o 12%. 

3 5 15 

6 Mała liczba podmiotów gospodarczych w porównaniu do analogicznych 

danych dla gmin miejsko-wiejskich w kraju i województwie dolnośląskim. 

3 5 15 

7 Stosunkowo niewielka liczba osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą w porównaniu do analogicznych danych dla gmin miejsko-

wiejskich w kraju i województwie dolnośląskim, świadcząca o niskim 

potencjale przedsiębiorczości.  

3 5 15 

8 Spory udział w budżecie gminy wydatków na oświatę i wychowanie, które 

stanowiły w 2012 roku około jednej trzeciej (30,8%) wydatków gminy Leśna 

oraz wydatków na pomoc społeczną – (21,3%). 

2 4 8 

 2.3 SZANSE – SFERA GOSPODARCZA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna terenów położonych w korytarzu 

autostrady A4, a tym samym ośrodka powiatowego Lubania, który z którym 

gmina Leśna jest mocno powiązana funkcjonalnie.  

2 5 10 

2 Powstawanie nowych technologii energetycznych bazujących na 

odnawialnych zasobach energii. 

2 5 10 

3 Wzrost popytu na regionalne produkty spożywcze i ekologiczne z Dolnego 

Śląska. 

3 5 15 

4 Położenie na styku trzech państw, korzystne położenie w stosunku do 

zagranicznych rynków zbytu, bliskość znacznych centrów miejskich (Jelenia 

Góra, Bolesławiec, Goerlitz/Zgorzelec, Liberec). 

3 5 15 

5 Wysoki na tle kraju poziom rozwoju gospodarczego oraz wysoka dynamika 

rozwojowa Polski ( w tym Dolnego Śląska). 

2 5 10 

 2.4 ZAGROŻENIA – SFERA GOSPODARCZA  

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  
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1 Ograniczenie wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej. 

3 3 9 

2 Małe zainteresowanie rozwojem gospodarki innowacyjnej na poziomie 

lokalnym. 

2 3 6 

 3.1 MOCNE STRONY – SFERA TURYSTYCZNA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Turystyczne wykorzystanie Kwisy, która jest rzeką dostępną dla kajakarzy. 

W jej biegu wyznaczono szlak kajakowy o długości ok. 120 km, 

rozpoczynający się w Gryfowie Śląskim i prowadzący aż do ujścia Kwisy do 

Bobru. Na rzece, w obrębie gminy Leśna, utworzono także naturalny tor do 

kajakarstwa górskiego, z którego korzystają zawodnicy klubów 

sportowych oraz amatorzy kajakarstwa. 

3 5 15 

2 Rozbudowana oferta gospodarstw agroturystycznych. 3 5 15 

3 Rozbudowane szlaki piesze i rowerowe. 3 3 9 

4 Rozwinięte oferta turystyki konna. Możliwość aktywnego wypoczynku „w 

siodle”, które oferuje kilka gospodarstw agroturystycznych w różnych 

miejscowościach gminy oraz przebiegające przez gminę szlaki konne.  

3 4 12 

5 Dobrze rozwinięta infrastruktura noclegowa, w postaci hoteli, ośrodków 

wypoczynkowych, campingów, ale także licznych gospodarstw 

agroturystycznych. Ogółem, w 2012 roku w gminie dostępnych było 369 

miejsc noclegowych, co stanowiło wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2004 

(357 miejsc noclegowych). 

3 4 12 

6 Wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów na 

obszarze gminy Leśna o 26,2% na przestrzeni lat 2004 – 2012. 

3 4 12 

 3.2 SŁABE STRONY – SFERA TURYSTYCZNA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Spadek ogółem liczby turystów korzystających z noclegów na obszarze 

gminy Leśna o 10,7% na przestrzeni lat 2004 – 2012.  

2 4 8 

2 Niedoinwestowanie urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury turystycznej 

na obszarach wypoczynkowych, w szczególności wokół zbiorników wodnych 

(Jezioro Leśniańskie i Złotnickie).  

3 5 15 

 3.3 SZANSE – SFERA TURYSTYCZNA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Wskazanie gminy Leśna jako jednej z miejscowości turystycznych o 3 5 15 
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znaczeniu krajowym w województwie dolnośląskim w Programie Rozwoju 

Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 

2 Uczestnictwo gminy Leśna w strukturach Euroregionu Nysa i możliwość 

wykorzystania partnerstw międzynarodowych do realizacji polityki 

rozwoju, w tym rozwoju turystyki i wsparcie finansowe projektów przez 

fundusze Unii Europejskiej.  

3 4 12 

3 Działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”, 

które obejmującej swoim zasięgiem obszar gmin wiejskich i wiejsko-

miejskich Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich, która umożliwia realizację 

PROW w oparciu o metodę LEADER (sfera społeczna, sfera turystyczna, sfera 

kulturowa, wsparcie przedsiębiorczości).  

3 3 9 

4 Udział sołectw gminy Leśna w Programie Odnowy Wsi Województwa 

Dolnośląskiego. 

3 4 12 

5 Bliskość (sąsiedztwo) dobrze rozwiniętych turystycznie ośrodków 

Świeradowa Zdrój i Czerniawy oraz sąsiedztwo atrakcyjnych turystycznie 

obszarów Gór Izerskich po stronie polskiej i czeskiej.  

3 5 15 

 Bliskość (sąsiedztwo) turystycznego regionu Górnych Łużyc oraz spory 

potencjał rynku zbytu dla usług turystycznych po stronie niemieckiej.  

3 4 12 

6 Tworzenie wspólnych transgranicznych produktów turystycznych. 3 4 12 

7 Rozwój turystyki wiejskiej oraz kwalifikowanej i kulturowej oraz 

biznesowej. 

3 5 15 

 3.4 ZAGROŻENIA – SFERA TURYSTYCZNA  

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Brak zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej regionu. 3 5 15 

2 Mała ilość skomercjalizowanych produktów turystycznych w regionie.  3 5 15 

3 Brak spójnego dla regionu systemu oraz zły stan szlaków turystycznych w 

regionie. 

3 4 12 

4 Brak zdefiniowania wielkości (granic) obszaru funkcjonalnego w zakresie 

wspólnej polityki promocji turystycznej (Euroregion Nysa, Partnerstwo 

Izerskie, powiat lubański, subregion Nysa-Kwisa-Bóbr).  

3 4 12 

5 Niewystarczająca współpraca pomiędzy podmiotami gospodarki 

turystycznej w regionie. 

3 5 15 

6 Niska rozpoznawalność regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 3 5 15 

7 Konkurencyjność terenów turystycznych za granicą (Republika Czeska, 

Górne Łużyce/Niemcy). 

2 4 8 
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8 Brak wsparcia przedsięwzięć związanych z turystyką przez polityki UE w 

nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.  

3 5 15 

 4.1 MOCNE STRONY – SFERA SPOŁECZNA 

Lp  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Dość znaczny potencjał demograficzny gminy w porównaniu do sąsiednich 

gmin (Platerówka, Lubań, Olszyna, Mirsk). Dane Urzędu Miejskiego w Leśnej 

wskazywały, iż w grudniu 2013 roku gminę Leśna zamieszkiwało 10.325 

osób zameldowanych na pobyt stały. 

2 4 8 

2 Rozwinięte zaplecze dla działalności kulturowo-sportowej wraz z 

infrastrukturą. Działalność na terenie gminy Leśna Ośrodka Kultury i Sportu.  

3 3 9 

3 Działalność Stacja Wolimierz wraz z Laboratorium Aktywności Społecznej  

(jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Leśnej (ponad 4000 polubień 

na portalu Facebook : imprezy, warsztaty, prelekcje; edukacja ekologiczna i 

obywatelska). 

2 4 8 

4 Niska wartość produkcji odpadów przez społeczeństwo gminy. W 2012 roku 

w gminie Leśna na 1 mieszkańca przypadało 150 kg odpadów z gospodarstw 

domowych i była to najniższa wartość spośród analizowanych jednostek 

administracyjnych. W całej Polsce na 1 mieszkańca przypadało 158,4 kg 

odpadów, zaś zdecydowanie więcej w województwie dolnośląskim – aż 

213,6 kg. 

2 1 2 

5 Oszczędność mieszkańców względem zużycia energii. Porównanie zużycia 

energii elektrycznej na 1 mieszkańca w poszczególnych jednostkach 

administracyjnych identyfikuje gminę Leśna jako obszar o najmniejszym 

zużyciu – 1 mieszkaniec miasta w 2012 roku zużył przeciętnie 665,9 kWh. 

Tymczasem w powiecie lubańskim zużycie energii elektrycznej w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 728,0 kWh, w województwie 

dolnośląskim – 784,1 kWh, zaś w skali kraju – 768,6 kWh.   

1 1 1 

6 Działalność placówek stacjonarnej pomocy społecznej – schronisko dla 

bezdomnych oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

1 5 5 

7 Zwiększenie się na przestrzeni lat 2003-2012 liczby kół (klubów) działających 

przy domu kultury w gminie Leśna. 

2 3 6 

8 Liczne programy pomocy społecznej realizowane przez Gminę Leśna, w tym: 

Gminny Program Wsparcia Rodziny, Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Leśna, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

2 4 8 

9 Aktywna współpraca gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz 

rosnąca  aktywność organizacji pozarządowych.  

3 5 15 
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10 Potencjał w przyciąganiu „nowych osadników” podwyższających poziom 

kapitału ludzkiego gminy (na przykładzie Stacji Wolimierz). 

3 4 12 

 4.2 SŁABE STRONY – SFERA SPOŁECZNA 

Lp.  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Systematyczny spadek liczby ludności gminy w latach 2002-2012. 

Ogółem, na przestrzeni ww. lat liczba ludności gminy Leśna zmniejszyła 

się o 271 osób, tj. o 2,5%. 

Za ubytek liczby ludności odpowiada ujemne saldo migracji. Przyrost 

naturalny kształtuje się nieznacznie powyżej zera.  

3 4 12 

2 Starzenie się społeczeństwa gminy. Odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w 2012 rok charakteryzował się stosunkowo 

wysokim udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym (19,7%), na tle 

kraju i województwa, to jednocześnie dynamika ubytku tej kategorii 

ludności w latach 2002-2012 była na tym terenie wyższa (-6%). 

3 4 12 

3 Niski udział osób z wykształceniem wyższym. W skali kraju i Dolnego Śląska 

legitymowało się nim 17% ludności, zaś w powiecie lubańskim odsetek ten 

wynosił w 2011 roku 11%. 

2 5 10 

4 Dość znaczny spadek liczby osób pracujących. W stosunku do 2002 roku 

liczba osób pracujących zmniejszyła się o 199 osób, tj. o 15,6% (związany 

w dużym stopniu ze starzeniem się społeczeństwa).  

3 5 15 

5 Wysoki poziom bezrobocia, pomimo spadku udział zarejestrowanych 

bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym w latach 2004-

2012. Za spadek ten odpowiada jednak proces starzenia się 

społeczeństwa i migracje. Problem bezrobocia dotyka głównie osób bez 

wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet. 

3 5 15 

6 Bardzo niski odsetek ludności korzystający z bibliotek. W 2012 roku było to 

jedynie 60 osób i jest to wartość znacznie niższa niż średnia dla Polski (168 

czytelników), województwa dolnośląskiego (173 czytelników) czy nawet 

powiatu lubańskiego (144 czytelników). 

1 4 4 

7 Spadek liczby zarówno zespołów artystycznych, jak i ich członków. 2 3 6 

8 Przecięta mała powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie w 2012 

roku, która wynosiła 66,8 m2 (dot. obszaru miasta). W skali kraju 

przeciętne mieszkanie miało powierzchnię 72,8 m2, w województwie 

dolnośląskim – 71,9 m2, zaś w powiecie lubańskim – 71,3 m2. 

2 3 6 

9 Niski odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną.  

W 2012 roku niewiele ponad połowa (52,2%) leśniańskich dzieci objęta 

była edukacją przedszkolną (problem dotyczy głównie obszarów 

wiejskich, w Leśnej sytuacja zdecydowanie uległa poprawie).  

3 4 12 
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10 Bardzo duży spadek liczby uczniów szkół podstawowych w latach 2002-

2012, który wynosił aż 42,2% oraz liczby uczniów gimnazjum o ponad 

35%. 

3 4 12 

11 W gminie Leśna nie funkcjonuje żadna publiczna przychodnia lekarska. 2 5 10 

12 Wzrost liczby rodzin, korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się 

na przestrzeni lat 2010-2012 o 72 rodziny, tj. o 15%. (w szczególności ze 

względu na wzrostu ubóstwa oraz bezrobocie) - duża liczba. 

3 5 15 

13 Duża liczba osób, które korzystały ze środowiskowej pomocy społecznej. 

Stanowiły one w 2012 roku w gminie Leśna 11,4% ogółu ludności. W skali 

kraju udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ogóle ludności wynosił 8,1%, na 

Dolnym Śląsku – 6,1%, zaś w powiecie lubańskim – 7,4%. 

3 5 15 

 4.3 SZANSE – SFERA SPOŁECZNA 

Lp.  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość  

ważona  

1 Szeroki zakres usług z zakresu pomocy szpitalnej dla mieszkańców gminy 

Leśna, który zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie 

Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.  

2 2 4 

2 Odbudowa szkolnictwa zawodowego w województwie i na poziomie 

powiatu. 

2 4 8 

3 Rosnący trend (tzw. Nowy Pozytywizm) młodych, ambitnych ludzi 

zainteresowanych przeprowadzką do mniejszych ośrodków, atrakcyjnych 

pod względem życia ( w tym szczególnie osób związanych z tzw. 

przemysłem kreatywnym (IT, grafika komputerowa), które mogą 

pracować online na globalnym rynku, wybierających ciekawe 

i rozwijające duchowo życie na wsi w miejsce korporacji ). 

3 4 12 

 4.4 ZAGROŻENIA – SFERA SPOŁECZNA  

Lp.  Waga 

1-3 

Ocena 

1-5 

Wartość 

ważona  

1 Silna presja konkurencyjna ośrodków miejskich w stosunku do kapitału 

ludzkiego.  

3 5 15 

2 Zmniejszenie zatrudnienia wśród głównych pracodawców regionu (PGE, 

SSE). 

3 5 15 

3 Koncentracja specjalistycznych placówek służby zdrowia (klinik i szpitali 

specjalistycznych) w największych miastach regionu. 

2 4 8 

4 Niski poziom bezpieczeństwa powszechnego - wysoki poziom 

przestępczości, niski poziom wykrywalności przestępstw. 

2 3 6 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

Data:                                                                                                                                                                                                                                     

Sporządził: 

 

PROTOKÓŁ SPRAWDZAJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI STRATEGII / WZÓR 

CEL 
STRATEGICZNY  

 
Cel operacyjny 

Zadanie 
 

Opis zadania/ 
ODPOWIEDZIALNY   

Wskaźnik 
realizacji 
(nazwa)  

Wartość 
bazowa  

Wartość 
docelowa  

Etap/ % 
realizacji 
zadania  

Zgodność 
z terminowością 
zadania / etapów 

Ewentualne 
przeszkody/ 
utrudnienia 
w realizacji/ 

środki 
zaradcze 

Środki 
przeznaczone 
na realizację / 
wydatkowane   

Wnioski 
i  rekomendacje, 

w tym dot. 
konieczności 

aktualizacji strategii/ 
zmniejszenia wartości 
zadania /rozwiązania 

Umowy   

1  
2 
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