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W Przedsiębiorstwie Miejskim Synergia
w Leśnej zachodzą poważne zmiany
Na przełomie 2018 i 2019 r. w leśniańskim Przedsiębiorstwie Miejskim Synergia, została zmieniona Rada Nadzorcza
a w połowie stycznia 2019 roku na stanowisko prezesa Synergii powołany został
Dariusz Daraż. Czy naszą gminną firmę
czeka rewolucja? Bo to raczej początek
niż koniec zmian…

Miłe złego początki?
Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA
Sp. z o.o. w Leśnej powstało w 2011 roku
jako spółka prawa handlowego z wyłącznym kapitałem Gminy Leśna, w celu przejęcia zadań realizowanych wcześniej przez
Administrację Budynków Komunalnych
i Zakład Usług Komunalnych. Spółka
w przeciwieństwie do zlikwidowanych jednostek (ABK i ZUK), posiada osobowość
prawną, co pozwala na większą elastyczność i efektywność zarządzania oraz zwiększa możliwości rozwojowe, w tym możliwość samodzielnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Spółce prawa
handlowego łatwiej miało być działać na
wolnym rynku i wypracowywać zysk.
Zarządzanie miało być sprawniejsze, a działalność usługowa na należytym poziomie.
- Możliwości finansowe właściciela są
mocno ograniczone – mówił w jednym
z ówczesnych wywiadów Paweł Duchnik,
prezes Zarządu PM SYNERGIA Sp. z o.o. –
Dlatego decyzja o utworzeniu spółki i skierowaniu zadań realizowanych dotychczas
przez jednostki budżetowe niejako na inny
tor, wymagała od nas sporej odwagi, tym

bardziej iż zmiany tego typu wiążą się często
z bardzo trudnymi decyzjami.
Od czerwca 2012 roku realizowana była
przez właściciela spółki – Gminę Leśna
inwestycja związana z modernizacją
oczyszczalni ścieków. Jej efektem była
m.in. zdecydowanie wyższa efektywność
oczyszczalni oraz niższe koszty eksploatacji. Zakończenie inwestycji nastąpiło
w 2013 roku. W tym też okresie zakończono
prace nad kompleksową koncepcją wodociągowania i kanalizowania gminy. Zadania
z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacji
zostały też uznane za kluczowy priorytet
inwestycyjny w zapisach Strategii Rozwoju
Gminy Leśna 2014-2025. Było to działanie
zgodne z misją spółki zapisaną w dokumentach rozwojowych firmy: „Misja
opiera się o dwie wartości, które z perspektywy charakteru Spółki, są kluczowe:
niezawodność i jakość”.
- Oczywiście nie jest tak, że zmiany nastąpią z dnia na dzień – wyjaśniał prezes. Wszystko wymaga czasu i nasze przeobrażenie jeszcze się nie skończyło – trwa nadal.
Niemniej warto w tym miejscu zaznaczyć, co
jest bardzo ważne, że tworzymy SYNERGIĘ
od podstaw.

Kontynuacja,
ale czy na pewno?
Jesień 2014 roku to poważne, wręcz
zasadnicze, a do tego niespodziewane
zmiany. Dotychczasowy burmistrz Jan
Surowiec niespodziewanie przegrywa
wybory z poprzednim burmistrzem, Miros-

ławem Markiewiczem. Prezes Duchnik
traci stanowisko. Markiewicz nominuje na
to stanowisko Katarzynę Wysotę. Synergia
z każdym kolejnym rokiem ma większe
trudności z realizacją podstawowych usług.
Zapóźnienia w gospodarce mieszkaniowej
są coraz większe, do gospodarki śmieciowej
gmina regularnie dopłaca, zieleń i drogi nie
są należycie obsługiwane, inwestycji kanalizacyjnych praktycznie nie ma, a opomiarowania całości sprzedawanej wody do dziś
nie zrealizowano. Bez wątpienia działalność spółki w poprzedniej kadencji samorządu nie była pasmem sukcesów. Raczej
borykaniem się z problemami dnia codziennego co odczuwali boleśnie wszyscy mieszkańcy gminy.

Zmiany, zmiany, zmiany…
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz –
działając jako właściciel spółki – powołał
w styczniu nowe władze, przed którymi
postawił zadanie zreformowania firmy
i przede wszystkim ustalenia nowych kryteriów oceny jej efektywności. Tymczasowym szefem Rady Nadzorczej został radca
prawny Ryszard Pietras. Nowym prezesem
Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia Sp.
z o. o. został Dariusz Daraż.
A więc mamy generalne zmiany we
władzach. Czy to ich koniec? Raczej nie.
Zapytałem nowych decydentów po co są
te zmiany i co mają przynieść. Trzy
rozmowy w tej sprawie przedstawiamy
na stronach 8-9.

Urząd w twoim domu
Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie projektu „Cyfrowy Urząd w twoim
domu – elektroniczna administracja
blisko Mieszkańców Leśnej, Olszyny
i Siekierczyna”
Jest to projekt partnerski, w którym
Leśna pełni rolę lidera. Na realizację zadania, którego wartość całkowita – przypadająca na wszystkie Gminy: Leśną, Olszynę
i Siekierczyn – wynosi 722 146,00 zł.,
Leśna otrzyma 188 089,70 zł., co stanowi
85% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług
publicznych świadczonych drogą elektro-

niczną przez w/w urzędy. Osiągnięcie tego
celu jest możliwe przez rozwój infrastruktury informatycznej i wdrożenie 19 e-usług.
Dzięki temu, uatrakcyjniona zostanie oferta
urzędów, a mieszkańcy i przedsiębiorcy
z całego regionu będą mogli załatwić wiele
spraw administracyjnych bez wychodzenia
z domu. Projekt umożliwi świadczenie
usług publicznych on-line i udostępnianie
cyfrowej informacji publicznej w stopniu
i zakresie zadowalających mieszkańców.
Jednym z celów jest również poprawa

komunikacji między administracją, a gospodarką poprzez wprowadzenie licznych
udogodnień. Projekt będzie wspomagał
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do administracji publicznej poprzez udostępnione usługi świadczone drogą
elektroniczną. Tworzenie usług opartych
o normę WCAG2.0 jest potwierdzeniem
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób
niepełnosprawnych.
(B. Misiewicz)

Wymagajmy
od siebie…
W pierwszych tygodniach
pracy na stanowisku Burmistrza Leśnej skupiłem się na
poznaniu różnych aspektów
f u n k c j o n o w a n i a g m i n y.
Odwiedziłem referaty urzędu,
wszystkie jednostki podległe, każde sołectwo. Spotkałem się też ze wszystkimi organizacjami społecznymi, które zaprosiły
mnie na swoje spotkania.
Oprócz oczywistych niedostatków, widzę z jednej strony ogromne oczekiwania na szybkie zmiany, a z drugiej brak wiary że można wiele zmienić.
Owszem jest ciężko, a zewnętrzne czynniki – jak
kończące się środki unijne, nie nastrajają optymistycznie. Żeby jednak skutecznie zmieniać gminę na
lepsze, trzeba wpierw dokładnie rozpoznać i nazwać choroby toczące naszą wspólnotę. Swoją pracę
mógłbym porównać do lekarza, który zanim przejdzie do leczenia – musi zgromadzić rzetelne dane na
temat zdrowia pacjenta. Temu służą prowadzone
obecnie wizyty, kontrole, opracowania raportów,
gromadzenie informacji przez ankiety. Pozwalają
one spojrzeć głębiej niż to co widoczne gołym
okiem i podejmować późniejsze decyzje na
podstawie solidnej wiedzy, a nie przypuszczeń
i „pomysłów zza biurka”.
Na podstawie już zgromadzonych informacji
uważam, że jedną z przyczyn naszych problemów
jest postawa, którą nazwałbym „minimalizmem”
albo bardziej dosadnie – „robię tylko tyle ile mi
każą”. Zetknąłem się z tym już w pierwszym dniu
mojego urzędowania. „Nikt od nas nie wymagał” –
takie zdanie usłyszałem na spotkaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa miejskiego Synergia. To
zdanie dźwięczy mi od tamtej pory w uszach za
każdym razem, kiedy odkrywam kolejne pokłady
zaniechania, marnotrawstwa czy niegospodarności.
Ten minimalizm dotyczy wielu sfer naszego
życia. Pracownik robi „minimum”, bo kierownik
„nie wymaga”, prezes to toleruje, bo „nie wymaga”
od niego burmistrz, burmistrz „nie wymaga” bo nie
cisną go wyborcy – i błędne koło „minimalizmu”
kręci się powiększając frustrację wszystkich uczestników tej układanki. Na skalę całej gminnej wspólnoty – nikt na tym nie korzysta, a wszyscy tracimy.
Dlatego proponuję odwrócenie tej zasady. Zachęcam Was – mieszkańców Gminy Leśna, do tego,
byśmy wszyscy zaczęli od siebie nawzajem wymagać. Nie przymykajmy oka na to, że „ktoś” robi źle,
że „komuś” się coś nie chciało, że „coś” nie działa
tak jak powinno. Zacznijmy wymagać od siebie –
nie tylko mieszkańcy od urzędu, ale każdy z nas z od
siebie nawzajem. Mówmy częściej „my” a nie
„oni”. Jesteśmy współodpowiedzialni za każdy
aspekt funkcjonowania gminy. Im szybciej zaczniemy rozumieć, że gmina to wspólnota wszystkich mieszkańców tym lepiej dla każdego z nas
osobno.

Pamięci Pawła Adamowicza…
W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz
ogłoszoną przez Prezydenta Andrzeja Dudę
żałobą narodową, przedstawiciele leśniańskiego samorządu - Szymon Surmacz, burmistrz Leśnej oraz Małgorzata Borysiewicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej zaprosili mieszkańców Leśnej, chcących
wyrazić swój smutek i wsparcie dla rodziny
zmarłego prezydenta i mieszkańców
Gdańska na okolicznościowe spotkanie przy

ratuszu.
W sobotę, 19 stycznia 2019 o godzinie 12
zapalono znicze pod biało-czerwoną flagą,
będące symbolem empatii wobec bliskich
Pawła Adamowicza oraz wyrazem patriotyzmu, rozumianego jako szacunek wobec
demokratycznych instytucji. Pożegnano
Prezydenta Pawła Adamowicza - jako męża
i ojca oraz urzędnika samorządowego – człowieka służącego przez większość dorosłego
życia swojej społeczności.

Punkty rozliczeń pit przez
internet w gminach
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu
informuje, iż w miesiącu lutym 2019 r.
w 3 gminach powiatu lubańskiego utworzone
zostaną punkty wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie
można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów
GMINA
Świeradów (Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA”)
Leśna
(Urząd Miejski)
Siekierczyn (Urząd Gminy)
Punkty wysyłki zeznań będą dostępne
w godzinach: 10ºº – 14ºº.
Do prawidłowego złożenia zeznań za rok
2018 niezbędne będzie posiadanie dokumentów otrzymanych od płatników (np. PIT-11,
PIT- 8C, PIT-40, PIT-R) oraz danych dotyczących odliczanych ulg podatkowych.
Do wysłania zeznań elektronicznie potrzebne są dane autoryzujące - z zeznań za rok
2017 przychody z wiersza razem: PIT-28
poz. 45 lub PIT-36 poz. 90 albo poz. 141,
jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek lub PIT-36L poz. 13
lub poz. 18 lub PIT-37 poz. 64 albo poz. 95,
jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik wys-

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW Leśna informuje, że dnia 24.02.2019 r. (niedziela)
w restauracji Leliwa o godzinie 9:30 (I termin), 10:00 (II termin) odbędzie się
walne sprawozdawcze zgromadzenie członków Koła PZW Leśna, na które
bardzo serdecznie zapraszamy.
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tępował jako małżonek lub PIT-38 poz. 24
lub PIT-39 poz. 20 lub PIT-40 poz. 57 lub
PIT-40A poz. 38.
W przypadku, gdy za rok 2017 nie zostało
złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku za rok 2017, należy wpisać wartość „0” (zero).
W przypadku wspólnego zeznania dane
autoryzujące podaje osoba wymieniona
w składanym za rok 2018 zeznaniu jako pierwsza (podatnik).
W związku z powyższym w miarę możliwości osoby chcące skorzystać z tej formy
winny posiadać w/w dane .

Prezes Synergii
przyjmuje interesantów
PM Synergia Sp. z o.o. uprzejmie informuje
mieszkańców Gminy Leśna, że przyjęcia
interesantów, przez prezesa firmy, odbywają
się w czwartki w godzinach 9:00-12:00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

lub osobisty w celu określenia dokładnego
czasu spotkania.
PM Synergia
Dariusz Daraż

Twój e-PIT - rozliczymy podatek za Ciebie
Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT już od 15
lutego do 30 kwietnia 2019 roku na Portalu
Podatkowym można będzie zapoznać się ze
swoim PIT-em, a także zaktualizować numer
rachunku osobistego i złożyć zeznanie podatkowe online.
Zgodnie z założeniami już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) Krajowa Administracja
Skarbowa (KAS) automatycznie przygotuje
i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37
i PIT-38.
Zrobi to na podstawie informacji:
ź od płatników,
ź ze złożonych za rok ubiegły zeznań
podatkowych w zakresie wskazanych
ulg (ulga na dzieci) oraz w zakresie przekazania 1% podatku należnego na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Twój e-PIT będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym
podatki.gov.pl. Po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika
i kwota przychodów z poszczególnych
pozycji informacji od płatników: PIT-11,
PIT-8C, PIT-40A) Podatnicy będą mieli do
niego wgląd.
Deklarację PIT przygotowaną przez KAS
podatnik:
ź może zweryfikować i zaakceptować bez
zmian,
ź może poprawić (np. zmienić Organizację
Pożytku Publicznego (OPP), której chce
przekazać 1% podatku należnego),
ź może uzupełnić o dane, których nie

posiada KAS (np. wpłaty na IKZE oraz
ulgi),
ź może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez KAS zostanie automatycznie
zaakceptowany 30 kwietnia.
Usługa będzie dotyczyć podatników rozliczających się zarówno indywidualnie, jak
i wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób
samotnie wychowujących dzieci oraz tych,
którzy chcą wesprzeć 1% podatku wybraną
Organizację Pożytku Publicznego.
Emeryci i renciści należą do grupy
podatników, którym dedykowana jest usługa
Twój e-PIT. Na podstawie informacji z ZUS
czy KRUS zostanie wypełniony PIT emeryta i
udostępniony na platformie, na koncie podat-

nika. Ten może deklarację zaakceptować,
edytować (dodać ulgi, odliczenia czy OPP),
odrzucić lub nie robić nic.
Zwrot podatku na podstawie deklaracji
przekazanej drogą elektroniczną (Twój e-Pit,
e-deklaracje) nastąpi w terminie do 45 dni
(licząc od dnia złożenia, nie wcześniej niż od
15.02.2019 r.
Zwrot podatku na podstawie deklaracji
przekazanej w innej formie nastąpi w terminie
do 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat usługi
Twój e-PIT dostępne są w formie broszur
informacyjnych w Urzędzie Skarbowym na
Sali Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: podatki.gov.pl
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Czystość powietrza i zaopatrzenie w wodę
Pierwsza tegoroczna Sesja Rady Miejskiej
w Leśnej miała miejsce 29 stycznia 2019 r.
Tematem wiodącym sesji był stan, efekty
działań i zamierzenia w zakresie poprawy
czystości powietrza i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leśna w wodę.
Prezentację dotyczącą tych kwestii przedstawił Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz.
Podał, że od 20 lipca 2018 roku Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Leśnej rozpoczęło systematyczny monitoring sytuacji
związanej z zaopatrzeniem w wodę wynikającej
z długotrwałej suszy. Niedobór wody lub jej
brak wystąpił w 56 przydomowych studniach
w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolno–produkcyjnych w miejscowościach Świecie, Szyszkowa, Kościelniki Górne,
Kościelniki Średnie, Miłoszów, Stankowice,
Złoty Potok i Grabiszyce Dolne. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców gminy
związanych z niedoborem lub brakiem wody
z powodu suszy podjęto m.in. działania polegające na nieodpłatnym dowozie wody gospodarczej przez gminne jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej do gospodarstw domowych
i rolnych. Łączny koszt tych działań wyniósł
130 401,83 zł.
Powołana została Gminna Komisja do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej na
obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą. Straty szacowano w 31 gospodarstwach rolnych. Straty
odnotowano na 1127 ha upraw rolnych. Osza-

cowano je na 1 380 500 zł.
Na terenie gminy powstały nowe, indywidualne studnie głębinowe, najczęściej o głębokości 40-90 m. Mieszkańcy ponieśli koszty,
a mimo to nie mają gwarancji dłu-gotrwałego
zabezpieczenia swoich nieruchomości w wodę.
O ile studnie wiercone z rozwagą mogą faktycznie rozwiązać problem braku wody na dłuższy
czas, to wiercenia bez żadnej kontroli mogą po
jakimś cza-sie spowodować brak wody w nowo
wywierconych studniach. Dążyć się będzie do
ograniczenia, a docelowo niemal całkowite
zaprzestanie do-wożenia wody. Jeśli dowozić
wodę, to na krótszych trasach – urucha-miamy
budowę ujęć komunalnych w newralgicznych
miejscach żeby umożliwić pobór wody
bezpośrednio przez mieszkańców i skrócić
drogę dla cystern.
Należy niezwłocznie znaleźć środki na
inwestycje – w tym przede wszystkim na
remont sieci istnieją-cych wodociągów, której
efektyw-ność (stosunek sprzedaży do produkcji) wynosi obecnie dla całej gminy w
granicach 45-50 %. Innym rozwiązaniem jest
łączenie kilku istniejących ujęć w jedno i
podłącza-nie kilku nieruchomości do jednego
ujęcia.
Skutecznym rozwiązaniem może być w
gminie Leśna mikroretencja - budowa (odtworzenie) wielu małych, mających do 1 ha
powierzchni stawów, oczek wodnych, progów
na rowach melioracyjnych i systemu ich powiązań. Mikroretencja jest szansą na rozwój turystyczny, poprawienie różnorodności biologicz-

nej a także stwarza możliwość dofinansowania
z WFOŚiGW i innych funduszy na cele ekologiczne. Radni obejrzeli nawet film, jak tworzy
się mikroretencję i jak ona działa w górzystej
Słowacji.
W ramach poprawy czystości powietrza
Gmina Leśna w 2018 r. dofinansowała wymianę
14 tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła
ciepła. Łączny koszt tych działań wyniósł:
46 000 zł. Na przełomie roku rozpoczęto
współpracę z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój
w celu wspólnego pozyskania środków finansowych na kolejne działania w zakresie
wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.
Udostępniono mieszkańcom „Ankietę potrzeb modernizacji systemów grzewczych
w budynkach/lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Leśna”. Do tej pory
wpłynęło ponad 100 ankiet.
Od dnia 6 grudnia 2018 r. na terenie Gminy

Leśna funkcjonują cztery nowe czujniki jakości
powietrza. Oprócz zanieczyszczenia powietrza
pyłami PM10, PM2,5 i PM1 mierzą one również temperaturę, wilgotność i ciśnienie w miejscu lokalizacji czujnika. Czujniki zamontowane
zostały na budynku Ratusza w Leśnej, budynku
MGOPS w Leśnej, budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku oraz budynku
Przedszkola w Pobiednej.
Podjęto wstępne rozmowy ze środowiskami
szkół, a także z Młodzieżową Radą Gminy
zmierzające do organizacji i przeprowadzenia
kampanii społecznych uświadamiających
mieszkańcom zagrożenia związane ze spalaniem niskiej jakości paliw lub odpadów. Temat
przeprowadzenia takich działań edukacyjnych
realizowanych przez dzieci i młodzież pojawi
się wkrótce na sesjach Młodzieżowej Rady
Gminy, a także zostanie omówiony w naszych
szkołach.

Uchwały podjęte podczas sesji Rady
Miejskiej w Leśnej 29 stycznia 2019 r.
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI I SZPECI

PAMIĘTAJ!
DOMOWY PIEC nie jest przeznaczony do spalania twoich odpadów
-wytwarzasz szkodliwe dla zdrowia substancje
GRZYWNA za spalanie śmieci w piecu domowym
wynosi nawet 5000 PLN lub 30 dni ARESZTU!
MYŚLISZ, ŻE OSZCZĘDZASZ? NIE!!!
TRUJESZ SIEBIE, SĄSIADÓW i ŚRODOWISKO.
DROGO ZAPŁACISZ!

ź Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego
Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
ź Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
ź Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
ź Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie inkasa
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

ź Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Leśna.
ź Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej.
ź Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany budżetu na 2019 rok.
ź Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej

Treść uchwał publikowana jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Leśnej, a część – zgodnie z przepisami prawa
– w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

KĄCIK RADNEGO
POWIATOWEGO
Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśna. Zgodnie z zapewnieniem składanym przeze mnie w kampanii wyborczej
pragnę na bieżąco informować Państwa o najważniejszych
sprawach rozpatrywanych przez Radę Powiatu Lubańskiego,
o mojej pracy w tym gremium, a w szczególności o działaniach w celu rozwiązywania zgłaszanych problemów.
W Radzie Powiatu pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji oraz jestem członkiem Komisji
Oświaty i Kultury.
Dotacje z budżetu powiatu na 2019, o które mogą ubiegać się uprawnione podmioty, także z gminy Leśna:
ź Zadania w zakresie kultury fizycznej – 32 000 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
ź Zadania w zakresie kultury – 27 020, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
ź Ochrona zdrowia – 2 000 zł, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego,
ź Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)
- 22 000 zł, dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
ź Rolnictwo i łowiectwo – 6 000 zł, dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
ź Pomoc społeczna – 382 750 zł, dla organizacji pożytku
publicznego na zadanie „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia –
Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Kwota dotyczy zabezpieczenia 30 miejsc,
ź Pomoc społeczna – 337 590 zł, dla organizacji pożytku
publicznego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na II piętrze budynku w Smolniku. Ośrodek zaplanowany jest na 15 miejsc.
O planie pracy rady powiatu na 2019 r.
Najpierw zaskoczył mnie projekt planu pracy przekazany
radnym. Był on kopią planu z 2018, a ten z kolei był kopią
z 2017 r. itd. Po prostu co roku były te same zadania. Ostatecznie udało się wprowadzić kilka zmian.
Cztery zgłoszone przeze mnie tematy zostały uwzględnione i będą rozpatrywane na sesji.
Są to: stan techniczny i utrzymanie bieżące dróg powiatowych, raport o stanie powiatu, bieżące utrzymanie i stan
techniczny dróg wojewódzkich, gospodarka leśna na terenie
powiatu lubańskiego.
Zgłosiłem jeszcze jeden temat, moim zdaniem bardzo
ważny z punktu widzenia mieszkańców, tj. Kierunki działania
Zarządu Powiatu w kadencji 2019-2023.

Jednak ta propozycja większością głosów została odrzucona. Jest to zaskakujące, gdyż
zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, „do wyłącznej właściwości rady powiatu należy (…) stanowienie
o kierunkach działania zarządu powiatu (…)”.
Plan pracy jest, ale i tak z tego dokumentu nie można
dowiedzieć się jakimi tematami w poszczególnych miesiącach będzie zajmować się Rada. Dlaczego? Powód jest prosty
- tematy zgrupowane są kwartałami i nie są rozpisane na poszczególne miesiące. Mój wniosek, aby planować zadania na
każdy miesiąc nie znalazł niestety aprobaty większości radnych.
Zakaz wyprzedzania w Kościelnikach Górnych
i Średnich
Na drodze Leśna-Lubań, po ostatnim odnowieniu oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej 393, nastąpiły
istotne zmiany. Na kilku odcinkach linie przerywane stały się
liniami ciągłymi. Możliwość wyprzedzania została w ten
sposób zlikwidowana. Kierowcy nie kryją zdziwienia. Jadąc
w kierunku Lubania możliwość wyprzedzenia jest dopiero na
terenie gminy Lubań. Brak było jakiejkolwiek informacji
o tej zmianie organizacji ruchu. Nie wiadomo, jakie były
powody. W takich sytuacjach praktyka i rozsądek nakazują
uprzedzić użytkowników drogi o wprowadzanych zmianach,
a przede wszystkim muszą być istotne powody takiej zmiany.
Oczekuję na odpowiedź z DSDiK.
Wyjątkowo nietrwałe malowanie linii i pasów przez
PZD w Lubaniu
Późną jesienią odnawiane było oznakowanie poziome na
drodze 393 Leśna-Lubań. Kilka tygodni po tym odnowieniu,
na wielu odcinkach, zwłaszcza w obrębie Leśnej, po nowej
farbie praktycznie nie było śladu. Zniknęło nowe przejście
dla pieszych, a linie rozgraniczające wróciły do stanu sprzed
malowania. Dlaczego tak się stało? Na moje zapytanie złożone podczas sesji otrzymałem odpowiedź z Powiatowego
Zarządu Dróg.
Wynika z niej jedno - wszystko zrobiono jak należy, a to że
linie zniknęły to wina samochodów i kolejne malowanie
będzie za rok! Nikogo nie obchodzi, że te linie to nie dekoracja, to istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo na
drodze. One mają tam być stale. Czy za rok znowu PZD
pomaluje, czytaj – odfajkuje zadanie? Sprawę kontynuuję
w DSDiK we Wrocławiu.
Jeżeli są problemy, w których mógłbym pomóc, to
proszę o kontakt na Facebook-u, poprzez e-mail:
j.surowiec@powiatluban.pl lub tel. 604846346.
Jan Surowiec

Uwaga na „zaproszenia
na bezpłatne badania”
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lubaniu
Agnieszka Cichoń ostrzega przed firmą CMSE sp. z o.o.,
(dawniej: CMSF - Centrum Medyczne św. Franciszka),
która zaprasza na bezpłatne badania, a potem sprzedaje
drogie pakiety usług medycznych.
Spółka działa w całej Polsce, używając różnych nazw.,
m.in:
ź Centrum Medyczne Świętego Franciszka (Warszawa,
Wrocław, Łódź),
ź Centrum Medyczne Świętego Jakuba (Poznań),
ź Dolnośląski Instytut Zdrowia (Wrocław),
ź Mazowieckie Centrum Medyczne (Warszawa),
ź Instytut Zdrowia Świętej Barbary (Katowice),
ź Wielkopolskie Centrum Medycyny Zintegrowanej (Poznań).
CMSE kieruje ofertę głównie do starszych osób. Namawia
na zakup drogich pakietów medycznych, które rzekomo mają
zapewnić szybki dostęp do badań i wizyt lekarskich.
Z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, iż zaproszenia na bezpłatne badania medyczne
jest to często pretekst, aby przyciągnąć starsze osoby na
pokaz handlowy i skłonić do zakupu drogich i niepotrzebnych
produktów lub usług. Natomiast rzekome badania przeprowadzają handlowcy, a ich wyniki nie wydają się wiarygodne.
Dlatego przy zawieraniu jakichkolwiek umów na pokazach
nie należy ulegać presji.
UOKiK prowadzi 2 postępowania przeciw spółce CMSE:
o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowanie niedozwolonych postanowień.
Zarzuty dotyczące naruszania zbiorowych interesów
konsumentów:
1. Niechciane telefony. Do nieprawidłowości mogło dochodzić już przy pierwszym kontakcie. Przedstawiciele CMSE
dzwonili z zaproszeniami na spotkania, choć nie mieli wcześniejszej zgody konsumentów na prowadzenie marketingu
przez telefon. Jest to niezgodne z art. 172 prawa telekomunikacyjnego. W rozmowach tłumaczyli, że numer telefonu
mają np. z ośrodka zdrowia.
2. Ukryty cel handlowy. Przedstawiciele CMSE zapraszali
konsumentów na bezpłatne badania lub odwiedzenie nowej
przychodni. Skarżący twierdzą, że nikt ich nie informował, że
celem spotkania jest sprzedaż pakietów medycznych.
3. Wątpliwa diagnoza. Pracownicy spółki zakładali badanym na palec czujnik i na tej podstawie diagnozowali poważne choroby.
4. Wywieranie presji. Konsumenci skarżą się, że pracownicy CMSE poddawali ich manipulacjom, aby jak najszybciej
podpisali umowy i wpłacili pieniądze. Słyszeli, że okazyjna
cena obowiązuje tylko w danym dniu i wyłącznie dla nich.
Jeśli nie mieli pieniędzy na zakup pakietu medycznego,
handlowcy czasem zawozili ich do banku, aby mogli natychmiast wziąć kredyt. Często dopiero wtedy dostawali podpisaną umowę, której wcześniej nie mogli dokładnie przeczytać
i przemyśleć.
5. Mylące pouczenie. Konsumenci byli informowani, że
w przypadku usług zdrowotnych nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy. Takie pouczenie mogło wprowadzić
ich w błąd. Przepis ten dotyczy wyłącznie usług medycznych,
a nie sprzedaży pakietów oferujących możliwość dostępu do
nich. W tym przypadku - tak jak przy innych umowach
zawieranych na pokazie odbywającym się poza siedzibą
przedsiębiorcy - konsument ma 14 dni, aby przemyśleć
zakup i ewentualnie się z niego wycofać. Wiele osób mogło
zrezygnować z tego uprawnienia po przeczytaniu mylnego
pouczenia spółki.
Gdzie szukać pomocy.
Konsumenci, mogą skorzystać z bezpłatnych porad
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Biuro mieści się w Starostwie Powiatowym
w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2, I piętro, pok. 38,
tel. 75 646 43 59.
źródło: https://uokik.gov.pl

Zmiany w Urzędzie Miejskim
w Leśnej
Ogólnym dokumentem regulującym kompleksowo porządek w urzędzie jest regulamin
organizacyjny. Zawiera on schemat organizacyjny oraz zakresy działania poszczególnych
referatów oraz samodzielnych stanowisk.
W dniu 9 stycznia 2019 r. weszło w życie
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Leśnej
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Regulamin ten wprowadził kilka zmian
mających na celu usprawnienie działania
Urzędu w zakresie obsługi klientów.
Powstał Referat Społeczny, który w swoim
działaniu ma za zadanie m.in.:
1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami, uczniowskimi klubami sportowymi realizującymi zadania ze sfery pożytku
publicznego zgodnie z zasadami Ustawy
o Działalności Pożytku Publicznego i Wolon-

tariacie.
2. Działania z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich.
3. Koordynacja funduszu sołeckiego, budżetu
obywatelskiego i innych form partycypacji społecznej.
4. Promowanie i prowadzenie działalności na
rzecz rozwoju inicjatyw lokalnej.
5. Opracowanie graficzne i skład publikacji
urzędu i jednostek podległych (gazeta, foldery,
ulotki, plakaty).
6. Realizacja zadań organu prowadzącego
szkołę/przedszkole/żłobek wynikających
z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta
Nauczyciela.
Ponadto została zwiększona obsada w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację zadań własnych Gminy w szczególności w zakresie wodno-kanalizacyjnym.

Leśna otrzymała środki
na remont ratusza
Samorząd Województwa Dolnośląskiego
przekazał 17 gminom dotacje na konserwacje zabytków w regionie. Jednym z beneficjentów jest gmina Leśna.
11 stycznia 2019 r. nastąpiło oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie zadań, w ramach
których Gminy wyremontują zabytki będące
lokalnym dziedzictwem kulturowym. Dofinansowanie z PROW mogło dotyczyć gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców) lub gmin miejskich (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców). Warunkiem przyznania dofinansowania
był wpis obiektu do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na zadanie „Remont elewacji Ratusza
w Leśnej” otrzymano ponad 270 tys. zł. Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do zasobów kulturowych w Gminie. Celem projektu na
poziomie rezultatu jest wzrost atrakcyjności
turystycznej i zdolności do generowania ruchu
turystycznego na terenie Gminy Leśna, a także
Zachodniego Obszaru Interwencji.
Cele szczegółowe:

- zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych i turystycznych regionu;
- ochrona, przyjazne wykorzystanie i promocja
dziedzictwa architektonicznego gminy;
- udostępnienie nowego obiektu (tj. wieży
widokowej) na cele turystyczne;
- przystosowanie obiektu do pełnienia nowych
funkcji tj.: turystycznej poprzez udostępnienie
wieży widokowej. Inwestycja gwarantuje realizację najważniejszych priorytetów kultury, tj.:
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla
przyszłych pokoleń poprzez restaurację obiektu
wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków;
- podniesienie atrakcyjności turystycznej
regionu - poprzez udostępnienie nowego
obiektu na cele turystyczne.
Przedmiotowy projekt wpłynie nie tylko na
zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale
również na ożywienie życia społeczno-gospodarczego obszaru. Nastąpi zwiększenie ruchu
turystycznego, co wpłynie na wzrost dochodów
okolicznych punktów usługowych i wpłynie na
zwiększenie liczby miejsc pracy. Zwiększenie
oferty kulturalnej wpłynie na wzrost tożsamości
mieszkańców, poprawę ich jakości życia.
B. Misiewicz

Chodnik przy ul. Reja 1
w Leśnej już oświetlony
W jednym z poprzednich numerów Panoramy
Leśnej informowaliśmy o zakończonej inwestycji
związanej z utworzeniem chodnika prowadzącego
do budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 1
w Leśnej oraz pobliskiego placu zabaw.
W styczniu br. zakończył się montaż napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Podwieszono 3
punkty oświetleniowe, które oświetlają zarówno

powstały w ubiegłym roku chodnik jak i plac
zabaw.
To jeszcze nie koniec inwestycji w tamtym
rejonie. Trwają działania zmierzające ku wymianie istniejących opraw oświetleniowych od strony
drogi powiatowej. Dzięki temu plac zabaw zostanie jeszcze lepiej doświetlony.
Piotr Sudnik

Zwrot podatku akcyzowego
dla rolników
W związku z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Burmistrz Leśnej udostępnia obowiązujący
wzór wniosku oraz informacje odnośnie przysługujących limitów zwrotu w 2019 r.
Według informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT:
- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września
2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2019 r
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.
wynosi:
- 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych oraz
- 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa
Rolnictwa:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrotpodatku-akcyzowego
S.F.

Apel Burmistrza Leśnej!
Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości i zarządcom obiektów budowlanych
o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji oraz usuwaniu sopli, nadmiaru
śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych
elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi
i samego budynku.
Obowiązek ten wynika z art. 5, ust. 1, pkt. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz usuwaniu
sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam,
gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku (art. 61 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).
Zaśnieżone chodniki, zalegające zaspy śniegu
powodują znaczne utrudnienia dla pieszych i stwarzają możliwość wystąpienia wypadków. Obfite
opady i zmienne temperatury powodują, że śnieg,
który zalega na dachach jest coraz cięższy i może
nadmiernie obciążać ich konstrukcje.
Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie
z dachów o dużych powierzchniach, lekkiej konstrukcji, winno odbywać się pod nadzorem osób
posiadających wiedzę techniczną w taki sposób,
aby nie doszło do wystąpienia niekorzystnego
układu obciążeń dla konstrukcji. W związku
z powyższym, prosimy o właściwe utrzymanie
stanu chodników i dachów w okresie zimowym
oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli
i innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.
ZS

Można ubiegać się o dotacje
z budżetu Gminy Leśna!
Burmistrz Leśnej ogłosił w styczniu br.
konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.
Do rozdysponowania jest aż 175 tys. zł. Konkurs dotyczy wyłącznie wsparcia wszelakich
pomysłów związanych z upowszechnianiem
kultury fizycznej.
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym o wsparcie finansowe mogły ubiegać się do 31 stycznia br.
organizacje działające na terenie gminy bądź zewnętrzne, chcące realizować zadania na rzecz
naszych mieszkańców. Trwa obecnie rozpatrywanie ofert przez powołaną w tym celu Komisja
Konkursowa, ale ostateczną decyzję podejmuje –
zgodnie z przepisami – Burmistrz Leśnej.
Można także ubiegać się o wsparcie wszystkich

innych zadań. Do tego w trybie uproszczonym,
łatwiejszym dla organizacji niż tryb konkursowy.
W trybie pozakonkursowym można ubiegać się
o wsparcie dotacyjne w kwocie do 10 tys. zł na
zadanie, które może być realizowane w okresie do
90 dni. Rozpatrzenie oferty i podpisanie umowy
odbywa się w ciągu kilkunastu dni.
W budżecie na 2019 rok są jeszcze zaplanowane środki na:
- działania na rzecz dzieci i młodzieży (w tym na
ich wypoczynek) – 15 tys. zł,
- przedsięwzięcia w sferze społecznej (dotyczące
m.in. niepełnosprawnych, służby zdrowia, turystyki, integracji środowisk lokalnych itp.) – 20 tys. zł,
- kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa
– 10 tys. zł.
(MS)

Informacja dla
mieszkańców
Gminy Leśna
Zima - okres
szczególnego
zagrożenia
pożarowego
w budynkach
mieszkalnych!
Na podstawie art. 19
ust. 5 w związku z art.
14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U Nr 89,
poz. 590 – z późniejszymi zmianami) Burmistrz Leśnej
przekazuje do wiadomości publicznej informacje
związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

Czad - cichy zabójca
Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych to okres zwiększonej ilości pożarów sadzy i zatruć
tlenkiem węgla. Zaniedbania w zakresie czyszczenia
i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów
kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych)
są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na
przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie
zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody
lub powietrza.
W związku z powyższym zwracam się z apelem do
użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem
stałym, olejowym i gazowym o bezpieczne ich eksploatowanie.

Jak ustrzec się zatrucia
tlenkiem węgla?
Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest
dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć
zatrucia tlenkiem węgla:
Ř nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów
nawiewowych,
Ř co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskiej
kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
Ř dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik
wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których
masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),
Ř nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do
przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
Ř kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
Ř dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku.

Pamiętaj! Tlenek węgla jest
bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy),
przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast
opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia!
Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem! W razie
potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!
ZS

Remont chodnika przy ul. Osiedle w Leśnej
Ubiegłoroczny wniosek złożony w ramach X edycji
„Programu infrastruktury drogowej” do Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na dofinansowanie
zadania związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr
358 w zakresie chodnika został pozytywnie oceniony.
Oznacza to, że zadanie zostanie ujęte w planie zadań
drogowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
na rok 2019. Poziom dofinansowania określa się na 50%
wartości. Docelowe prace będą polegały przede wszystkim
na poszerzeniu chodnika oraz korekcie jego przebiegu.

W ramach zadania powstanie także bardzo potrzebna zatoka
postojowa na wysokości obiektu lekkoatletycznego oraz
przebudowana zostanie istniejąca zatoka autobusowa.
Ponadto przesunięciu ulegną punkty świetlne, które kolidują
z nowym przebiegiem chodnika.
Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku we współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu
został wyremontowany odcinek chodnika na wysokości
stadionu sportowego.
Piotr Sudnik

Mieszkańcy wybrali sołtysów
i rady sołeckie w Kościelnikach
Górnych i Średnich
W dniu 13 stycznia br. w odbyły się
wybory sołeckie dla nowo utworzonych
sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki
Średnie.
Na sołtysa do Sołectwa Kościelniki Górne
zgłoszony był tylko jeden kandydat, a na 5
przysługujących mandatów do rady sołeckiej
zgłoszonych było 5 osób. Dwudziestoma
dziewięcioma głosami na „tak” sołtysem
Kościelnik Górnych została Elżbieta
Boczula. W działaniach sołtysa wspierać
będzie rada sołecka w osobach: Marzena
Gargaś, Maryla Rudak-Zielonka, Anna
Wiszniewska, Marzanna Wojtecka oraz
Andrzej Ciesielski.
Natomiast w Kościelnikach Średnich na

sołtysa zgłoszonych było dwóch kandydatów, a do rady sołeckiej 8 kandydatów.
Frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania i wyniosła 50,54%. Głosami 50 do 43
nowym sołtysem Kościelnik Średnich został
Robert Gorajec. W wyborach do rady sołeckiej najwięcej głosów otrzymali: Sylwia
Łachodiak, Anna Szulc, Magdalena
Suszyńska, Łukasz Kaczmarek i Bogusław
Jakubczyk.
Życzymy uzasadnionej dumy z wygranych wyborów, skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji
z wykonywanego mandatu społecznego.
S.F.

Wybory sołeckie w Gminie Leśna
Ubiegłoroczne wybory burmistrza Leśnej i radnych Rady Miejskiej w Leśnej nie
zakończyły procesu kształtowania się
samorządowych organów VIII kadencji.
Przed nami jeszcze wybory sołtysów –
organów wykonawczych sołectw oraz
wybór członków Rad Sołeckich, które
mają wspierać sołtysów w realizacji zadań.
30 stycznia 2019 r. Burmistrz Leśnej
zarządził na terenie Gminy Leśna wybory
sołtysa i rad sołeckich. Wybory odbędą się we
wszystkich sołectwach, za wyjątkiem

Sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki
Średnie, gdzie na skutek podziału Sołectwa
Kościelniki wybory odbyły się już wcześniej.
Data wyborów została ustalona na dzień
31 marca 2019 r. Poniżej przedstawiamy
kalendarz wyborczy. Wymagane druki
dotyczące kandydatów są do pobrania na
stronie internetowej www.lesna.pl - przy
informacjach o ogłoszeniach wyborów
sołtysów i rad sołeckich.
Sebastian Fronc

Kalendarz wyborczy wyborów sołtysa i rad sołeckich
w sołectwach Bartoszówka, Grabiszyce, Miłoszów,
Pobiedna, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz,
Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty Potok
L.p Data

Rodzaj czynności

1

do 04.02.2019

podanie do publicznej wiadomości terminów i miejsca
wyboru Sołtysa oraz godzin otwarcia lokalu wyborczego

2

do 28.02.2019

powołanie przez Burmistrza Leśnej
a) Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej
b) Sołeckich Komisji Wyborczych ds. Wyboru Sołtysa i
Rady Sołeckiej

3

do 15.03.2019

zgłoszenie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
Uwaga: zgłoszenie może nastąpić wyłącznie na drukach
urzędowych
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uzyskanie
poparcia:
- na Sołtysa 10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa
- na członka Rady Sołeckiej 5 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa

4

do 20.03.2019

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

5

siedem dni przed
Wyłożenie spisów wyborców uprawnionych do głosowania
terminem wyborów
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej ul. Rynek 19
Sołtysa i Rady
Sołeckiej (od 22.03 do
29.03.2019 r.)

6

31.03.2019 r.

Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w godzinach od
10.00 do 13.00, za wyjątkiem Sołectwa Wolimierz, gdzie
wybory odbędą się w godzinach od 15.00 do 18.00

Zgłosiliśmy inwestycje
popowodziowe na rok 2019
W styczniu br. Gmina Leśna zgłosiła
zadania przewidziane do dofinansowania
z rezerwy celowej budżetu państwa
w ramach zadań związanych z odbudową
obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Zgodnie z zasadami zgłoszono łącznie
pięć pozycji. Na miejscu pierwszym jako najbardziej priorytetową zgłoszono odbudowę
dróg w Grabiszycach Dolnych i Średnich.
Jest to kilka odcinków o łącznej długości
prawie 2,9 km. Następnym zgłoszonym

zadaniem jest odbudowa dróg w Pobiednej do
posesji przy ul. Dworcowej 59 oraz Łąkowej
8. Kolejne zadania związane są z odbudową
mostu w ciągu drogi gminnej 109928D na
łączniku między Kościelnikami Górnymi
i Szyszkową, odbudową drogi od posesji nr
19 do 12 w Wolimierzu oraz remontem mostu
na drodze dojazdowej do posesji nr 22
w Świeciu. W najbliższym czasie gmina
powinna otrzymać promesę ministra spraw
wewnętrznych i administracji, z której
dowiemy się, na jakie zadanie zostanie
udzielona dotacja.
Piotr Sudnik

Zbiornik do świetlicy
w Grabiszycach Górnych
Zakończyły się roboty budowlane związane z budową zbiornika bezodpływowego
dla budynku świetlicy w Grabiszycach
Górnych.
W ramach zrealizowanego zadania wykonano betonowy zbiornik o pojemności 10 m3

i połączono go z budynkiem świetlicy odcinkiem rurociągu o długości ok. 70 m. Koszt
zadania wyniósł łącznie 30 390,00 zł
i w części był finansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grabiszyce.
Piotr Sudnik

Magiczne Ferie Zimowe
Od 4 do 8 lutego 2019 r. trwały Magiczne
Ferie Zimowe w świetlicy wiejskiej
w Szyszkowej. Organizatorami byli sołtysi
Dorota Leszczyńska (Szyszkowa), Elżbieta
Boczula (Kościelnik Górny, Janówka) oraz
Robert Gorajec (Kościelnik Średni) wraz
z Radami Sołeckimi.
W pierwszy dzień odbyła się nauka składania origami z panią Darią Gorajec,w drugi

dzień zajęcia kreatywne prowadziła Maryla
Rudak-Zielonka, a w dzień trzeci trwało
robienie dużych obrazów i nie tylko z panią
Jolantą Świerczyńską.
Czwartek był dniem niespodzianek! Pani
Kasia Binkowska z córką Kariną przewiozły
mnóstwo niespodzianek, malowanki,
mazaki, itd. Dzieci nauczyły się też paru ciosów karate. Na koniec otrzymały medale
i dyplomy, które przygotowała pani Sylwia Łachodiak.
Dzieci mogły korzystać z gier
i puzzli przyniesionych przez
panią Izę Tokarską.
Na koniec, dla uzupełnienia spalonych kalorii, Dorota
Leszczyńska zrobiła watę
cukrową dla wszystkich bez
limitu. Rekordzista „zmieścił” aż osiem. W ostatni dzień
były: pizza, frytki, słodki
poczęstunek i znakomita
zabawa…

W PM Synergia zachodzą
Raczej ewolucja niż
rewolucja

Nowe
wyzwania

Rozmowa z przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego „SYNERGIA” w Leśnej
- Jakie najpilniejsze zadania stoją
przed Radą Nadzorczą PM „Synergia”?
- Przed Radą Nadzorczą stoją bardzo
ważne zadania wynikające nie tylko
z ustawy, ale i z bieżącej sytuacji spółki.
Koniecznym jest uporządkowanie aspektów formalnych związanych z funkcjonowaniem Rady, ustalenie celów zarządczych dla zarządu spółki, które np. na
2018 r. nie zostały określone, a to jest
konieczne w procesie udzielania absolutorium. Powyższe zadania są obecnie realizowane i do końca
lutego br. mają być zakończone. Burmistrz Leśnej zobowiązał również Radę Nadzorczą do przygotowania postępowania konkursowego na wybór prezesa zarządu spółki.
Wynika to z tego, że powołany ostatnio prezes został wybrany na czas określony, ma działać jedynie do końca marca
br. Przy tej okazji chciałbym wyrazić uznanie dla pana
Prezesa, że zgodził się zaryzykować i zająć się tą spółką
w tak krótkim okresie, praktycznie z „marszu”. Mamy
nadzieję, że konkurs na prezesa zostanie w tym czasie
skutecznie przeprowadzony i zostanie wyłoniony prezes na
okres pełnej kadencji. Ostatnim ważnym zadaniem na najbliższą przyszłość dla Rady Nadzorczej jest wypracowanie
formy bieżącej sprawozdawczości z wykonywanych zadań,
która w sposób przejrzysty i zwięzły będzie przedstawiać
stan spółki, nie tylko w zakresie jej finansów.
- Czy nowy skład Rady Nadzorczej podoła tym wyzwaniom?
Pan burmistrz Szymon Surmacz, ze względu na moje
doświadczenie zawodowe, zaproponował mi przewodniczenie tej Radzie. Jednocześnie wskazał na konieczność
powołania do Rady osób mających duże doświadczenie
w zakresie gospodarki komunalnej. Takimi osobami są
dwaj pozostali członkowie, czyli Jacek Ruchała – wieloletni prezes spółki HydroTech w Nowogrodźcu oraz
Ryszard Brzozowski - specjalista od restrukturyzowania
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, jak na
przykład szpitali powiatowych w Lubaniu, Kowarach, czy
szpitali w Głogowie i Prudniku. Tak więc mam nadzieje, że
wywiążemy się ze swoich zadań.
- A jakie są oczekiwania obecnej Rady Nadzorczej
wobec prezesa „Synergii”?
- Podstawowym założeniem Burmistrza, w mojej ocenie

słusznym, jest właściwa współpraca
między spółką a gminą. Nie układała się
ona - jak wynika z naszych rozmów
– do tej pory dobrze. Oczywiście, spółka
jest podmiotem autonomicznym, ale
jednocześnie jest przedsiębiorstwem
komunalnym, mającym realizować określone cele społeczne. Z tego co wiem, to
zadania komunalne nie były w ostatnich
latach realizowane dobrze. Oczywiście
ma znaczenie kwestia wyniku finansowego. Spółka nie powinna prowadzić działalności na
stracie, ale podstawowym jej zadaniem jest realizowanie
gospodarki komunalnej, z której będą zadowoleni
mieszkańcy. Chodzi o to, aby gmina była czysta,
gospodarka odpadami rzetelna, a jakość wykonywania
usług z zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie budziła
zastrzeżeń.
- Poprzednia Rada Nadzorcza – jak wynika z wypowiedzi jej przedstawicieli – koncentrowała się na
wyniku finansowym. Obecna Rada – jak rozumiem –
chce to zmienić?
- Tak, zmiana jest potrzebna. Cele zarządcze, nakreślone
przez zgromadzenie wspólników, czyli burmistrza, mają
być nakierowane na należytą jakość wykonywania usług
w zakresie gospodarki komunalnej. W ustawie o gospodarce komunalnej określono, że przedsiębiorstwa takie realizują określoną misję jest nią wykonywania zadań ciążących na gminie w zakresie gospodarki komunalnej. Nie jest
nią więc wypracowanie zysku za wszelką cenę. Bo na kim
on jest wypracowywany? Na mieszkańcach. Nie jest problemem ustalenie takich stawek za usługi, aby ten zysk był
osiągany, wszak takie przedsiębiorstwo jest w praktyce
monopolistą na terenie gminy w zakresie większości
wykonywanych usług. Tylko czy taki jest cel? Muszą być
zrównoważone następujące elementy: jakość usług i misja
związana z należytym realizowaniem usług komunalnych
oraz wynik finansowy i godziwe wynagradzanie pracowników. Ma to służyć temu, aby mieszkaniec czy przedsiębiorca z terenu gminy miał przekonanie, iż jego pieniądze - stanowiące zapłatę za zrealizowaną usługę - zostały
przez niego dobrze wydane.
- Dziękuję za rozmowę.

Rada Nadzorcza Synergii
Prawidłowe funkcjonowanie spółki komunalnej wymaga wypracowania
odpowiednich mechanizmów wewnętrznego nadzoru i kontroli nad jej
działalnością. Organem spółki, za to odpowiedzialnym jest rada nadzorcza.
Utworzenie Rady Nadzorczej wymagane jest ustawowo. Rada
Nadzorcza PM „Synergia” składa się z trzech osób. W obecnym
składzie funkcjonuje od stycznia 2019 r
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Synergii
jest mec. Ryszard Pietras.

Dariusz Daraż
nowy Prezes Synergii
ma 52 lata. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a wcześniej studia
magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tym Wydziale
ukończył również podyplomowe studia prawa ochrony
środowiska. Jest doktorem nauk ekonomicznych.
W Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A.
w Bogatyni - Dariusz Daraż – był zatrudniony przez niemal
19 lat. Pracował jako specjalista ds. środowiska, mistrz ds.
remontów, kadrowy. Był kierownikiem oczyszczalni ścieków
w Sieniawce, a po tym oczyszczalni ścieków w Bogatyni,
kierownikiem Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni oraz kierownikiem działu produkcji wody
i oczyszczania ścieków. W latach 2015-2018 był prezesem
Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni. W grudniu
2018 r. złożył rezygnację z funkcji Prezesa.
Był zawodnikiem klubu motorowego Turów. Jeździł
motocrossy i w rajdach Enduro. Startował w drużynie, która
zdobyła wicemistrzostwo Polski w rajdach Enduro.
Dariusz i Izabela Darażowie są małżeństwem od 25 lat
i mają 24 – letnią córkę Aleksandrę
- Jaka jest kondycja Spółki, jakie zmiany są konieczne?
- Mam nadzieję, że uda się osiągnąć to, co wynika wprost
z nazwy spółki, czyli współpracę spółki prawa handlowego
i samorządu. Nie da się spełnić tych wszystkich oczekiwań
mieszkańców bez silnego wsparcia samorządu, bo spółka nie
ma sprzętu, nie ma niezbędnej infrastruktury, na przykład
dobrze funkcjonującej sieci wodnej. Moja rola polega na
rozpoznaniu rzeczywistego potencjału spółki, odpowiedzi na
pytanie, na ile jest w stanie spełnić oczekiwania mieszkańców
i władz. Wiele do zrobienia będzie na przykład w kwestii
odpadów. Tu potrzebna jest zmiana choćby prawa lokalnego,
żeby włączyć do systemu przedsiębiorców. Jeśli chodzi o sieć
wodną – jest niezinwentaryzowana w dużym zakresie.
Z opracowań wynika, że sieci tej jest w Leśnej 15,5 km. A ile

poważne zmiany
Oczekuję konkretnych
działań i widocznych zmian
Rozmowa z Szymonem Surmaczem, burmistrzem Leśnej
jest naprawdę i jak przebiega – tego nikt nie wie. Brakuje
Czy jako Burmistrz Leśnej inaczej
podstawowych narzędzi – choćby urządzeń do lokalizacji
widzi Pan obecnie problem Synergii niż
wycieków. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach poza
w trakcie kampanii wyborczej?
Leśną jest fragmentaryczna. Z opracowań, które przygoto- Po objęciu funkcji burmistrza uzyswano już chyba w 2012 roku wynika, że potrzeby miasta
kałem dostęp do wielu informacji i niesi gminy Leśna w zakresie sieci wodnej opiewają na kwotę 67
tety, główne problemy sygnalizowane
milionów złotych, a potrzeby w zakresie kanalizacji sanitarprzeze mnie wcześniej potwierdzają się.
nej to koszt szacowany wtedy na około 90 milionów złotych.
Nadal – jestem mocno przekonany, że
W kolejnych latach zabrakło jednak sięgnięcia po środków
najważniejszym zadaniem spółki komuzewnętrznych na te cele. Leśna nie poszła np. drogą Nowonalnej jest świadczenie jak najwyższej
grodźca, gdzie zrobiono inwestycji wodno-kanalizacyjnych
jakości usług komunalnych. Jak wiemy
za bodajże 100 milionów złotych.
z praktyki i pokazałem to w kampanii
- A jak jest z mieszkaniami komunalnymi?
wyborczej – w ostatnich latach celem spółki stał się
- Z tego co obserwuję, 80 procent działań Synergii
wyłącznie dodatni wynik finansowy. Dlatego tak bardzo
koncentruje się wokół mieszkań komunalnych. Ale oczekiniektórzy oburzali się, gdy wskawania są olbrzymie, a stopień zapóźzywałem, że zapomniano o celu,
nień podobny. Nie jest tak, że
misji spółki, o tym, że ma służyć
Podstawowym zadaniem
Synergia na lokalach zarabia, bądź
mieszkańcom.
posiłkuje się pieniędzmi z mieszSynergii jest realizowanie
Już w pierwszym dniu urzędokaniówki na inne cele. Warto też
gospodarki komunalnej,
wania spotkałem się z władzami
zauważyć, że gmina partycypuje
Synergii, poprosiłem o szereg dokuz której będą zadowoleni
mocno w kosztach gospodarki
mentów dotyczących działania
mieszkańcy.
Chodzi
o
to,
aby
mieszkaniowej. Pracujemy obecnie
firmy. W sprawozdaniach z działalgmina była czysta, gospodarka
nad akceptowalnymi przez mieszności pojawiały się zapisy o kokańców zasadami płatności czynodpadami rzetelna, a jakość
nieczności „opracowania wieloletszów. Chcemy też uruchomić stronę
wykonywania usług z zakresie
niego planu rozwoju i modernizacji
internetową, jasną i klarowną także
gospodarki wodno-ściekowej nie
urządzeń wodociągowych” czy
dla ludzi starszych, gdzie można
„rozwój sieci wodociągowo-kanalibudziła zastrzeżeń.
będzie zgłaszać choćby awarie i potzacyjnej”.
Jednak za tymi zapisami
rzeby, a także obserwować gdzie i co
mimo
pozytywnego
wyniku finansię robi, jakie remonty są wykonysowego
nie
szły
żadne
działania.
wane. Ma to być przejrzyste, jasne i widoczne dla mieszDla
mnie
okrągłe
cyfry
i
zapisy
w
rocznych
sprawozkańców.
daniach
niewiele
znaczą.
Tak
jak
większość
mieszkańców
- Za kilka miesięcy ma być ogłoszony konkurs na
oczekuję konkretnych działań i widocznych zmian. Dlatego
stanowisko Prezesa Synergii…
uznałem,
że prezesem spółki musi być specjalista od
- Ja zostałem powołany do tego, aby dokonać oceny potenkomunalnej
inżynierii, który zna się na zarządzaniu
cjału Synergii. I takiej informacji udzielę właścicielowi i Raa
w
radzie
nadzorczej,
muszą być eksperci, którzy wraz
dzie Nadzorczej w ostatniej dekadzie marca. Gdybym w konz burmistrzem będą wymagali od firmy – zarówno wysokiej
kursie nie wystartował – zawrę też swoje wnioski. Wyzwanie
jakości usług jak i planowania, i strategii rozwoju.
przede mną jest, nie ma co ukrywać, duże. Dodam, że mam
Dostrzegam również, że Synergia – trochę na własne
całkowicie wolną rękę w sprawach personalnych. Sytuacja
życzenie,
przez brak rozwoju, stagnację w metodach
spółki wskazuje, że konieczne będzie dokapitalizowanie
zarządzania – stała się przez ostatnie lata „chłopcem do
Spółki, zwłaszcza w niezbędny sprzęt do wykonywania usług
bicia”. To trzeba radykalnie zmienić, zarówno poprzez
na należytym poziomie. Bardzo liczę na wsparcie Burmistrza
inwestycje, wspólne projekty z gminą, jak też poprzez
Leśnej i Rady Miejskiej nie tylko w tym zakresie.

poprawienie morale załogi, czy wiedzy
i umiejętności kadry zarządzającej.
W firmie wyraźnie widać brak przywództwa i kultury poprawiania jakości
usług. To jest fundament problemów,
a wszystkie jego konsekwencją „kombinacje” – jak te wykazane w trakcie kampanii wyborczej. Na ten temat przygotowujemy szczegółowy raport, który
wkrótce zostanie przedstawiony Radzie
Miejskiej i mieszkańcom gminy.
-Wiele podobnych spółek komunalnych funkcjonuje bardzo dobrze. Czy „Synergia” ma
szansę na taką przyszłość?
- Moim celem jest przywrócenie Synergii godności
i zaufania mieszkańców. Uważam, że w prostej linii
kontynuuję zamierzenia osób które zakładały tę spółkę.
Synergia miała być firmą, która zapewni mieszkańcom
Leśnej wysokiej jakości, godne życie. Niestety przez
ostatnie cztery lata nie ogarniała nawet podstawowych
zadań. Jak tego nie krytykować? To właśnie po to burmistrz
ustanawia Radę Nadzorczą, żeby w jego imieniu nadzorowała działania firmy. A poprzednia Rada, w mojej
ocenie preferowała to co na papierze – nad to co „w terenie”.
Nie zgadzam się zupełnie z jego „biznesowym”
podejściem do sposobu działania firmy. Koncentracja
przede wszystkim na wyniku finansowym a nie na jakości
i niezawodności usług jest wbrew interesom mieszkańców
gminy.
– Na jakie wsparcie ze strony Gminy może liczyć
„Synergia”?
- Uważam, że Synergia to dobry pomysł, który skręcił na
manowce. Myślę że niezbędne będzie przemyślenie
najważniejszych inwestycji i wykonanie konkretnego planu
operacyjnego – co, kiedy, za ile i dlaczego jest potrzebne.
Nad tym pracuje już nowy Prezes. Kiedy taki plan będzie
gotów przedstawimy go Radzie Miejskiej.
Myślę, że jak wspólnie z Radą Miejską pochylimy się
nad problemami firmy, ze świadomością, że są to problemy
nasze – mieszkańców gminy, to znajdziemy metody na
uzdrowienie Synergii i przywrócenie tej nazwie właściwego – pozytywnego kontekstu.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Mirosław Słodziński

Uczciliśmy Dzień Kubusia Puchatka
Miejsko-Gminne Przedszkola im. Kubusia
Puchatka w Leśnej celebrowało dzień swojego
patrona. Nie zabrakło wspólnych śpiewów, tańców i zabaw ruchowych.
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
obchodzony jest 18 stycznia. Tego dnia w 1882
roku urodził się autor bajek o sympatycznym
bohaterze prosto ze Stumilowego Lasu, który
pomimo upływu lat nadal należy do najpopularniejszych misiów i miłośników miodu.
Przedszkole im. Kubusia Puchatka nie zapomniało o swoim patronie. Po oficjalnym powitaniu
zgromadzonych maluchów, prowadzący przywitali się także ze wszystkimi misiami przyniesionymi przez dzieci, po czym przystąpili do prezentacji książki o Kubusiu Puchatku. Następnie,
wszyscy zostali zaproszeni do Stumilowego Lasu,
prowadzący wydarzenie odczytali specjalny list
od Kubusia Puchatka, który przemiły niedźwiadek

zostawił z myślą o wychowankach przedszkola.
Pozostawił nie tylko wyjątkowy list, ale także
baryłkę miodu, którą poczęstowały się maluchy.
Nie zabrakło wspólnych tańców, zagadek i prac
plastycznych.
(M. Z., C.P.)

Jasełka, nagrody i ferie...
Uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej
w Pobiednej wraz z nauczycielkami – Danutą
Poprawą i Bernardą Ziółkowską, przygotowali
wyjątkowe jasełka.
Występ był słowno-muzyczną opowieścią
o Narodzeniu Pańskim. Uczniowie wystąpili podczas spotkania wigilijnego organizowanego dla
mieszkańców Pobiednej. Był to pierwszy występ
pierwszaków, którzy poradzili sobie doskonale,
skłaniając widzów do refleksji i wzruszeń. Kolejną
okazją do zaprezentowania talentów uczniów, była
wizyta w Przedszkolu. Uczniowie mogli wystąpić
dla najmłodszych, którzy chętnie włączyli się we
wspólne kolędowanie.
Jasełka przygotowane przez naszych uczniów
mogli obejrzeć również mieszkańcy z Wolimierza
i Czerniawy. Dzieci wystąpiły w tamtejszych
kościołach, przedłużając świąteczną atmosferę

i radość płynącą z Bożego Narodzenia. W styczniu
dzieci odwiedziły Dom Pomocy Społecznej
w Mirsku, ich występ przyniósł pensjonariuszom
ogromną radość i sprawił, że mogli chociaż na
chwilę zapomnieć o trudach codziennego życia.
Styczeń to również czas podsumowań zakończonego I semestru pracy. Podczas ogólnego zebrania z rodzicami, uczniowie odebrali liczne nagrody i wyróżnienia. Dzieci nagradzane były za stuprocentową frekwencję oraz wysokie wyniki
w nauce. Najwyższą średnią w szkole, osiągnął
uczeń klasy VII – z wynikiem 5,2, najniższą średnią, wśród wyróżnionych, była ta z wartością 4,75.
Po ciężkiej pracy czas na zasłużony odpoczynek. W pierwszym tygodniu ferii zimowych dzieci
miały możliwość aktywnego spędzenia czasu
w szkole i wzięcia udziału w ciekawych warsztatach i wyjazdach.

WOŚP w klasach I-III
ze SP w Smolniku
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Leśnej nie mógł odbyć się bez udziału
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Smolniku. Wszyscy chcieli przyłączyć się do tak
zaszczytnej akcji i wspomóc szpitale dziecięce
w całym kraju. Uczniowie klas I a, III a i III b
przygotowali przepiękny i wzruszający taniec oraz
zabawną, rapową piosenkę. Mimo tremy udało się
pięknie wystąpić i zachwycić widzów, o czym
świadczą pochwalne komentarze, telefony i przesyłane nagrania. Opiekunki uczniów zapewniają,
że będą „grać z dziećmi w tej orkiestrze do końca
świata, a nawet jeden dzień dłużej”.
K. Żubrecka, A. Kościelniak

10 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im.
Emilii Plater w Platerówce, pod patronatem
PCE w Lubaniu, odbył się III Powiatowy
Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonała - jak
w latach ubiegłych - Beata Siodłak. W tegorocznym konkursie zaprezentowały się uzdolnione
zespoły i soliści z czterech grup przedszkolnych
oraz reprezentanci ośmiu szkół podstawowych
z terenu powiatu lubańskiego. Wykonawcy byli
oceniani w dwóch kategoriach: przedszkolaki oraz
uczniowie szkół podstawowych. Każdy uczestnik
prezentował jeden utwór - kolędę lub pastorałkę.
Występy oceniało powołane przez organizatora
jury. Pod uwagę brane były: dobór strojów i rekwizytów, walory wokalne, aranżacja oraz interpretacja utworu oraz dobór repertuaru.
W kategorii szkół podstawowych jurorzy najwyżej ocenili reprezentantów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku: Magdalenę Sęk
oraz Bartłomieja Kiśla. Uczniowie klasy VI b,
przygotowani do konkursu przez Dorotę Kusibab
i Małgorzatę Michalik - zaprezentowali pastorałkę
„ Od serca do ucha” i swoim wykonaniem zachwycili nie tylko komisję oceniającą, ale również zgromadzoną publiczność, która nagrodziła występ
gromkimi brawami.
Wszyscy wykonawcy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II i III

miejsca zostaną nagrodzeni podczas Powiatowej
Gali Finałowej – podsumowującej wyniki konkursów powiatowych w czerwcu.
red. DK i MM

„MATEMATYCZNY”
POCZĄTEK FERII
25 stycznia 2019 – ostatni dzień I semestru
nauki - to dobry czas na podsumowanie w SP
im. Jana Pawła II w Smolniku kilkumiesięcznych działań zajęć matematycznych w ramach
projektu Nowoczesna Edukacj@.
Tego dnia 22 uczniów z klas V i VII wzięło
udział w Nocnym Maratonie Gier Planszowych
i Logicznych. Uczniowie z zapałem wykorzystywali swoją wiedzę do zmagań z problemami matematycznymi. Na początek zajęli się z zadaniami
„połącz kropki”, a później… sudoku, kalejdocykle, „Superfarmer”, konstrukcje z kół zębatych
oraz wiele innych gier planszowych i multimedialnych. Wszystkie zadania wykonane zostały perfekcyjnie, a nagrodą był poczęstunek – pizza.
Nocne poszukiwania liczb i figur zakończyły się
dopiero nad ranem, kiedy to zmęczeni, ale szczęśliwi uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek.
red. Aneta Kamińska

POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI

Wycieczka do kina
W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, w ramach projektu „Przyjaciele Kubusia Puchatka” - Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego odbyła się wycieczka do kina „Wawel” w Lubaniu. Przedszkolaki obejrzały bajkę pt. „Sekretne życie
kotów”.
Wyprawa rozpoczęła się podróżą kursowym
busem, po czym już na miejscu, w Lubaniu, przechadzano się bardziej i mniej znanymi ulicami,
aby pokazać dzieciom piękne otoczenie tego
miasta. Uczestnicy poznali także historię schronu
przeciwlotniczego. Pani Ela kupiła wszystkim
dzieciom bilety, maluchy zajęły w kinie miejsca.
Rozpoczęła się bajka, opowiadająca o ciekawej
i pełnej wrażeń kociej historii, która szybko pochłonęła uwagę maluchów. W doskonałych nastro-

III Powiatowy Przegląd
Kolęd i Pastorałek

jach, dzieląc się wrażeniami, wrócili do Leśnej.
A. K.

Tradycyjny „Orszak Trzech Króli” to doskonała okazja do wspólnego przeżycia i doświadczania treści duchowych oraz dania świadectwa wierze.
Świętowanie w Leśnej rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem księdza proboszcza Grzegorza Niwczyka. Następnie wszyscy zgromadzeni wyruszyli
w barwnym orszaku w kierunku OKiS w Leśnej,
gdzie zaprezentowane zostało przepiękne jasełkowe widowisko o narodzinach Jezusa i towarzyszących temu wydarzeniu opowieściach, pt.
„Pokój ludziom dobrej woli”, przygotowane przez
uczniów S.P im. Jana Pawła II w Smolniku, pod
kierunkiem A. Kościelniak, I. Tarnarzewskiej, .M.
Szczęsnej-Witeckiej i I. Osajdzińskiej-Rozenbajger.
Artyści w przepięknym wykonaniu kolęd i pastorałek przybliżyli treści nawiązujące do narodzenia Pana Jezusa oraz wskazali na sens i znaczenie
czasu oczekiwania na Jego przyjście. Okazjonalnie na scenie OKiSu wystąpili także uczniowie –
laureaci tegorocznego „VII Szkolnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek”, którzy „wesołą nowiną” ubar-

wili scenę domu kultury. W rytmie śpiewanych
kolęd przygrywała uczestnikom marszu lokalna
kapela podwórkowa.
Występujące na scenie dzieci zostały obdarowane słodyczami, a ich wysiłek doceniony przez
leśniańską publiczność gorącymi brawami. Zorganizowany po raz trzeci Orszak Trzech Króli
staje się nową, wspólną - parafialną, lokalną
i... rodzinną - tradycją, a także okazją do wyznania
i dania świadectwa wiary.
red. IOR

Śmierć w ratuszu
- W środę koło 10 widziano Mariana jak
krążył koło ratusza, zbierał złom, puszki jak wiele razy wcześniej – powiedziała nam
sołtys Złotnik Lubańskich Małgorzata
Borysiewicz. - Koło godz. 13 jedna z mieszkanek od strony pomieszczenia, gdzie go
znaleziono, zobaczyła tumany kurzu.
Ale nie skojarzyła tego z Marianem, bo
nikt nie widział, żeby on tam wchodził. Tyle
lat tam mieszkał i nie zaglądał do budynku
ratusza, przynajmniej nikt czegoś takiego nie
widział. Kilka dni nikt nie spotkał Mariana.
W sobotę mieszkańcy zaczęli mówić, że nie
widać Mariana, chcieli wejść do ratusza,
sprawdzić czy tam go nie ma. Pani sołtys
powiedziała im, że w żadnym wypadku. Była
w Zgorzelcu. Zadzwoniła na 112. Potem na
Policję. Zaczęto go szukać.
Zajrzeli z wysięgnika od strony okna, skąd
w środę wydobywał się tuman kurzu. Zobaczyli kawał stropu zwalonego w rogu. Zaczęli
rozwalać drewniane drzwi. Za nimi był mur.
Rozbili go. I znaleźli Mariana. Był w pomieszczeniu, z którego nie było wyjścia.
Z tego wynika, że Marian nie został przygnieciony ani stropem, ani murem – jak opisywano w relacjach z tego zdarzenia.
- Zawalona była w rogu scena, pod nią
jeszcze jedno pomieszczenie i tam wpadł
Marian. – opowiada M. Borysiewicz. - Ślady
wskazywały, że Marian szedł przez pomieszczenie, a jego podłoga przy scenie zarwała się
pod jego ciężarem. Jak strażacy go znaleźli to
nie leżał bezpośrednio pod dziurą, z ktorej
zleciał. Leżał z boku. W pomieszczeniu –
pułapce, bez wyjścia.
Nie wiemy jak wyglądały ostatnie chwile
Mariana. Czy po upadku miał świadomość, co
się stało i próbował dotrzeć do jakiegoś
wyjścia. Czy też leżał na plecach tak jak spadł
i obolały nie mógł się ruszać. Wyziębiony
organizm nie przetrwał zimowych warunków… Marian spoczął, już na zawsze, na
złotnickim cmentarzu.
Mieszkał w Złotnikach kilkadziesiąt lat, tu
się ożenił, miał dzieci. Życie nie ułożyło mu
się jednak. Na koniec został sam. Był – jak
wspominają ci, którzy dobrze go poznali –
życzliwy, uczynny, pracowity, przyjacielski.
Nie kradł. Jak potrzebował pieniądze to zajmował się zbieractwem lub pracą w obejściach mieszkańców. Ludzie mu pomagali,
wspierali. A to pracą, a to ubiorem, jedzeniem. Był wręcz za dobry i wielu ludzi to
wykorzystywało. Bez Mariana Złotniki nie
będą już takie same…

18 stycznia 2019 roku w Złotnikach odbyła się
akcja służb ratowniczych, które znalazły zwłoki
mieszkańca Złotnik w budynku zrujnowanego
złotnickiego Ratusza. O sprawie tej następnego
dnia na facebookowym portalu internetowym
Gminy Leśna napisał Burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz, który był obecny na miejscu podczas
trwania działań poszukiwawczych.

Pan Marian ze Złotnik – epitafium z wnioskami na przyszłość...
SZYMON SURMACZ·NIEDZIELA, 20 STYCZNIA 2019
Dziś w nocy, w Złotnikach miała miejsce
akcja poszukiwawcza, która ściągnęła do naszej
gminy specjalistyczne służby ratownicze aż
z Wałbrzycha, Lubina i Wrocławia. Wraz z obecnością lokalnych OSP i powiatową PSP złożyło
się to na jedną z największych akcji ratowniczych w ostatnim czasie, a jak wiemy w gminie
Leśna strażacy i ratownicy nie nudzili się w zeszłym roku.
Wszystko z powodu połączenia trzech elementów:
ź niszczejącego zabytku, kuszącego dostępnością „zasobów” (złomu, drewna opałowego itp)
ź lokalnego poszukiwacza tych „zasobów”, dla
którego wydobycie kawałka złomu czy desek
nawet ryzykując życie to często być albo nie być
– szczególnie zimą
ź trwającego od dekad bezwładu administracyjnego i imposybilizmu decyzyjnego między konserwatorem zabytków, lokalną administracją,
wnioskami mieszkańców, nadzorem budowlanym itd.
Wynik akcji był do przewidzenia już na
początku. W budynku–ruinach złotnickiego
ratusza znaleziono zwłoki pana Mariana, mieszkańca Złotnik, który wpadł w dziurę między

piętrami i zginął – prawdopodobnie poszukując
resztek „zasobów”, z których budynek już
dawno został ogołocony.
Pan Marian był osobą znaną wszystkim Złotniczanom i z tego co zdążyłem się dowiedzieć
lubianą za życzliwość, uczynność i... hojność.
Tak, zanim zamieszkał w garażu i stał się zbieraczem „zasobów”, był właścicielem mieszkania i kawałka ziemi, które niestety rozeszły się
z czasem, bo pan Marian do gospodarowania
swoim majątkiem raczej talentu nie miał. Miał
jednak umiejętność pomagania swoim sąsiadom
i społeczności – znacznie większą niż dbania
o siebie czy swoją rodzinę – co jak łatwo się
domyślić nie skończyło się dla niego dobrze.
Lokalną legendą stała się historia znalezienia
przed wielu laty przez Mariana złotych rublówek
oraz wyprawiona z tej okazji impreza, do dziś
wspominana z błyskiem oka, przez starszych
mieszkańców Złotnik. I niech taki Marian – wesoły,
uczynny i z otwartym sercem pozostanie w pamięci
lokalnej społeczności. Po co o tym piszę?
Po pierwsze – by wspomnieć i przedstawić
człowieka, znacznie mniej znanego niż wczoraj
żegnany przez nas Prezydent Gdańska. A Marian
ze Złotnik powinien być nam mieszkańcom
Gminy Leśna znacznie bliższy – bo mieszkał tuż
obok nas i kolejnych „Marianów” mamy obok
siebie dziesiątki.
Po drugie – bo jego śmierć może mieć znaczenie symboliczne i naprawcze. Rozmawiając
wczoraj z gospodynią terenu na którym odbywała się akcja poszukiwawcza – czyli Małgosia
Borysiewicz, sołtys i radną Złotnik, obecnie
także Przewodniczącą Rady Miejskiej w Leśnej,
próbowaliśmy dojść do tego – od ilu lat i ile razy
ten obiekt był zgłaszany jako niebezpieczny
i zagrażający życiu. Od co najmniej dekady stanowi on zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Złotnik oraz ludzi w przejeżdżających
obok samochodach. Większe wiatry rozsypują
dookoła kawałki belek i łat. Cud, że do tej pory
żadna z nich nie spadła nikomu na głowę lub na
szybę auta jadącego do Zamku Czocha. Złotnicki Ratusz pod tym względem jest wyjątkowo
groźny, bo stoi tuż przy ruchliwej drodze. Jednak

dla poszukiwaczy „zasobów” znacznie bardziej
atrakcyjny jest na przykład pałac w Kościelnikach Górnych czy kolejne podobne miejsca,
których w naszej gminie i okolicy nie brakuje.
Czy można coś zmienić w patowej sytuacji
między racjami konserwatora zabytków, urzędów, właścicieli i dysponentów środków finansowych? Temat nie jest prosty. Wymaga nie
tylko dodatkowych pieniędzy – bo gdzie je
wydać, kiedy nie wiadomo w których „Złotnikach” zginie kolejny „Marian”, a ruin-zabytków
są setki? Wymaga nie tylko zmian systemowych
i ustanowienia na poziomie parlamentu prawa,
tak by pogodzić racje miłośników lokalnej tożsamości i kultury materialnej, broniących każdej
spróchniałej zabytkowej cegły versus mieszkańców domagających się rozebrania każdego starego „straszydła”. Wymaga przede wszystkim
zgody i współpracy urzędowych ekspertów
i lokalnej społeczności, której głos był najczęściej pomijany i lekceważony. To właśnie mieszkańcy przechodzący codziennie pod chwiejącymi się ze starości i braku konserwacji zabytkowymi belkami i dachówkami najlepiej widzą,
że trzeba działać, bo każdy rok odkładania
tematu może zakończyć się kolejną tragedią.
Wiem jedno – że na pewno nie można przejść
nad tą sprawą do codziennej rutyny. Śmierć pana
Mariana to czerwone światło dla wszystkich
decydentów (także dla mnie) i dobitny znak, że
należy zatrzymać się i zająć sprawami
ruin/zabytków bez dalszej zwłoki. Panie Marianie. Nie znałem Pana osobiście, mam jednak
nadzieję, że i po śmierci – tak jak to wielokrotnie
robił Pan za życia, po raz ostatni przysłuży się
Pan swojej społeczności. Może Pana szalony
pomysł wejścia na teren „zabytku”, przysłuży się
konstruktywnej dyskusji na temat losu dziesiątek, czy nawet setek podobnych miejsc – nie
tylko w Gminie Leśna, ale na całym Dolnym
Śląsku. Oby Pana śmierć stała się dobitnym
ostrzeżeniem i punktem wyjścia do konkretnych
decyzji systemowych. Wtedy tragiczny dla Pana
finał, stanie się jednak punktem wyjścia do
czegoś dobrego dla społeczności, której dobro
cenił Pan bardziej niż własne.

Rozebrać, czy ratować?
Tragiczny, śmiertelny wypadek w ruinie
złotnickiego ratusza stał się kanwą do szerokiej
i wielowątkowej dyskusji na temat dalszych
losów tego obiektu. Wyklarowały się dwa obozy:
jedni chcą rozpadający się budynek ratować,
drudzy – rozebrać. Złotnicki ratusz od kilku
tygodni ma już nową historię. Szkoda, że tak
tragiczną.
O kwestii tej mówiono podczas styczniowej
sesji Rady Miejskiej w Leśnej. Radny Piotr
Dudziński pytał o budynek w Złotnikach, co
zamierza się z nim zrobić. Burmistrz Szymon
Surmacz wyjaśniał, że rozmawiał o ratuszu z nadzorem budowlanym. Według ludzi z nadzoru
należy go rozebrać. Konserwator budynków też
skłania się do takiej decyzji, chodzi mu głównie
o części drewniane. Właściciel jest osadzony
w areszcie. Wartość budynku w akcie notarialnym
to 15 tys. złotych. Właściciel i pełnomocnik pozbyli by się chętnie tego problemu.
Może znajdzie się nowy właściciel, który szybciej coś z tym zrobi. Być może znajdą się alternatywne metody zagospodarowania ratusza. Przejęcie obiektu przez gminę jest - zdaniem burmistrza S. Surmacza - niemożliwe, już mamy za
dużo takich obiektów. Jeśli ktoś ma pomysł na jego
zagospodarowanie, zbudowanie tam jakiegoś biznesu - burmistrz chętnie wysłucha takiej koncepcji.
Sołtys Złotnik Małgorzata Borysiewicz powiedziała nam, że miała telefon od pani z nadzoru
budowlanego z Lubania. Konserwator zabytków
prawdopodobnie nie pozwoli na wyburzenie
obiektu. Możliwe jest wywłaszczenie tego obiektu, do czego nikt się nie pali.
Mieszkańcy wsi nie chcą tego budynku w centrum miejscowości. Tej ruiny. Szanują zabytki,
gdyby ratusz stał na uboczu – niech stoi. Ale w tym
miejscu taki obiekt jest stałym zagrożeniem. Zginął
w nim niedawno Marian. Kto będzie następny?
Czyjeś przechodzące obok dziecko? Osoba stojąca
na przystanku obok? Ktoś kto nie przemyka
z obawą obok tego ledwo stojącego gmaszyska nie
zrozumie tutejszych ludzi, ich obaw i niepokoju.
- My bylibyśmy przeszczęśliwi - wyjaśnia pani
sołtys – gdyby znalazły się pieniądze rządowe lub
wojewódzkie na nasz ratusz. Żeby go reanimować.
Tym bardziej, że w Europie są dwa takie identyczne
obiekty – nasz i drugi w Niemczech. Ten w Niemczech ma się świetnie, służy ludziom, a nasz – stanowi zagrożenie dla życia.
Pani sołtys przypomina, że wielokrotnie pisała do
nadzoru o zabezpieczenie złotnickiego ratusza. Teraz
zamierza pisać do nadzoru budowlanego, do konserwatora zabytków, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I do innych wysokich urzędów. A jeżeli konserwator zabrania rozebrać obiekt,
to niech daje środki na jego renowację. Lub stwierdzi na piśmie, że ten obiekt nie stanowi zagrożenia.
W Internecie toczyła się ożywiona dyskusja.

Poniżej kilka charakterystycznych wypowiedzi.
Wg mnie ministerstwo kultury powinno już
dawno znaleźć pieniądze na remont tego obiektu.
To ewenement na skale całego kraju, że we wsi
znajduje się ratusz! Wyburzenie tego budynku
będzie jak kastrowanie regionu. – napisał Czeczen.
Remontować tę ruinę? Żadnych wartości
artystycznych to nie przedstawia. Ponadto jest już
w takim stanie że remont pochłonąłby kolosalne
fundusze. To nie Zamek Królewski czy jakiś obiekt
bardzo ważny z historycznego punktu widzenia.
Remontować każdą ruinę tylko dlatego że jest
stara?. Jeżeli już „ratusz” jest tak niezbędny
w Złotnikach to można na miejscu zburzonej ruiny
wybudować nowy obiekt,wyglądem podobny do
poprzedniego i przeznaczyć na przykład na
świetlicę czy bibliotekę,może remizę strażacką itp.
To wpis osoby o nicku Logik.
(…) faktycznie ratusz a właściwie to jego ruina
nie jest najlepszą wizytówką tej miejscowości.Co
do dalszej przyszłości tego obiektu nie widze żadnej
przyszłości.Jedno jest pewne nikt już tego nie
remontuje.Natomiast uważam że ten ratusz nie jest
bezpośrednią przyczyną śmierci tego człowieka.
Napewno nie trafił tam przypadkiem bo miejsce jest
wyraźnie zamknięte,więc wszedł tam na własną
rękę – ocenił ktoś, kto podpisał się: Złotniki.
No właśnie zadaje pytanie,czy musiała stać się
taka tragedia, żeby ktoś zainteresował się mówiąc
teraz ironicznie”przepięknym zabytkiem” w naszej
wsi?Panie Konserwatorze Zabytków my

mieszkańcy Złotnik nie chcemy tego zabytku w tym
miejscu i w tym stanie! W Złotnikach jest dużo
dzieci ,które jak wiadomo są zawsze najbardziej
ciekawe miejsc najbardziej zakazanych.Boimy się
o swoje życie,które jest największym skarbem
,większym od okropnej ruiny z nową od wczoraj
historią!Jako sołtys w imieniu wszystkich bez
wyjątku mieszkańców Apelujemy!Zburzcie to
nam!!! Napisała Małgorzata Borysiewicz.
Co to za społeczność, która chce zburzyć własny
historyczny ratusz? To, że dostaliśmy te ziemie za
darmo i jesteśmy tu przychodźcami, nie znaczy, że
możemy wszystko bezmyślnie niszczyć. Takie
zabytki się remontuje i nadaje im jakąś pożyteczną
funkcję. To pierwszy z kilku wpisów autora, który
podpisał się jako Piotrek Pałgan. A dalej: Do kogo
należy zabytek? Dlaczego nikt nie stara się
o pieniądze na remont? Macie we wsi dom kultury,
bibliotekę itd.? Po remoncie pasowałby jak ulał.
Nie wolno wszystkiego dewastować, te okolice i tak
wyglądają już jak jeden wielki były PGR. Wreszcie
zapytał: Panie Burmistrzu! Czy są już plany na
remont zabytku?
To była jego reakcja na tekst burmistrza Szymona Surmacza pt. „Pan Marian ze Złotnik –
epitafium z wnioskami na przyszłość...” (publikujemy go na stronie 11).
„Piotrek Pałgan i cały problem zasadza się
w sformułowaniu „zabytki SIĘ remontuje i nadaje
im pożyteczną funkcję”. „SIĘ” czyli co? Trzeba
taki zabytek podlewać łzami o północy, odprawiać
jakieś inne magiczne rytuały, albo modlić w którymś z hojnie dotowanych przez każdą władzę
kościołów? Bo naszych prowincjonalnych – często
bardzo zabytkowych i unikalnych świątyń takie
dotacje nie dotyczą.
Co pozostaje zrobić gminie mającej ok 10 mln
własnych przychodów, za które trzeba zapewnić
infrastrukturę (bo władza z lat +/- 2004 nie zauważyła środków przedakcesyjnych), kulturę, sport,
wsparcie dla organizacji i setki innych zadań na
które nigdy nie wystarcza? Sam jestem ogromnym
zwolennikiem zachowania i remontów obiektów
kultury materialnej, szczególnie u nas na
„ziemiach odzyskanych” – ale proszę pomieszkać
choć dwa miesiące w Złotnikach, postać codziennie
na przystanku pod okapem chwiejących się
dachówek i belek, a zmieni się sposób patrzenia na
te prob-lemy.
Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że „wyburzenie” czegokolwiek to także niemałe pieniądze,
wykonanie planu, zezwoleń, przetargi itd. Przykładowo – gotowy plan wyburzenia byłego Dolwisu
w Miłoszowie to koszt 1,2 mln zł. Jego opracowanie kosztowało kilka tysięcy, ale wdrożenie to już

financial-fiction dla Gminy Lesna.
Temat programu dla niszczejących „zabytków”
i obiektów kultury zamiatany przez lata pod dywan
na poziomie politycznym, pozostaje hobby dla
ekspertów i historyków, piszących WAŻNE książki i
opracowania. Programy ministerialne wspierające grubymi milionami najbogatsze metropolie,
zaporowe warunki konserwatora zabytków – to są
realne problemy. Najmniejszym, jest głos zdesperowanych mieszkańców, którzy chcą w pierwszej
kolejności bezpieczeństwa swoich bliskich, a nie
abstrakcyjnych dyskusji o „materialnym dziedzictwie”. Tak odpisał adwersarzowi burmistrz Leśnej.
To był początek długiej i wielowątkowej, częstokroć emocjonującej wymiany poglądów i opinii.
Można ją prześledzić na facebookowej stronie
Gminy Leśna (https://web.facebook.com/notes/
szymon-surmacz/pan-marian-ze-z%C5%82otnikepitafium-z-wnioskami-na-przysz%C5%82o
%C5%9B%C4%87/10216021724089777/)
*
Arkadiusz Lipin w materiale pt. Złotniki
Lubańskie (Goldentraum) na portalu Góry Izerskie
pisał: W 1825 r., a więc po ponad 150 latach od
założenia, zabudowę miasta nadal stanowiły drewniane domy (było ich 97), w których pracowało aż
68 warsztatów tkackich. Opodal wsi, w 1827 r.
wybudowano, również drewniany, wiatrak koźlak.
W 1870 r. przeniesiono go w okolice Bolkowa,
w 1920 r. powrócił na swe dawne miejsce choć
przebudowany na paltrak, a od 1947 r. jako młyn
elektryczny pracował do 1976 r.; niestety pod
koniec XXw. spłonął doszczętnie.
Drewniana zabudowa miasteczka przyniosła
mu zgubę. 27 sierpnia 1834 r. wybuchł straszny
pożar. Strawił aż 56 domostw, 12 stodół, kościół,
szkołę i ratusz, a więc niemal całe miasteczko – nie
przestało jednak istnieć. Dzięki pomocy mieszczan
Lissy (Marklissy, Leśnej) oraz króla pruskiego,
odbudowano spalone domostwa, kościół i ratusz.
Wszystkie nowe domy wymurowano w tym
samym prostym stylu: dwu- i trójkondygnacyjne,
z dachami dwuspadowymi, z naczółkami w budynkach narożnych. Opaski okienne i skromne portale
są jedynymi elementami ozdobnymi.
Nieco ciekawszą architekturą odznaczał się
odbudowany ratusz. Murowany z drewnianymi
krużgankami, werandami i dobudówkami, przykryty czterospadowym dachem z lukarnami mieścił
przez lata: spichlerz, magazyn, restaurację i hotel,
sklep, a nawet remizę. Dziś niestety jego stan
techniczny jest godny pożałowania (źródło:
http://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=155
&page=0 ).

5-lecie Dyskusyjnego Klubu Książki w Leśnej
24.01.2019 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki w Leśnej, na którym obchodzono 5-lecie klubu. Przypomnijmy, że celem DKK są promocja kultury i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie
nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych.
Na spotkanie przybyło 17 osób, gościem honorowym był
burmistrz Leśnej Szymon Surmacz.
Jeden z gości, składając klubowiczom życzenia, przytoczył
piękne słowa Carlosa Ruiza Zafóna z książki pt. ,,Cień wiatru”:
,,Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własna
duszę.
I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał jak i duszę
tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że
zawładnęła ich wyobraźnią”.
Klub DKK w Leśnej istnieje od 2014 roku, w tym czasie
przeczytano wiele książek, a dyskusje były gorące. Dzięki dofinansowaniu na spotkania autorskie, biblioteka mogła zorganizować spotkania ze znanymi pisarkami.
W tym licznym gronie rozmawiano o książce Natashy Preston
pt. ,,Skrzywdzona”. Pisarka porusza w tej książce bardzo ciekawy temat, o którym jeszcze nie rozmawiano - o sekcie. Główną
bohaterką książki jest 16-letnia Scarlett Garner, która z bratem
i rodziną mieszka w Anglii. Scarlett wydaje się zwykłą, spokojną, zabawna młodą osobą, która nie pamięta nic z dzieciństwa. Gdy tylko próbuje wydobyć z pamięci jakieś wspomnienia, ból głowy staje się nie do zniesienia. Jednak wypadek
samochodowy, któremu ulega powoduje pojawienie się przebłysków zapomnianych wydarzeń, których nie chciałaby

pamiętać.
„Skrzywdzona” na pewno jest ciekawą książką, ze względu
na przedstawienie rożnych rodzajów miłości rodzicielskiej oraz
fakt do czego zdolni są rodzice pod wpływem wiary i co są
w stanie poświęcić, by się wypełniło słowo, w które wierzą.
Moderator W.K.

„MUREM ZA OWSIAKIEM”
Z radością przyjęliśmy decyzję o powrocie Jurka na stanowisko
prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie, które
odbyło się 20 stycznia 2019 r. o godz. 20:00 na rynku w Leśnej było
naszą deklaracją pomocy oraz wsparcia dla jego działalności, żeby
grał do końca świata i jeden dzień dłużej.
Leśniański Sztab WOŚP serdecznie dziękuje wszystkim zebranym w tym dniu w centrum Leśnej za okazane wsparcie dla Jurka
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podziękowania
Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej serdecznie dziękują strażakom z OSP w Szyszkowej oraz OSP w Leśnej
za pomoc przy organizacji lodowiska przy ul. Osiedle w Leśnej.

BAL KARNAWAŁOWY
„W ŚWIECIE BAJEK DISNEYA”
Karnawał to czas radości i zabawy nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, to czas kiedy można przebierać
się do woli przeistaczając się w różne postacie. Taką możliwość miały dzieci, które 1 lutego 2019 r. przyszły do domu
kultury na Wielki Bal Karnawałowy „W świecie bajek
Disneya”.
Wystrój sali balowej wprowadził wszystkich uczestników
w radosny nastrój i zachęcił do wesołej zabawy. Sala zamieniła
się w magiczną i bajkową krainę, w której bawiły się księż-

niczki, piraci, królewicze, rycerze, wróżki. Dzieci bawiły się,
tańczyły oraz chętnie brały udział w konkursach. Atrakcją balu
był wybór króla i królowej, którymi zostali Antoś i Izunia.
Bal w świecie bajek Disneya pozwolił dzieciom zrealizować
marzenia o byciu swoją wymarzoną postacią. Karnawałowa tradycja wypełniona muzyką i zabawą zakończyła się kolorowym
korowodem w rytmie dyskotekowej muzyki i dostarczyła dzieciom wspaniałych wrażeń, a słodki poczęstunek pani Iwony zrekompensował chwilowe zmęczenie.

„SIŁACZKI”
20 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury
i Sportu w Leśnej odbył się przedpremierowy pokaz filmu Marty
Dzido i Piotra Śliwowskiego połączony z dyskusją.
„Siłaczki” to historyczny, fabularyzowany film dokumentalny
opowiadający historię naszych prababek, których wysiłek, upór
i konsekwencja doprowadziły do zwycięstwa w walce o prawa
kobiet. Pokazuje ich niełatwą walkę o dostęp do edukacji i pracy
zarobkowej oraz równości społecznej.
Po projekcji filmu w holu domu kultury rozpoczęła się dyskusja
pełna refleksji, wspomnień naszych lokalnych feministek rozpoczynających dorosłe życie oraz plany zawodowe w Leśnej.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka to szczególne święto, które w wyjątkowy sposób pozwala wnukom celebrować ukochanych
dziadków. Pamiętając o swoich bliskich, dzieci z MiejskoGminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej
zaprosiły 22 stycznia br. do Ośrodka Kultury i Sportu babcie
i dziadków, aby zaprezentować im przygotowaną inscenizację.
Licznie przybyłych gości przed wejściem na salę witała pani
dyrektor placówki Maria Załęczna wraz z Elżbietą Cieślak,
w towarzystwie smerfetki i piratki, które wręczały im specjalne
serduszka z życzeniami. Na wstępnie uroczystości głos zabrała
pani dyrektor. – Po raz kolejny na tej sali zebrały się dwa,

a nawet trzy pokolenia naszych mieszkańców. Niech dzisiejszy
dzień będzie sposobnością do podziękowania naszym drogim
seniorom za ich wkład w rozwój naszej społeczności.
Po oficjalnym powitaniu babć i dziadków, dzieci rozpoczęły
swój długo wyczekiwany występ. Nie zabrakło przepięknych
i wzruszających piosenek skierowanych do dziadków, a także
życzeń. Goście natomiast odwdzięczyli się swoim wnukom
wielkimi brawami i szczerymi uśmiechami. Po zakończeniu
inscenizacji wszyscy zostali zaproszeni do specjalnie przygotowanej kawiarenki, gdzie już wspólnie, w objęciach wnuków,
kosztowali przepyszne smakołyki.
M.Z.

Co zimą robią Elfiki...
W końcu przyszła wyczekiwania przez
wszystkie dzieci zima. Spadł śnieg, związał mróz.
Pogoda jak na razie pozwala na wyjścia na dwór
i korzystanie z jej uroków. Przebywanie na świeżym powietrzu zwiększa odporność dzieci, zapewnia im ruch i dostarcza mnóstwo wspaniałej zabawy. Z tych przywilejów korzystają również dzieci
z Przedszkola „Leśne Elfiki”.

Przy okazji wyjść dzieci uczą się o tym, że
w okresie zimowym należy opiekować się ptakami, które zostały u nas na zimę. Każdego dnia do
karmnika dosypują ziarenek, wieszają słoninkę dla
sikorek. Podczas spacerów nad rzekę dokarmiają
kaczki. Szukają też tropów zwierząt, które chodząc zostawiają swoje ślady na śniegu.

Zaproszenie po odbiór
„Wyprawki Czytelniczej”
Biblioteka Publiczna w Leśnej informuje, że
kampania „Mała książka - wielki człowiek”
podbija biblioteki – jej efektem w kraju jest już
28 tys. nowych czytelników. Leśniańska biblioteka zapraszamy po odbiór „Wyprawki Czytelniczej” dzieci urodzone w 2016 roku.
Czy pierwsza wizyta w bibliotece może być
początkiem wspaniałej przygody na całe życie?
Nasi bibliotekarze wierzą, że tak! Dlatego we

wrześniu 2018 r. w ramach kampanii „Mała
książka - wielki człowiek” rozpoczęli projekt pilotażowy skierowany do dzieci rozpoczynających
edukację przedszkolną oraz ich rodziców.
Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz
regularnego odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najwcześniejszych lat życia dziecka,
dlatego zaprosili rodziców trzylatków, żeby
wspólnie ze swoimi maluchami odebrali w bibliotece wyjątkowy prezent.
W przygotowanej dla nich
„Wyprawce Czytelniczej”
znalazły się: książka
„Pierwsze wiersze dla…”
(antologia wierszy wybitnych polskich poetów),
poradnik „Książką połączeni, czyli o roli czytania
w życiu dziecka” przypominający o korzyściach
wynikających z czytania
oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu
zostaje uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W.K

A w Tęczowej Dolinie…
13 stycznia 2019 roku podczas 27. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasi
artyści wystąpili w przedstawieniu pt. „W poszukiwaniu serca”. Przedszkolaki na scenie zachowywały się jak prawdziwi aktorzy, przesłaniem
przedstawienia było „otwórzmy nasze serca, zawsze możemy coś zmienić”. Nasze przedszkole jak

się zimowemu szaleństwu, zjeżdżając na sankach,
rzucając śnieżkami do siebie.
Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu
na stałe wpisany jest w kalendarz imprez
przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo
hucznie. Spotkania takie w naszym przedszkolu
odbywały się przez trzy dni. W każdej grupie

co roku przeznaczyło do licytacji serce, które zostało wylicytowane za piękną sumę, za co bardzo
dziękujemy.
Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest
ciepło, a raz zimno. Dlatego korzystając z jej
uroku postanowiliśmy pobawić się na śniegu
w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały

wiekowej przedszkolaki przygotowały programy
artystyczne. W ten sposób dzieci mogły wyrazić
kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za
trud włożony w ich wychowanie. Była też wspólna
zabawa, a na pamiątkę spotkania goście obdarowani zostali upominkami.
Nauczyciele

Gminna Gala Sportu
25 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej odbyła się
Gminna Gala Sportu. Podczas uroczystości
leśniańscy sportowcy, kluby i instytucje zostali
uhonorowani za szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2018.
Burmistrz Leśnej, Szymon Surmacz, podkreślił w słowie wstępnym, że władze samorządowe
doceniają osiągnięcia sportowców, którzy zdobywają nagrody i wysokie lokaty w różnych dyscyplinach oraz widzą działalność trenerów i klubów. Dziękował za ich trud, a także godne reprezentowanie Gminy Leśna.
Władze samorządowe postanowiły podczas
gali uhonorować kluby i organizacje zajmujące
się działaniami w sferze kultury fizycznej. Okolicznościowe statuetki i listy gratulacyjne otrzymali: MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY
„WŁÓKNIARZ” LEŚNA, LEŚNIAŃSKIE
TOWARZYSTWO SPORTOWE, STOWARZYSZENIE „ZABIEGANI Z LEŚNEJ”,
LUDOWO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KWISA” LEŚNA, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SMOLNIKU,
LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „FATMA”
POBIEDNA, LUDOWY KLUB SPORTOWY
„GRANICA” MIŁOSZÓW i AKADEMIA SIATKÓWKI W LEŚNEJ.
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” w Leśnej zgłosił do nagród zawodników kajakarstwa górskiego i kajak polo. Na wniosek klubu
wyróżnieni zostali: Mikołaj Adamicki, Alicja

Bulera, Oliwier Cieślak, Wojciech Fabijański,
Grzegorz Kaczmarzyk, Julia Kirkowska, Wiktor
Kowalczyk, Aleks Krzysztoń, Oliwer Sztuba,
Nikola Terpiłowska i Patryk Wszoła.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Smolniku wnioskowała o nagrodzenie zespołów aerobiku rekreacyjnego w składzie: Kinga
Czaplińska, Julia Czuchaj, Julia Gapska, Maja
Hyży, Amelia Maliszewska, Nikola Markiewicz,
Oliwia Mazur, Milena Pasternak, Wiktoria
Stelzer, Daria Ziółkowska, Oliwia Hyży, Martyna
Masłowska, Iga Flaszyńska, Kinga Kuberna,
Pola Małek, Konstancja Jurek, Wiktoria Trojnar,
Oliwia Walenista i Emilia Witwicka oraz trener
Monika Borkowska.
Dwoje rodziców wystąpiło indywidualnie
o uhonorowanie młodych sportowców. Ponieważ
wnioski spełniały kryteria, nagrody otrzymali:
Jakub Zimowicz (piłka siatkowa) i Aleksander
Tarnarzewski (piłka koszykowa).
Gminny regulamin przyznawania nagród za
osiągnięcia sportowe umożliwia Burmistrzowi
Leśnej przyznać wyróżnienia sportowcom,
którzy osiągnęli miejsca medalowe na szczeblu
co najmniej wojewódzkim. Na wniosek wiceprezesa klubu LUKS „Kwisa” przyznano także stypendium w 2019 roku za osiągnięcia sportowe.
Otrzymała je Nikola Terpiłowska za osiągnięcia
w kajak polo.
Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali
na słodki poczęstunek. Przy nim trwały rozmowy,
wymiana opinii i wrażeń…
(ms)

NAJLEPSI W POWIECIE
W SIATKÓWCE
16.01.2019 w Lubaniu odbył się finał powiatowy w siatkówce chłopców. W rozgrywkach
wzięły udział 4 drużyny: z Lubania, Pisarzowic,
Olszyny oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Smolniku.
Uczniowie ze SMOLNIKA okazali się bezkonkurencyjni, zdecydowanie wygrywając wszystkie
mecze. Tym samym zdobyli I miejsce, puchar oraz

uzyskali awans do dalszych rozgrywek strefowych. Skład zwycięskiej drużyny: JAKUB
JAKUBCZYK, ANTONI MAJEWSKI, DAMIAN
MAŃKOWSKI, GABRIEL NAJDA, ADRIAN
KUŹNIAR, OLIVER STELZER, PRZEMYSŁAW FEDOROWICZ, WOJCIECH ZIMOWICZ, KACPER GRZESIOWSKI.
OPIEKUN: JAROSŁAW ZIMOWICZ

Świecie – czeski błąd i promocja, jakiej jeszcze nie było
towskiego, którego ruiny można u nas zobaczyć, a przy opisie
umieszczono zdjęcie zamku krzyżackiego w Świeciu nad Wisłą
(województwo kujawsko-pomorskie).

W styczniu tego roku o Świeciu usłyszała cała Polska,
śmiało można powiedzieć, że nawet i świat.
Takiej medialnej promocji Świecie, a przy okazji Gmina
Leśna, Gmina Świecie (kujawsko-pomorskie) oraz nasz Zamek
MIECZ w Świeciu i Zamek Krzyżacki w Świeciu nad Wisłą
jeszcze nie mieli. A wszystko za sprawą „drobnej” pomyłki,
„małego chochlika” i... czeskiego błędu – na tablicy informacyjnej.
Od początku...
Sprawa dotyczy tablicy informacyjnej postawionej w ramach
realizacji projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”,
której celem jest cytując fragment z tablicy „poszerzenie wiedzy
mieszkańców i turystów nt. atrakcji turystycznych”. Na tablicy
informującej o Zamku w Świeciu pojawił się opis zamku pias-

Leśniańska zagadka nr 1
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres:
redakcja@panoramalesnej.pl

Po zamontowaniu tablicy niewiele osób ją zauważyło, mnie
od razu nie pasowała czerwona baszta na zdjęciu. Na początku
pomyślałam, że to jakaś atrakcja turystyczna w Czechach i tu
w ramach projektu ją promują, aż do pewnego dnia, przejeżdżając
koło tablicy, gdzieś z tyłu głowy pojawił mi się obraz tego obiektu
– „tak, znam to! Byłam tam na urlopie! To zamek w Świeciu, ale
krzyżacki w województwie kujawsko–pomorskim!”.
Odkryciem podzieliłam się na facebooku, tak się złożyło, że
zarządcy Zamku w Świeciu udostępnili to u siebie na facebooku,
a wśród moich znajomych zauważył to m.in. kolega dziennikarz
z Radia Wrocław… i tak się zaczęła promocja w mediach.
Przyjechało Radio Wrocław razem w TVP Wrocław, materiał
nazajutrz pojawił się nie tylko w tych dwóch stacjach… zaczęłam
dostawać telefony i wiadomości, że poszło w Polskim
Radiu i kilkunastu innych
ogólnopolskich stacjach
radiowych, pojawiło się
w Teleexpresie TVP1. Myślałam, że to będzie na tyle, na
drugi dzień zadzwonił Polsat,
za chwilę TVN i się zaczęła
medialna katapulta.
Materiały pojawiły się
w głównym wydaniu „Wydarzeń” Polsatu, w Fakty TVN,
gazetach i portalach ogólnopolskich oraz regionalnych tu
u nas jak i na północy Polski.
Mówiono o tym i w Polsat
News i TVN24 – usłyszała
o nas cała Polska.
W tym samym czasie pojawili się u nas turyści ze Świecia nad
Wisłą, u których akurat trwały ferie i w ramach urlopu przyjechali
w nasze strony, prywatnie moi znajomi, u których miałam okazję
urlopować w sierpniu i wtedy zabrali mnie na ich zamek,
o którym wcześniej, też nie miałam pojęcia. W ramach rewizyty
i całego zamkowego zamieszania koniecznie chcieli zobaczyć
ten nasz – są pod wrażeniem postępów prac na naszym obiekcie.

Można powiedzieć, że podróże kształcą, bo nie każdy wie, że
jest drugie Świecie, w którym także znajdziemy zamek.

fot. Katarzyna Męcina/ Zamek krzyżacki w Świeciu
Nie wiedzieli też o tym twórcy tablicy, którym zostało zlecone
wykonanie kilkudziesięciu tablic informacyjno-promocyjnych.
Jak już wiemy, robiła to czeska firma - stąd też czeski błąd - po
wpisaniu w Google hasła „zamek Świecie” w pierwszej kolejności pojawia się zdjęcie zamku krzyżackiego, które zostało
wykorzystane na tablicy. Zaraz po medialnej „burzy” tablica
z błędem została usunięta i czekamy na nową. Jednak twórcom tej
pierwszej możemy dziś podziękować, bo gdyby nie ten błąd
pewnie niewielu Polaków dowiedziałoby się o Świeciu w Gminie
Leśna.
Takie zamieszanie już teraz okazało się świetną promocją.
Mimo trwającej zimy, już dziś w imieniu właścicieli ruin zamku
„Miecz” w Świeciu, zapraszam na zwiedzanie połączone z niezwykłą historyczną opowieścią. Zwiedzanie odbywa się w sezonie
od wiosny do jesieni. W takim terminie można też zwiedzać
zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą, wybierając się w tamte
okolice warto zobaczyć sam zamek i wejść na wieżę gdzie
zobaczymy piękny widok na Świecie.
W całym tym „zamieszaniu” nawiązaliśmy już wstępne
kontakty z przedstawicielami ze Świecia i cieszy fakt, że z obu
stron jest chęć partnerstwa i podjęcia współpracy promującej nie
tylko Świecie, ale całą naszą gminę Leśna. Bo Świecie to nie
tylko zamki…

Nagrodzone zostaną dwie pierwsze osoby,
któ re udzielą prawidłowej odpowiedzi.

~• ~

Odpowiedź do zagadki ze styczniowego numeru
Panoramy Leśnej: brakujący element to R (wsteczny),
gdyż na rysunku pokazany był schemat samochodowej
skrzyni biegów.
Poprawnej odpowiedzi udzielili jako pierwsi:
ania8409 [ania8409@op.pl] oraz Ka Pytlos
[kapytlos@gmail.com].
Gratulujemy! Nagroda – zestaw promocyjnych
gadżetów Gminy Leśna – jest do odebrania w Urzędzie
Miejskim w Leśnej, Rynek 19 w godzinach pracy urzędu
(I piętro, pok. nr 9).

fot. Katarzyna Męcina / Ruiny zamku
piastowskiego w Świeciu
Więcej na stronach: facebook.com/naszeswiecie
oraz www.naszeswiecie.pl.
fot. Katarzyna Męcina / Turyści ze Świecia do Świecia

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Męcina

