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Gospodarka komunalna
przechodzi do urzędu
Podczas sesji Rady Miejskiej 28 czerwca 2019 r. podjęto niezwykle istotną dla
naszej gminy decyzję. Radni przyjęli rekomendacje burmistrza i plan naprawy
gospodarki komunalnej, który zaczyna się od uchwały o likwidacji spółki PM
Synergia i włączeniu większości jej zadań bezpośrednio pod Urząd Miejski.

W

swoim uzasadnieniu Burmistrz przekonywał Radę, że jest to jedyny sposób
na to, żeby poprawić jakość oraz ustalić jednoznaczną odpowiedzialność za wykonywanie zadania z zakresu wodociągów, kanalizacji, zapewnienia czystości i mieszkalnictwa.
Wędrówki „od Annasza do Kajfasza” między biurem prezesa Synergii a gabinetem
Burmistrza powodują nieustannie rosnące
niezadowolenie mieszkańców, zmęczonych
brakiem jednoznacznej odpowiedzialności
za realizację jednych z najważniejszych za-

dań własnych gminy – mówił podczas sesji
Burmistrz Szymon Surmacz.
Spółka została powołana przede wszystkim do prowadzenia własnej polityki finansowo-kredytowej, umożliwiającej budowę
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, realizację projektów, uzyskiwanie dodatkowych
przychodów z usług komercyjnych. Przez
niemal dekadę istnienia Synergii nie zrealizowano ani jednego punktu z tego planu.
Zamiast tego, Synergia – choć formalnie niezależna, w całości finansowana jest

przez gminę, która jednak nie ma bezpośredniego nadzoru nad działaniami spółki.
Po pół roku prób reformowania spółki,
dwóch zmianach zarządu, kontrolach i pozyskaniu kolejnych informacji o działalności Synergii burmistrz uznał, że formuła
samodzielnej firmy zajmującej się gospodarką komunalną w gminie nie ma sensu.
Najlepszym rozwiązaniem będzie skrócenie ścieżki decyzyjnej i jednoznaczne ustalenie odpowiedzialności za każde zadanie
z zakresu gospodarki komunalnej.
c.d. na stronie 8 

Szymon Surmacz
W lutym br. zapowiadałem reformy w spółce
miejskiej PM Synergia. W wywiadzie dla Panoramy mówiłem m.in.: „W firmie wyraźnie
widać brak przywództwa i kultury poprawiania
jakości usług. To jest fundament problemów,
a jego konsekwencją wszystkie „kombinacje” –
jak te wykazane w trakcie kampanii wyborczej.
(…) Synergia miała być firmą, która zapewni
mieszkańcom Leśnej wysokiej jakości, godne
życie. Niestety przez ostatnie cztery lata nie
ogarniała nawet podstawowych zadań”. Zapowiadałem wtedy, że powstanie plan operacyjny
dla reform wszystkich sfer gospodarki komunalnej, za które odpowiada spółka.
Od lutego przeprowadziłem osobiście szczegółową analizę funkcjonowania spółki w poszczególnych dziedzinach od lat 2010-2011,
kiedy Synergia zastąpiła ABK i ZUK. Im więcej
danych docierało na moje biurko, tym bardziej wyłaniał się porażający obraz zaniedbań,
których dopuszczono się przez ostatnie lata.
Podczas sesji 28 czerwca przedstawiłem Radzie Miejskiej jednoznacznie negatywną ocenę działalności spółki – obszerne fragmenty
oceny publikujemy na str. 8-9. Obecny model
jest nieefektywny i obarczony ogromnym bezwładem decyzyjnym. Brak wolnych środków
i dopływu kapitału paraliżował firmę, jednocześnie nie podjęła ona żadnych wysiłków by
się usamodzielnić i wzmocnić finansowo.
Mówi się, że kto stoi w miejscu – ten się cofa.
Uznałem więc, że jedynym sposobem przywrócenia normalności w gospodarce komunalnej będzie likwidacja spółki i wdrożenie dotychczasowych zadań Synergii
bezpośrednio do urzędu. Jest to najlepsza
metoda poprawienia odpowiedzialności za
zadania, planowanie inwestycji, prowadzenie remontów i usprawnienie komunikacji
z mieszkańcami.

Ostatnie pożegnanie byłego burmistrza
Mirosława Markiewicza
Mirosław Słodziński
W sobotę, 6 lipca 2019 roku o godz.
12 zapełnił się kościół pw. Chrystusa
Króla w Leśnej. Przy ołtarzu, wśród
wieńców i świec – stanęła na podwyższeniu urna z prochami byłego
burmistrza Leśnej Mirosława Markiewicza. W ławkach i poza nimi –
wielu, wielu ludzi. Wśród nich – starostowie, burmistrzowie, wójtowie,
którzy przyjechali na ostatnie pożegnanie. Wiele znanych i nieznanych
osób. Także z Czech.
c.d. na stronie 3 

Odpowiedzialność
i jakość życia

fot. Mirosław Słodziński

Likwidacja spółki potrwa co najmniej do
końca roku. Poszczególne działy Synergii
będą stopniowo przechodzić do Urzędu, do
istniejących lub nowych referatów. Z nowym
rokiem nie będzie już mówienia: „to nie nasze
zadanie”, bo za wszystko będzie odpowiadał
Urząd Miejski.
W najbliższych miesiącach czeka nas też
kosztowna naprawa oczyszczalni ścieków, zakupy beczkowozów i inne nieplanowane wcześniej wydatki. Wielu niezbędnych dziś kosztów
można było uniknąć, gdyby nad działaniami
Synergii była większa kontrola. Obawiam się,
że źle rozumiane „oszczędności” z ubiegłych lat
jeszcze długo będą nas zaskakiwać nieoczekiwanymi wydatkami.
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500+ zmiany
w programie
Od 1 lipca tego roku program
Rodzina 500 plus obejmuje
wszystkie dzieci do 18. roku
życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie.
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„Wielka woda 2019”
15 czerwca 2019 r. na Zalewie Leśniańskim w Stankowicach odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich strażaków pod kryptonimem „Wielka woda
2019”.

O

d tego dnia uruchomiono składanie
wniosków o świadczenie drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz Platforma
Usług Elektronicznych ZUS). Dopiero od
1 sierpnia br. wniosek w wersji papierowej
można będzie złożyć w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomoc Społecznej w Leśnej przy
ul. Pocztowej 10.

Na pierwsze dziecko
Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień
2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko) zostanie
wypłacone najpóźniej do 31 października.
Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga! Jeśli rodzic dziecka złoży
wniosek po 30 września, świadczenie
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale
z wyrównaniem jedynie od października.

Drugie i kolejne dzieci
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dzieci,
składają od 1 lipca br. jeden wspólny
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie
takiego wniosku zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze
dziecko (na które obecnie nie pobierają
500+), natomiast od 1 października na
pozostałe dzieci (na które świadczenia
są już przyznane do końca września).
Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja
2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie
przyznane świadczenie wychowawcze na
nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków
o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

WYBORY
DO IZB
ROLNICZYCH
Okręgowa Komisja Wyborcza
w Leśnej informuje, iż w okręgu
wyborczym nr 67 w wyborach do
Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby
Rolniczej w powiecie lubańskim zarejestrowała następujących kandydatów:
1. Jerzy Andrzej BUCKI – 68 lat
2. Marcin Janusz IGIELSKI – 40 lat
3. Inga Apolonia SOBUCKA- 43 lata

Zbigniew Sołtys

R

ealizowane były w ramach projektu
Kom(m)ando „Zur Hife/Na pomoc”,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z EFRR w ramach programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia2014-2020. Organizatorem ćwiczeń było
Starostwo Powiatowe w Lubaniu wspólnie
z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej.
W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 130
strażaków państwowej i ochotniczej straży
pożarnej z powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego i jeleniogórskiego, 30 ratowników
z Niemiec, Pogotowie Ratunkowe, Policja
oraz pracownicy komórek zarządzania
kryzysowego Powiatu Lubańskiego oraz
Gminy Leśna, Świeradowa-Zdroju i Olszyny.
Z gminy Leśna ćwiczyły OSP KSRG Leśna
i Pobiedna oraz OSP Szyszkowa, Grabiszyce
i Świecie.
Tematem ćwiczeń były pozorowane działania ratowniczo – ewakuacyjne związane
z intensywnymi opadami deszczu na wyznaczonym obszarze – w ramach sprawdzenia Planu Ratowniczego Powiatu Lubań
– w tym część praktyczna szkolenia strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie.
Celem ćwiczeń było również doskonalenie
współdziałania z innymi służbami podczas
zdarzeń z dużą liczbą uczestników w sytuacjach noszących znamiona kryzysu.

Przyjęto następujące założenia ogólne do ćwiczeń: nad obszarem miejscowości „x” wystąpił intensywny – burzowy opad atmosferyczny, w wyniku
którego następuje gwałtowny napływ
wody z pól oraz rowów melioracyjnych. Do
SK KP PSP zaczynają napływać zgłoszenia
o podtopionych budynkach mieszkalnych
i gospodarczych – istnieje konieczność
ewakuacji osób i zwierząt, zabezpieczania
budynków workami z piaskiem, umacnianie
wałów. Wszystkie biorące udział w ćwiczeniach służby zgromadzone były na placu
przed restauracją „Zielony Piec” w Leśnej,
skąd po przywitaniu przez Starostę Lubańskiego i Burmistrza Leśnej oraz wprowadzeniu do ćwiczeń wyruszyły do akcji.
Ćwiczenia były okazją do zaobserwowania stosowanych przez strażaków technik
wodowania sprzętu, budowy wałów i rękawów przeciwpowodziowych czy przepompowywania wody z wykorzystaniem pomp
o dużej wydajności.

Wybory do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbędą się
28 lipca 2019 roku w godzinach 8:00
do 18:00 w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Elżbieta Boczula
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Ostatnie pożegnanie…
c.d. ze strony 1 

Mszę świętą za Mirosława
Markiewicza odprawiał
ks. Grzegorz Niwczyk,
proboszcz Parafii pw.
Świętego Jana Chrzciciela w Leśnej. Powiedział
podczas niej, że były
burmistrz Leśnej znajduje
się już na swojej trzeciej
drodze życia – drodze ku
Panu i życiu wiecznemu.
Pierwsza droga – to ta
w łonie matki i przyjście
na świat, druga – to nasze doczesne życie.
fot. Mirosław Słodziński

Po mszy uformował się kondukt: na
czele krzyż, potem poczty sztandarowe, księża, samochód z urną, rodzina i wszyscy ci, którzy chcieli go
odprowadzić na miejsce ostatniego
spoczynku. W asyście policji oraz
straży pożarnych – kondukt przeszedł ulicami Ogrodową i Lubańską
do rynku. Tu zgromadziło się wiele osób, chcących pożegnać byłego
burmistrza. Kondukt zatrzymał się
przed ratuszem, w którym 16 lat
swego życia spędził M. Markiewicz.
Zawyły syreny i klaksony. Ostatnie
pożegnanie. Wielu ludzi nie mogło
powstrzymać łez…
Dalsza droga wiodła ulicami Sienkiewicza
i Stromą – na cmentarz komunalny. Tu,
przy boku rodziców, spocząć miał ich syn.
Ostanie modlitwy, pożegnania, garści ziemi i urna opuszczona została z katafalku do
grobu. Zaproszenie do składania wieńców
i kwiatów. Chwile zadumy, pożegnania, reﬂeksji. I żywi opuszczają umarłych…

Nie wszystek umrę,
wiele ze mnie tu zostanie
Horacy, Pieśni
Ten fragment jednej z pieśni antycznego
poety rzymskiego wydał mi się nadzwyczaj
adekwatny do czasu i miejsca, w którym się
znaleźliśmy. Pod koniec czerwca br. Leśną
błyskawicznie obiegła wiadomość o śmierci
wieloletniego burmistrza miasta i gminy, Mirosława Markiewicza. Wielu z nas przyjęło
ją z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem. Jak to, ledwie pół roku temu odszedł

na emeryturę, a kilka tygodni temu mówił
znajomym, że czuje się coraz lepiej – i nie
żyje? Co się stało?
Jego śmierć, w wieku zaledwie 65 lat, jest
paradoksem. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że do śmierci M.
Markiewicza przyczyniła się w największym
stopniu … rodzima służba zdrowia. Tak go
leczono, że nie rozpoznano źródła śmiertelnej
choroby na czas. A rok temu – jak twierdzą
fachowcy – można go było uratować…
Po co to piszę? Abyśmy stanęli w prawdzie.
Ci, co mogą po tej stronie stanąć, zobaczyliby
grono leśniańskich podjudzaczy i plotkarzy.
Zobaczyliby tych, co oczerniali Markiewicza
sugerując, że nadużywa, bierze pieniądze za
nic, nic nie robi. Niektórzy czynili to nawet,
gdy już umierał!
Dobrych, wrażliwych i sprawiedliwych
ludzi śmierć byłego burmistrza Markiewicza napełniła żalem i smutkiem. Pozostawił
pogrążonych w bólu bliskich mu ludzi. Napełnił smutkiem serca wielu z nas, mieszkańców gminy, której był gospodarzem – burmistrzem – cztery kadencje, 16 lat.
Burmistrz Mirosław Markiewicz pozostawił po sobie liczne ślady na terenie naszej
gminy. Jedne są trwałe, inne ulotne. Dokonując retrospekcji jego pracy samorządowej
– bo do tego mam prawo z racji kilkunastoletniej współpracy – uważnym obserwatorom, zwłaszcza osobom, które znały burmistrza Markiewicza, zauważalne stają się
ważne cechy jego charakteru, a mianowicie
otwartość na ludzi i życzliwość. W swoim
postępowaniu był człowiekiem niezależnym.
Szanował zdanie swoich współpracowników,
choć nie zawsze się z nim zgadzał. Za bardzo

ufał ludziom i współpracownikom, wierzył
w ich dobre intencje, a one nie zawsze takie były. Wspominał czasem takie sytuacje,
z rozgoryczeniem, ale bez zapiekłości i chęci
zemsty. Był człowiekiem otwartym na troski i potrzeby mieszkańców. Gdy szedł ulicą
podchodziło do niego wielu ludzi, zgłaszając
bolączki i potrzeby. Starał się pomóc, choć
nie zawsze mógł…
Czy jako mieszkańcy gminy zawdzięczamy
coś Markiewiczowi. Dużo, czy mało? A może
nic? Więc wspomnijmy kilka rzeczy. Był inicjatorem i głównym realizatorem ważnych
inwestycji. To dzięki jego usilnym staraniom
gmina dokończyła zarastającą chaszczami
szkołę podstawową w Smolniku. Za jego kadencji wybudowano pierwszą w okolicy nowoczesną oczyszczalnię ścieków.
Gdy nie można było sięgnąć po środki
unijne – zarządził przebudowę leśniańskie-

go Rynku z pieniędzy mieszkańców. Wielu
go za to krytykowało, ale to on miał rację
– centrum miasta nabrało od tej pory uroku i jest zauważalne przez gości, mimo nie
odnowionego na czas ratusza… Dzięki Markiewiczowi uruchomiono przejście graniczne w Miłoszowie, choć teraz nikt o tym nie
pamięta… Szczególne miejsce w jego sercu
mieli druhowie strażacy. Przy każdej okazji
wspierał tych, którzy poświęcali własne zdrowie, aby ratować życie innych.
Rok temu, gdy czuł się samotny i obolały
przychodził czasami do pokoju, gdzie pracuję,
aby powspominać szkolne i studenckie czasy,
zdarzenia z życia, przeżyte zawody i radosne
dni. Najbardziej bolały go oskarżenia o rzekome zaniedbania podczas powodzi w 2010
roku. Trzy lata później komunikatów było
wiele, a i tak woda znów zalała Leśną i gminę… Żałował też, że nie udało mu się postawić
hali sportowej przy Gimnazjum w Leśnej.
Nie wszyscy wiedzą, że burmistrz Markiewicz był niezłym muzykiem, całkiem dobrze
grał na gitarze, ba, występował nawet na scenie z renomowanymi zespołami. Może dlatego za jego kadencji mieliśmy kilka lat znane
daleko poza granicami naszej gminy imprezy
pod nazwą TAMA, na których koncertowały
sławy polskiej muzyki rozrywkowej…
Jak to w życiu bywa, burmistrz Mirosław
Markiewicz nie był bez wad, popełniał wiele
błędów. Miał swoich zwolenników i przeciwników. Uznawał krytykę i ją rozumiał. Nie mógł
się tylko pogodzić z niesprawiedliwymi, niewybrednymi atakami kierowanymi pod swoim
adresem przez ludzi zawistnych i złośliwych.
Sądzę, że ludzie prawi zapamiętają Go jako
człowieka życzliwego, wrażliwego i pomocnego. Liczę na to, że pozostawił w naszych
sercach dobre wspomnienia wspólnych chwil,
rozmów, spotkań. Mam też nadzieję, że pozostanie w naszej pamięci. Na jak długo – to
już zależy od nas samych.
Mirosław Słodziński

Wiadomość o nagłej śmierci Mirosława Markiewicza głęboko nas poruszyła.
Przez wiele lat współpracy z Gminą Leśna znaczył On bardzo wiele,
zarówno dla naszej fundacji jak również dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Na Rzecz
Dzieci MARZENIA. Jesteśmy wdzięczni i nie zapomnimy, że dzięki wsparciu,
którego nam udzielał jako burmistrz Leśnej, a także jego licznym kontaktom,
byliśmy w stanie zrealizować wiele projektów
w gminie Leśna oraz w Holandii.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Prezes
Fundacji Poland Project Leśna
Johan Brugman
www.foundationppl.nl
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego, jako podsumowanie
dziesięciomiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli,
odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
z Oddziałami Gimnazjalnymi w środę, 19 czerwca.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Pobiednej 19 czerwca 2019 r. uczniowie, rodzice,
grono pedagogiczne i zaproszeni goście spotkali się,
aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2018/2019.

P

rowadzący apel – Dorota Kusibab oraz
Jarosław Zimowicz, rozpoczęli świętowanie od zapowiedzenia występu ucznia
placówki, akordeonisty – Miłosza Chudzińskiego. Następnie podziwiano występ
laureata tegorocznej Gali Talentów – grupę
teatralną „Łapacze słów”, która zaprezentowała etiudę teatralną pod tytułem „Magiczny most”. Uczennice i uczniowie grupy
otrzymali pamiątkowe nagrody książkowe
i dyplomy za poświęcenie i talent sceniczny.
W części oficjalnej uroczystego apelu
wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano hymn narodowy. Prowadzący przywitali w murach szkoły zaproszonych gości.
Dyrektor szkoły Beata Czeczot w swoim
przemówieniu porównała przygodę w zdobywaniu wiedzy z morską podróżą, w której
rodzice to wiatr dmący w żagle, nauczyciele to właśnie żagle, a prowadzącym łódkę
jest uczeń, który zawija pod koniec każdego
roku szkolnego do wyznaczonego portu.
Następnie, w imieniu władz samorządowych, głos zabrał burmistrz Leśnej Szymon
Surmacz. Podziękował dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za całoroczną pracę.
Proboszcz – ksiądz Grzegorz Niwczyk –
zwrócił się do rodziców i uczniów, aby pielęgnowali swoje talenty i nie poprzestawali we
wspieraniu rozwoju własnego i swoich dzieci.

Przyszedł czas na moment najbardziej
wyczekiwany przez uczniów – wręczenie
nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce.
Uczennica klasy VIII c – Iga Flaszyńska
otrzymała stypendium naukowe. Błażej
Juranek, uczeń klasy VI b zdobył zaszczytne
miano Złotego Ucznia. Błażej został również
uhonorowany nagrodą Burmistrza Leśnej
dla ucznia z najwyższą średnią ocen. Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych
klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem
i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Następnie
nagrodzono uczniów ze 100% frekwencją.
Na koniec uroczystości prowadzący pożegnali księdza – katechetę Szymona Opałę.

W

śród gości byli: sekretarz Gminy Leśna
Krystyna Jarzyna, skarbnik Barbara
Mazurek – Twardowska, radni Anna Hałas
i Czesław Oskierko, sołtys wsi Marek Drobnik i ksiądz proboszcz Marian Balcewicz.
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego to podsumowanie m.in. prowadzonego
projektu „Nowoczesna Edukacja”, wysokich osiągnięć, wygranych w zawodach
i konkursach.

Uchwały Rady Miejskiej
Sesja nadzwyczajna – 14.06.2019 r.
XI/75/2019 w sprawie zmiany budżetu na
2019 r.

Sesja – 28.06. 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji
zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok informujemy, że
w miesiącu lipcu Rada Miejska w Leśnej ma przerwę urlopową.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zaprasza na
przyjęcia interesantów w miesiącu sierpniu 2019 r.

Jednak nie tylko wyraźne sukcesy są powodem do dumy. Podsumowanie minionego
roku szkolnego to satysfakcja z każdego kroku naprzód, każdego przełamania własnych
słabości i każdego rozwoju uczniów szkoły.
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego, to
również pożegnanie ósmoklasistów. Najstarsza klasa nowej ośmioklasowej szkoły,
opuszcza mury szkoły podstawowej i rozpoczyna kolejny etap edukacji.

XII/76/2019 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników na kadencję
2020-2023
XII/77/2019 w sprawie współdziałania
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem
na budowę na terenie powiatu lubańskiego
Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”
XII/78/2019 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Leśna
XII/79/2019 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
XII/80/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady
XII/81/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia
16 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego

XII/82/2019 w sprawie określenia trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Leśna
XII/83/2019 w sprawie zmiany budżetu
na 2019 rok
XII/84/2019 w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
XII/85/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Gminy Leśna
XII/86/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Leśna i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
XII/87/2019 w sprawie wyrażenia woli na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Leśnej
XII/88/2019 w sprawie rozwiązania Spółki
Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia sp. z o. o.
z siedzibą w Leśnej.
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Nowe nasadzenia drzew
w miejscach publicznych
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Ogrodzenie budynku
Przedszkola w Leśnej

Gmina Leśna dokonała na przełomie maja i czerwca br. nowych nasadzeń drzew. Drzewa posadzone
zostały przez pracowników Urzędu Miejskiego na terenie działek
gminnych w miejscach publicznych.

W

pierwszym etapie zostały nasadzone drzewa owocowe – wiśnie
w ilości 15 szt. na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.
W dalszej kolejności zakupiono drzewa z gatunku klon w ilości sztuk 3, które
zostały zasadzone na terenie stadionu
KS Granica w Miłoszowie. Ostatnim
etapem były nasadzenia na terenie leśniańskiego skweru przy obelisku, który
został ozdobiony bukiem o tajemniczo
brzmiącej nazwie Purpurea Pendula.
Nasadzenia są kolejnym krokiem do
poprawy estetyki naszej gminy oraz
działaniem w ramach zapobiegania

ciągłym zmianom klimatu. Dzięki
zrównoważonemu i zielonemu budownictwu będziemy w stanie w znaczący
sposób ograniczyć emisję CO2, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom postępującej urbanizacji.

W dniu 01.07.2019 r. zostało odebrane
zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia
budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 42.”
Joanna Gałka

W

ramach przeprowadzonych
prac zostało rozebrane do-

tychczasowe ogrodzenie z siatki
w przęsłach obramowanych kątownikami oraz usunięte stare słupki
ogrodzeniowe.
W miejsce dotychczasowego
ogrodzenia zamontowano panele
ogrodzeniowe na nowych słupkach
ogrodzeniowych, jako rozwiązanie
bezpieczniejsze i trwalsze. Koszt całego zadania to 27 200,00 zł.

Przebudowa przy
ul. Kombatantów
Program Dobry Start (300+)
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia
przez nie 24. roku życia.

A

by otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub
opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca
opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła
do sądu opiekuńczego o przysposobienie
dziecka).
Wniosek o świadczenie dobry start
można składać online od 1 lipca br.
przez stronę https://empatia.mpips.
gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także w for-

mie papierowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej
przy ul. Pocztowej 10. Wniosek należy
złożyć do 30 listopada.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia
nie później niż do 30 września. Gdy
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub
listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia
wniosku.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne
przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie
obejmuje także studentów, uczniów
szkół policealnych i uczniów szkół dla
dorosłych.

W dniu 03.07.2019 r. rozpoczęły się
prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa
dojść do budynków przy ul. Kombatantów 1,3,5.”
Joanna Gałka

W

ramach remontu przebudowane
zostaną chodniki wzdłuż budynków przy klatkach schodowych z modyfikacją usytuowania i wymianą wpustów deszczowych, jak również schody
i barierki prowadzące z tych chodników do ciągu ulicy Kombatantów.

Realizacja tego zadania wynika
z potrzeby naprawy schodów w złym
stanie technicznym, dodatkowo usytuowanych na skarpach, jak również
licznych spękań i nierówności na
chodnikach.
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Pałac w Szyszkowej
z nowym dachem

19 czerwca 2019 r. uczniowie klas
trzecich (ostatniego rocznika gimnazjalistów) otrzymali świadectwa ukończenia Gimnazjum w Leśnej. Tego samego dnia uczniom
klas ósmych (pierwszego rocznika
ośmioklasowej szkoły podstawowej) wręczono świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Smolniku.
Teresa Boczula

A

bsolwenci obu systemów edukacji spędzili dwa lata w murach tej
samej szkoły i spotkają się również
w tych samych szkołach kolejnego etapu kształcenia, ale w innych oddziałach.
Absolwenci gimnazjów mogą podjąć
naukę w trzyletnich liceach i czteroletnich technikach. Natomiast dla ósmokla-

sistów przygotowano miejsca w czteroletnich liceach i pięcioletnich technikach.
Podczas uroczystości pożegnania absolwentów Szymon Surmacz – burmistrz
Leśnej wręczył jedną nagrodę dla najlepszego ucznia Gimnazjum w Leśnej oraz
dwie nagrody dla najlepszych absolwentów – Gimnazjum w Leśnej i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.

W połowie czerwca komisja odbiorowa wraz ze służbami konserwatora zabytków odebrała bez uwag
i zastrzeżeń wykonany przez firmę
Konsorcjum Nortman-Gorczyca
zakres prac polegający na wymianie pokrycia dachowego pałacu
w Szyszkowej.
Monika Pawlińska

N

owe pokrycie zostało ułożone na
888 m2, wzmocniono i wymieniono częściowo konstrukcję dachu

z uwagi na jej zły stan. Przebudowano kominy oraz zamontowano nowe
rynny.
Pałac zyskał bardzo wiele, bo jak się
mówi „szczelny dach to podstawa” aby
nie dochodziło do dalszej degradacji
budynku, lecz to nie koniec inwestycji
gminy w pałacu.
Obiekt jest bardzo wartościowy architektonicznie i jednocześnie posiada dla gminy potencjał do zasiedlania
nowych najemców, gdyż lista oczekujących na przydział mieszkania jest
nadal spora.

Program wapnowania gleb

Zwrot podatku akcyzowego
Przypominamy, że producenci rolni
mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w terminie od 1 do 31
sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami), stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Bożena Lassak

L

imit 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 terminie
od 1 do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20
grudnia 2018 r. informujemy, że od 2019
r. obowiązuje nowy wzór wniosku, który
udostępniony jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej: bip.umlesna.nv.pl/
Article/get/id,21964.html.
Więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników można
uzyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
zwrot-podatku-akcyzowego

Po kilkuletniej przerwie wraca Program Wapnowania Gleb. Zarząd
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
przyjął program priorytetowy pt.:
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie”.
Sebastian Fronc

Z

na cztery lata i pracownicy Funduszu
będą weryfikować stopień pilności
podjęcia zabiegów odkwaszających ze
względu na ich skutek środowiskowy,
a nie agrotechniczny.
Będzie się to odbywało m.in. na
podstawie badania odczynu gleby
wykonanego co najmniej raz na 4 lata
i opracowanego przez Okręgową Stację
Chemiczno-Rolniczą. Nabór wniosków
w ramach programu prowadzić będą
od 1 sierpnia 2019 r. Okręgowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze.

aplanowana została regeneracja
gleb na powierzchni co najmniej
250 tys. ha. Program realizowany
będzie w latach 2019–2023. Rolnicy Dotacja będzie uzależniona od pobędą mogli składać wnioski o dotacje wierzchni gospodarstwa i wyniesie:
na wapnowanie do Okręgowej Stacji • do 300 zł/t czystego składnika
Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla
Dofinansowanie będzie udzielane gospodarstw o powierzchni do 25 ha
przez Wojewódzki Fundusz Ochrono- użytków rolnych;
dowiska w ramach pomocy de minimis. • do 200 zł/t CaO oraz MgO dla goZ dotacji będą mogli skorzystać rolni- spodarstw o powierzchni od 25 do 50
cy, którzy posiadają użytki rolne o pH ha;
gleby poniżej lub równej 5,5 ha.
• do 100 zł/t CaO oraz MgO dla goWFOŚiGW będzie przyznawać do- spodarstw od 50 do 75 ha użytków
tacje na poszczególne pola tylko raz rolnych.
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Nasze miejsce na „Świecie”

Misjonarz z Boliwii

Przeszło rok temu mieszkańcy
Sołectwa Świecie podjęli decyzję
o przystąpieniu do regionalnego
programu „Dolnośląskiej Odnowy
Wsi”. Celem nadrzędnym programu
jest szeroko rozumiana poprawa
warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi.

Ks. Mariusz Godek od 12 lat jest
misjonarzem w Boliwii. Wcześniej
był wikariuszem w Parafii Leśna
i w Stankowicach. 29.06.2019 r. ks.
Mariusz odprawił mszę św. w kościele w Stankowicach, a następnie
– podczas spotkania w przedszkolu –
opowiadał o swojej posłudze w Ameryce Południowej.

J

est jednocześnie programem, który na
sołeckim poziomie zastosował metodę
długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie
społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie
w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi,
co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań.
Grupa Odnowy Wsi, przy współpracy
z moderatorami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
opracowała Strategię Rozwoju Sołectwa
na lata 2017- 2027. Wyznaczyli cele działania. Przez okres jednego roku zrealizowali
w 80% zadania przewidziane do realizacji
w okresie 10-letnim.
Aktywni mieszkańcy Świecia zgłosili
się do organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2019”
w kategorii – najlepszy start w odnowie
wsi. W dniu 27 czerwca br. odbyła się wizytacja komisji konkursowej.
Mieszkańcy Świecia zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia i zrealizowane projekty. Jednym z nich był „Rodzinny
Rajd Rowerowo-Pieszy”, którego druga
edycja odbyła się 2 tygodnie wcześniej. Ka-

Krzysztof Rozenbajger

tarzyna Męcina – prezes stowarzyszenia
opowiadała o kolejnych pomysłach i projektach. Specjalnie na wizytę komisji przygotowano tradycyjną kronikę upamiętniającą
ich działalność. Zaprezentowali się również
miejscowo rękodzielnicy. Tradycyjnie pomocy nie odmówili druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Komisja była pod dużym wrażeniem
wykonanych prac na rzecz swojej miejscowości. Podkreśliła, że Świecie jest bardzo
dobrym przykładem współpracy różnych
organizacji z samorządem gminnym oraz
realizacji bardzo wielu pomysłów bez
świetlicy wiejskiej.
Mieszkańcy Świecia mają na swoim
koncie pierwszy sukces w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek pn. „Nasze miejsce
na Świecie – promocja idei Odnowy Wsi
Dolnośląskiej poprzez organizację warsztatów, spaceru historycznego oraz zakupu
namiotu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.000 zł.

M

isje ks. Mariusza w Omereque obejmują ponad 30 wiosek w Boliwii, która jest krajem 3 razy większym od Polski,
a jej ludność jest trzykrotnie większa od
ludności w Polsce. Dzieli codzienne życie
ze swoimi boliwijskimi współbraćmi – ich
dole i w większości niedole, bo Boliwia nie
jest zamożnym krajem.
Tamtejsza ludność żyje w bardzo skromnych i trudnych warunkach. Ludzie utrzymują się właściwie z tego, co sami uprawią
i pozyskają ze swoich niewielkich poletek.
Głównym pożywieniem ludności wiejskiej
w Boliwii są ziemniaki i ryż. Mięso, przeważnie drobiowe, z uwagi na wszechobecną biedę, sporadycznie pojawia się w ich
menu.
Za przeprowadzone przez misjonarza kilkudniowe rekolekcje otrzymuje on zwykle od
tamtejszych wiernych np. cztery ziemniaki
i dwie kolby kukurydzy. Ks. Mariusz powiedział: „ta autentyczna, szczera wdzięczność,
płynąca z głębi serc Boliwijczyków jest dla
mnie szczególną wartością i nie zamieniłbym
jej na nic innego na tym świecie.

Mali artyści
w Szyszkowej

Siłownia

W

W maju i czerwcu 2019 roku dzieci
z Przedszkola Szyszkowa Polana
w Szyszkowej brały udział w projekcie „Mali artyści”, który uzyskał
dofinansowanie w ramach Dolnośląskich Małych Grantów.
Przemysław Markiewicz

D

zieci wzięły udział w autokarowej wycieczce do Zdrojowego
Teatru Animacji w Jeleniej Górze na
spektakl „Kot w butach”, warsztatach
szkła artystycznego prowadzonych
przez absolwentkę Akademii Sztuk
Pięknych i wycieczce autokarowej do

Każdy nawet najskromniejszy posiłek
wśród swoich parafian na misjach przedkładam nad wykwintną biesiaę w dobrej
restauracji”.
Ponad 2-godzinne spotkanie z misjonarzem zakończył jego wpis do kroniki
przedszkola: „Z serdecznym podziękowaniem dla kochanych Stankowiczan, po
18 latach od odejścia.
Z pamięcią modlitewną przed dobrym
Panem i sercem otwartym – ks. Mariusz
Godek i ZAPRASZAM”.
Więcej informacji na temat misji w Omereque, w tym również, jak można ją wspomóc, można uzyskać m.in. pod adresem
https://www.facebook.com/misjaomereque/.

Parku Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach oraz audycji umuzykalniającej, zorganizowanej przez
muzyków Filharmonii Dolnośląskiej
w Przedszkolu w Szyszkowej.
Projekt miał na celu przeciwdziałanie
niedostatkowi partycypacji najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich
w kulturze, nie tej popularnej, ale w zbio-

rze europejskiego dziedzictwa idei i wartości. Projekt „Mali artyści” był efektem
współpracy między Przedszkolem Szyszkowa Polana w Szyszkowej a Fundacją
Na Dobrą Sprawę i sołtysem Szyszkowej.
Był on dofinansowany z budżetu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty.

dniu 19 czerwca 2019 roku Sejmik
Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia XIII
edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi” w 2019 roku. Gmina Leśna znalazła się
na 2. miejscu listy rankingowej i otrzymała
dotację w wysokości 30 tys. zł. na „Budowę siłowni zewnętrznej w Grabiszycach
Średnich”. Stworzenie miejsca spotkań dla
dzieci i młodzieży, a także rodziców – opiekunów sprzyja zacieśnianiu więzi społecznych i rodzinnych.
Dzięki uporządkowaniu terenu oraz
zagospodarowaniu go na ogrodzoną siłownię zewnętrzną, stworzone zostanie
miejsce do spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców miejscowości.
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Ocena stanu i poziomu realizacji zadań
powierzonych PM Synergia w Leśnej (skrót)
c.d. ze strony 1 

Przedstawiamy obszerne fragmenty dokumentów
„Ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia w Leśnej”, który w całości można
pobrać ze strony bieżącego numeru Panoramy Leśnej oraz ze strony www.rada.lesna.pl. Będzie można
również pobrać prezentację wskazującą kierunek reform i planowane działania. Przybliżą one mieszkańcom gminy – co w najbliższych miesiącach wydarzy
się w sferze gospodarki komunalnej w gminie Leśna.
Wprowadzenie – sposób dokonania oceny
Z przedstawionych Radzie Miejskiej w Leśnej od grudnia 2018 r. dokumentów i informacji (m.in. raport z kontroli dotyczącej
odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych, stan sieci wodociągowej, plan
zakupów, niezbilansowana gospodarka
mieszkaniowa, informacje o stanie odbioru
nieczystości płynnych wynika, że spółka
PM Synergia ma obecnie poważne problemy z realizacją wielu zadań powierzonych
jej przez władze gminy.
W świetle dotychczas zaprezentowanych
danych uznano, że oprócz zebrania bieżących informacji na temat stanu realizacji
zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
należy także przyjrzeć się założeniom, które poczyniono w latach 2010-2011, kiedy
utworzono spółkę oraz planom jej rozwoju.
Dla dokonania rzetelnej oceny bieżącej należy sprawdzić, czy w długoletnim planie
spółka realizuje zdefiniowane osiem lat
temu cele. Dzięki temu będzie można ocenić stan rozwoju firmy w poszczególnych
działach oraz oszacować trwałość i potencjalne konsekwencje obecnych problemów,
przedstawianych niemal na każdej sesji
Rady Miejskiej.
W opracowaniu uwzględniono najnowsze
informacje o stanie spółki i zleconych jej
zadań pozyskane na podstawie własnych
kontroli, danych księgowych, niezależnego audytu oraz informacji pozyskanych od
kierownictwa spółki.

Gospodarka wodno-ściekowa
W lutym 2012 r, został sporządzony dokument pt. „Informacja na temat stanu sieci
wodociągowej w Gminie Leśna”. Przedstawia on m.in. dane na temat stanu ujęć
wody, awaryjności, stanu opomiarowania,
produkcji, sprzedaży i wydajności sieci.

Raport ten stanowił podstawę aktualnej
oceny – co w perspektywie 7 lat udało się
osiągnąć spółce w ramach zadania zaopatrzenia w wodę.
W informacji z 2012 przedstawiono szereg problemów związanych z działaniem
wodociągów i ujęć wodnych. Najważniejsze
z nich to:
• brak dokumentacji dotyczącej sieci
• duża awaryjność, przy jednoczesnych
problemach z konstrukcją sieci
• ogromne straty wody w Leśnej (wydajność = 39%) i w Pobiednej (wydajność =
38%) związana w znacznej mierze z jakością sieci (nieokreślona ilość nieszczelnych
odcinków)
• niewystarczająca liczba wodomierzy
(brak 21% w skali całej gminy).
Z powyższego zakresu zdecydowanie
poprawiono stan opomiarowania, który
wynosi obecnie 98%, w niewielkim stopniu poprawiła się sytuacja efektywności
sieci wodociągowej w Leśnej (47%), co jest
efektem przede wszystkim lepszego opomiarowania, ponieważ nie wykonywano
w ostatnich latach żadnych inwestycji
w sieć wodociągową w Leśnej. Jednocześnie efektywność ujęcia w Pobiednej spadła
do 25%.
W lutym 2019 r. wykonano aktualizację
raportu z 2012 r. Wykazano w nim zestawienie pilnych potrzeb remontowych i inwestycyjnych sieci wodnej. Są to zadania
„pilne” od wielu lat, a bez sprawnej komunikacji na linii Synergia – Urząd Miejski –
Rada Miejska i szybkich wdrożeń (zlecenia
na dokumentację, uchwały o finansowaniu)
pozostaną one „pilne” tylko na papierze.
Jeszcze trudniejsza sytuacja gminy Leśna występuje w przypadku dostępności do
sieci kanalizacyjnej. Obecny system odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie
Leśna oparty jest o dowóz ścieków woza-

mi asenizacyjnymi do istniejącej gminnej
oczyszczalni w mieście. Ze względu na coraz częstsze awarie wozu asenizacyjnego
liczba nieruchomości, w których mieszkańcy zgłosili konieczność odbioru nieczystości płynnych liczy niemal 200 domów.
Kluczowe deficyty mają przyczyny
w złym planowaniu (lub właściwie całkowitym braku planowania), braku konsekwencji w wykonaniu zadań określonych
w latach 2012-2014, braku komunikacji
z właścicielem (gminą), w tym przede
wszystkich bieżących raportów i wniosków
o finansowanie zadań wod-kan, braku podjęcia działań z zakresu inwentaryzacji sieci
i gromadzenia dokumentacji technicznej.

Bez podjęcia stanowczych
kroków naprawczych stan
będzie się pogarszał aż do
potencjalnie całkowitej niewydolności systemu, co przy
problemach z suszą staje się
kluczowym problemem infrastrukturalnym gminy.
Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi
Synergia zarządza w imieniu gminy
mieszkaniami komunalnymi. Jest to 146
mieszkań w 46 budynkach, które w 100%
stanowią własność gminy Leśna oraz 225
mieszkań w 92 domach stanowiących
współwłasność gminy w różnym odsetku.
Odsetek budynków będących w całości
własnością gminy zestawiony z budynkami
stanowiącymi współwłasność jest bardzo
niekorzystny. Jest to związane z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za
administrowanie wspólnotami. Zmniejsza
się także wpływ spółki na kształtowanie
stawek opłat i polityki remontowej, ponieważ te zadania określa walne zebranie
wspólnot mieszkaniowych.
W maju br. prezes PM Synergia przedstawił informację dotyczącą stawek czynszów
w poszczególnych mieszkaniach i budynkach. Wynika z niej, że w wielu wspólnotach z budżetu gminy oraz ze środków
spółki płacimy wyższe opłaty za m2 niż
wynoszą nominalne opłaty czynszowe dla
lokatorów mieszkań komunalnych. Oznacza to, że od kilku lat spółka ponosi stratę
wynikającą wyłącznie ze źle skalkulowanych stawek czynszów. Obecnie strata ta

wynosi niemal 5.000 zł miesięcznie (prawie
60.000 zł rocznie).
Dział mieszkaniowy nie posiada obecnie
rzetelnego opracowania niezbędnych remontów. Są one robione doraźnie, najczęściej pod wpływem interwencji mieszkańców. Zgodnie z rekomendacjami prezesa
spółki: „Bezwzględną koniecznością jest
urealnienie czynszów oraz wydzielenie
z czynszu w budynkach ze 100% własnością
Gminy funduszu eksploatacyjnego i funduszu remontowego. Pozwoli to prowadzenie
normalnej polityki remontowej w budynkach, które w większości są w fatalnym
stanie technicznym”
Przedstawione powyżej informacje, połączone z zestawieniami pokazującymi
rosnącą kwotę nieściągalnych wierzytelności za czynsze dają ponury obraz fatalnej
jakości zarządzania mieniem komunalnym,
której skutkiem jest dramatyczny stan
„tkanki” mieszkaniowej. Pilne podjęcie
działań zmierzających do nadrobienia wieloletnich zaniedbań będzie dla gminy bardzo trudne – szczególnie finansowo, jednak
jest to działanie niezbędne dla realizowania ustawowego obowiązku w przyszłości.

Estetyka i czystość gminy, utrzymanie letnie i zimowe dróg
W celu oceny stanu zadań z zakresu
estetyki i utrzymania czystości gminy
został zlecony audyt „Prawidłowość realizacji umów pomiędzy PM Synergia Sp.
z o.o. a Gminą Leśna”, który przeprowadzono 3 kwietnia 2019 r. Z rekomendacji
audytora wynika, że należy wprowadzić
bardziej skuteczne mechanizmy nadzoru
nad wykonywaną pracą. Dyskusyjne pozostaje, czy te mechanizmy ma wprowadzić
gmina i w konsekwencji egzekwować od
własnej spółki należne kary za niewywiązywanie się z powierzonych zadań, czy też
kontrole powinna poprawić sama Synergia
i egzekwować rzetelną pracę od swoich pracowników.
Gmina obecnie nie dysponuje usystematyzowanymi danymi, na podstawie których
mogłaby dokonać oceny utrzymania estetyki opartej na „twardej” wiedzy. Jednak
w tym zakresie – a szczególnie estetyki
miasta Leśna – uważamy, że warto posłuchać opinii mieszkańców i odwiedzających
Leśną turystów, którzy oceniają jej stan
zdecydowanie negatywnie.
Warto w tym miejscu przypomnieć jak
brzmi misja spółki określona w 2014 r.
w koncepcji rozwoju „Synergia 2020”:
„Misja opiera się o dwie wartości, które
z perspektywy charakteru Spółki są klu-
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czowe: niezawodność i jakość. Jak bardzo
hasło „Niezawodność i wysoka jakość usług”
odbiega od rzeczywistości, może oceniać
każdy mieszkaniec gminy indywidualnie.

Cmentarnictwo
Stan gospodarowania cmentarzami komunalnymi został przedstawiony Komisji
Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej
w Leśnej w informacji z dnia 6.03.2019.
W informacji tej czytamy, że „wiążąca nas
[spółkę] umowa użyczenia nie nakłada na
nas obowiązku dokonywania remontów poprawiających stan techniczny cmentarzy,
a także nie określa finansowania ewentualnych inwestycji, dlatego też Spółka nie
planuje tego typu zadań”.
Synergia obecnie nie wykonuje żadnych
pogrzebów. Karawan będący w posiadaniu
spółki nie jest używany, niszczeje na podwórku za siedzibą spółki. Od 2014 r. firma
nie podjęła działań, które mogłyby zapewnić jej choćby podstawową egzystencję na
rynku usług pogrzebowych. Mimo, że wielu
mieszkańców gminy oczekuje „pogrzebów
komunalnych”, to spółka nigdy nie wykorzystała tego popytu dla zwiększenia przychodów. Zamiast dywersyfikacji przychodów
i ekspansji na potencjalnie stabilny rynek
nastąpiło całkowite wycofanie się z tej sfery.

Odbiór śmieci
Zadania z zakresu odbioru odpadów niezamieszkałych zostały szczegółowo przedstawione i opisane w przedstawionym Radzie Miejskiej protokole z kontroli z dnia
31.03.2019 r. Przypomnijmy, że deficyt
w budżecie gminy w 2018 r za gospodarkę
odpadową wyniósł ponad 0.5 mln złotych.
W tym deficycie swój udział miało „podrzucanie” gminie śmieci z terenów niezamieszkałych tak, że budżet gminy ponosił koszty,
a Synergia zagospodarowywała zyski z tego
tytułu.
Proceder „podrzucania śmieci” był w poprzedniej kadencji akceptowany i uparcie
kontynuowany przez całe kierownictwo
spółki, mimo wskazywania nieprawidłowości przez niektórych radnych z poprzedniej kadencji.
Takie działanie było z jednej strony
niezgodne z prawem, a z drugiej – tak naprawdę patrząc długofalowo – działaniem
na szkodę spółki. Dodatkowy przychód
osiągany kosztem gminy pozwalał „łatać”
dziury finansowe w gospodarce mieszkaniowej i w innych nie bilansujących się
sferach działalności spółki. Przez to nie
wprowadzano żadnych mechanizmów ekonomicznych (analiza kosztów, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów, dywersyfikacja usług), działań strategicznych,
nie myślano o rozwoju firmy, zadowalając
się stanem de facto wegetacji na granicy
opłacalności, czerpiąc nieuzasadnione korzyści finansowe kosztem gminy.
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Ocena zarządzania

rady nadzorczej, samodzielnej administraW koncepcji rozwoju spółki z 2014 r., usta- cji, zarządu itd., stają się niepotrzebnym
lono następujące cele strategiczne na po- kosztem w świetle braku wykorzystania poziomie przedsiębiorstwa: zrównoważony tencjalnych zalet formy prawnej spółki z o.o.
wzrost kapitału zakładowego; doposażeSzczegółowa ocena opłacalności finannie (zakup) elementarnego wyposażenia sowej utrzymania formuły prawnej spółki
i sprzętu w celu kompleksowej realizacji po- z o.o. wymagałaby sporządzenia alterszczególnych usług; rozwój obecnie zajmo- natywnych wariantów finansowych dla
wanych rynków poprzez poszerzenie oferty innych form funkcjonowania gospodarki
i pozyskanie nowych odbiorców usług; roz- komunalnej (zakład budżetowy, referat),
budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej można jednak z pewnością uznać, że naprzy współudziale UM Leśna; wzrost po- dzieje pokładane w korzyściach wynikająziomu wykształcenia pracowników Spółki cych z formuły prawno-organizacyjnych
i zatrudnienie nowych, wykształconych nie zostały w żaden sposób zrealizowane.
pracowników, szczególnie w kierunkach
Spółka ani nie realizuje żadnej polityki
technicznych.
inwestycyjnej, ani nie poszukuje innych
Patrząc na stan realizacji tych celów po źródeł przychodów na rynku usług. Obecnie
5 latach od ich ustalenia należy uznać, że jedyne przychody „rynkowe” – rozumiane
spółka stoi w miejscu w zakresie rozwo- jako inne niż należne opłaty lub umowy
ju instytucjonalnego. Od 2014 r. w wielu z gminą – to przychody uzyskiwane ze
aspektach cofnęła się w rozwoju – zarówno sprzedaży i montażu wodomierzy.
pod kątem finansowym jak i pod względem
W najnowszym raporcie pn. „Kierunki
pozycji na rynku, wiedzy, czy procesów za- rozwoju Przedsiębiorstwa Miejskiego
rządzania.
SYNERGIA Sp. z o.o. na rok 2019 i lata
Przeprowadzone kontrole pokazują też 2020-2021” zawarto podsumowanie obecnej
szereg nieprawidłowości i niestaranności sytuacji finansowej Spółki: „Z historycznych
w wewnętrznych procedurach i organizacji informacji wynika, iż Spółka Synergia z każpracy.
dym rokiem podupada. Niewielki zysk wypraNie zwiększył się ani kapitał majątkowy cowany za 2018 rok nie odzwierciedla dobrej
ani kapitał wiedzy i umiejętności. Nie ma kondycji firmy, zważywszy na fakt, że inwewłaściwie żadnych instrumentów wspiera- stycje, które zostały rozpoczęte (na etapie donia procesów zarządzania i monitorowania kumentacji) mogą wkrótce być bezużyteczne
powierzonych jej zadań. Zamiast przewidy- i wtedy staną się kosztem spółki. Zagrożenie
wanej ekspansji na nowe rynki, spółka traci występuje również w postaci rosnących nanawet „stałe” zamówienia od gminy. Przy- leżności. Mimo prowadzonej windykacji od
czyn można doszukiwać się zarówno we- momentu założenia Spółki należności powywnątrz firmy, jak i w braku nadzoru właści- żej 1 roku co miesiąc przyrastają.
cielskiego i bardzo niszczących działaniach
władz gminy w latach 2014-2018 z zakresu Wnioski
gospodarki komunalnej. „Zamrożenie” sta- „Sztuczne utrzymywanie zaniżonych cen za
wek opłat za czynsze i odpady, brak nadzo- usługi komunalne kosztem zaniechań w reru nad prawidłowością wykonywania po- montach substancji mieszkaniowej, braku
wierzonych zadań przyniosły dla budżetu odtwarzania parku maszynowego, utrzygminy ogromne straty, a brak inwestycji mywania płac podstawowych pracowników
i remontów instalacji wodociągowo-kanali- na poziomie najniższej krajowej, doprowazacyjnych i mieszkań komunalnych dopro- dziło do sytuacji, w której burmistrz jako
wadził do stanu, w którym potrzeba będzie gospodarz Gminy, a jednocześnie właściciel
znacznie większych nakładów, niż gdyby Synergii – musi wybrać, czy decydować się
remonty były wykonywane na bieżąco.
na drastyczne podwyżki czynszów i opłat za
usługi komunalne, czy wybrać formę łagodOcena efektywności finansowej
niejszą kosztem budżetu miasta”. W nawiąJednym z bardziej istotnych powodów, dla zaniu do powyższych słów prezesa spółki,
których powołano spółkę prawa handlowe- przedstawionych w raporcie o stanie gminy
go, była prawna możliwość zaciągania zo- trzeba podjąć także inną – znacznie barbowiązań finansowych na poczet realizacji dziej istotną decyzję.
remontów i stałego poprawiania substancji
W świetle zgromadzonych informieszkaniowej czy rozwoju sieci wod-kan.
macji można stwierdzić jednoZadłużenie spółki, jako odrębnego od gmiznacznie, że:
ny bytu prawnego nie wlicza się w zadłużenie gminy (tak jak to ma miejsce w przy- • PM Synergia nie realizuje planów stratepadku jednostek organizacyjnych gminy).
gicznych, od momentu założenia nie spełniła
Niestety, plan zwiększania zdolności właściwie żadnych pokładanych w niej nadziei.
kredytowej spółki, pozwalający docelowo • Dobry pomysł i spójna wizja przyszłorealizować samodzielną politykę remonto- ści zostały zniweczone poprzez błędy zawo-inwestycyjną, nigdy nie został zrealizo- rządcze, brak współpracy między Synergią
wany. Odrębna osobowość prawna i wymogi a gminą, złą i opłakaną w skutkach politykę
ustawowe dla spółek – takie jak utrzymanie gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

• Jakość świadczonych usług pozostaje daleka od tego, co można by uznać za
przyzwoite.
• Dla poprawienia jakości i efektywności
zadań z zakresu gospodarki komunalnej
w każdym aspekcie, niezbędny jest stały
i bezpośredni nadzór właściciela.
• Zarząd spółki, w ramach reform wykonuje wyłącznie zabiegi poprawiające bieżące
funkcjonowanie niektórych sfer, jednak nie
przedstawia żadnego planu reorganizacji
zmierzającego do trwałej poprawy stanu spółki i osiągania kolejnych celów rozwojowych.
Podsumowując – ocena stanu i poziomu
realizacji zadań powierzonych PM Synergia w Leśnej – stan na czerwiec 2019 roku,
jest zarówno w ogóle jak i szczególe jednoznacznie negatywna. Należy pilnie rozważyć alternatywne modele realizacji zadań
własnych gminy w zakresie gospodarki
komunalnej. Każdy dzień zwłoki oznacza
kolejne straty finansowe, rosnące niezadowolenie mieszkańców, potencjalne koszty
i problemy organizacyjne.

Reforma gospodarki komunalnej
(fragmenty prezentacji burmistrza)
Proponowany proces zmian
• Przygotowanie struktury Urzędu Miejskiego do nowych zadań + zatrudnienie
personelu, w tym pracowników PM Synergia (transfer ludzi)
• Uporządkowanie i inwentaryzacja informacji z poszczególnych zakresów działalności spółki (transfer wiedzy)
• Procedury prawne, formalne przeprowadzenie likwidacji spółki, podjęcie
niezbędnych uchwał, dostosowanie
regulaminu organizacyjnego urzędu do
nowych zadań.
• Włączanie poszczególnych działów PM
Synergia do istniejących struktur Urzędu
Miejskiego oraz ZGiUK w Lubaniu.
• Inwentaryzacja najpilniejszych potrzeb
i opracowanie krótkoterminowego planu
inwestycyjnego i remontowego
Harmonogram
• Uchwała Rady Miejskiej o likwidacji PM
Synergia (przyjęta 28.06.2019)
• Akt notarialny o likwidacji (podpisany
12.07.2019)
• Powołanie likwidatora spółki (powołany
10.07.2019)
• Lipiec-wrzesień – ustalenia z pracownikami, przygotowanie struktur organizacyjnych, reorganizacja przestrzeni
biurowej
• Sierpień-grudzień – stopniowe przenoszenie wiedzy (bazy danych, oprogramowanie dziedzinowe) i pracowników, włączanie nowych zadań w strukturę urzędu
• Wrzesień–październik – ujęcie nowych
zadań w budżecie gminy
• 31 grudnia – termin włączenia i uruchomienia nowej struktury finansowej
•

Zakończenie – 31 grudnia z możliwością
przesunięcia, końcowe rozliczenie spółki,
zamknięcie procesu likwidacji.
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Już dziewiąty raz zabrzmiały dźwięki festiwalu

Za nami IX Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie”. W dniu 15
czerwca br. park w Smolniku gościł zespoły ludowe z trzech województw Polski. Pogoda w ten
dzień dopisała co pozwoliło na dobrą, całodzienną zabawę i – co najważniejsze – gorąca aura
nie odstraszyła wielbicieli muzyki ludowej.
OKIS

O

rganizatorem festiwalu był już tradycyjnie Ośrodek Kultury i Sportu
w Leśnej, przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Leśnej, Stowarzyszenia „Nasze miejsce
na…Świecie”, Rady Sołeckiej Smolnika, Kapeli „Smolniczanie” ze Smolnika
i Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Leśna. Patronat honorowy nad Festiwalem
objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Dolnośląska Izba
Rolnicza we Wrocławiu oraz burmistrz Le-

członka Rady Powiatu Lubańskiego Jana
Surowca, przewodniczącej Rady Miejskiej
Małgorzaty Borysiewicz oraz wiceprzewodniczącego Rady Waltera Straszaka.
Następnie rozpoczęła się część konkursowa, w której udział wzięło 18 zespołów
z trzech województw (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie). Oceny występów dokonało jury w składzie: Gabriela
Gacek – przewodnicząca, muzykolog, Jerzy Bzowski, dyrygent Zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Turów oraz Grażyna
Glodek, kulturoznawca.
Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych zespołów.
Wyróżnienie otrzymali:
• Zespół Demolo z Wrocławia
• Zespół Cisowianki z Henrykowa
• Zespół Michalinki z Konradówki
Nagrody otrzymali:
• Zespół Gajkowianie z Gajkowa
• Zespół Folklorystyczny „Lubin” z Lubina
• Zespół Kwisowianie z Giebułtowa
• Zespół Stawnianki ze Stawna
• Zespół Marzenie ze Szklarek
• Zespół Jutrzenka z Bolesławca
• Zespół Przyjaciółki z Niedźwiedzic
• Zespół Lasowianie z Pieńska
• Zespół Perła z Przybyłowic

śnej Szymon Surmacz. Patronat medialny
objął miesięcznik Panorama Leśnej oraz
Polskie Radio Zachód.
IX Festiwal poprowadziła Małgorzata
Majeran–Kokott, znana dziennikarka,
prowadząca Listę Przebojów Ludowych
Radia Wrocław. Każdej niedzieli przebojów ludowych słuchają tam tysiące osób.
Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
w obecności sekretarza Gminy Krystyny
Jarzyny, kierownika Referatu Społecznego
Urzedu Miejskiego w Leśnej Anety Usyk,
Nagrodę główną GRAND PRIX otrzymał zespół Jaczowiacy, działający przy
Gminnym Centrum Kultury w Jarzmanowej. Uroczystego wręczenia statuetek
i nagród rzeczowych dokonał burmistrz
Leśnej, Szymon Surmacz oraz prezes Stowarzyszenia „Nasze miejsce na… Świecie”
Katarzyna Męcina przy asyście „dobrego
ducha” festiwalu Waltera Straszaka.
Wsparcia finansowego przy organizacji
IX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie” udzieliły następujące instytucje i osoby: FHU
Bielawa w Leśnej, Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński w Stan-

kowicach, Jan Dworzecki z Leśnej, Ryszard
Świder Zarządzanie Nieruchomościami,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
we Włosieniu oraz Gospodarstwo Rolne
w Smolniku.

Poziom festiwalu – jak
stwierdzili sami jurorzy –
był wysoki, a dokonanie
oceny zespołów i wybór
najlepszych nie należał do
łatwych. Prezentowana na
scenie muzyka szybko zjednała słuchaczy i plac przed
sceną zapełnił się tańczącymi. W słońcu pięknie prezentowały się stroje roztańczonych zespołów ludowych,
które brały udział w przeglądzie konkursowym.
Poza wysłuchaniem muzyki i śpiewów
ludowych można było spróbować specjałów kulinarnych przygotowanych przez
Radę Sołecką Smolnika i smakowitych
ciast, przygotowanych przez Radę Sołecką Grabiszyce. Sołectwo Kościelniki
wraz z Sołectwem Szyszkowa zapewniło najmłodszym watę cukrową, popcorn
oraz napoje niegazowane. Dodatkowo
wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu zostały ugoszczone pyszną zupą oraz
kiełbaskami, które grillowali mieszkańcy
Smolnika. Różnorodne ciasta ze Smolnika
znalazły się na stołach wszystkich zespołów ludowych.
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej bardzo dziękuje za ogromne zaangażowanie
i współpracę wszystkim ludziom dobrej
woli oraz instytucjom i sponsorom: Ochotniczym Strażom Pożarnym z Szyszkowej,
Świecia i Leśnej, Waldemarowi Martyniakowi – komendantowi Komisariatu Policji
w Leśnej wraz z funkcjonariuszami, pracownikom Urzędu Miejskiego w Leśnej
oraz pracownikom interwencyjnym, Radom Sołeckim Kościelnika, Szyszkowej
oraz Świecia za wypożyczenie namiotów
plenerowych oraz zestawów biesiadnych.
Zadanie współfinansowane było ze
środków otrzymanych od Gminy Leśna
oraz z Powiatu Lubańskiego na zadanie
publiczne pod nazwą IX Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie
i Śpiewanie”.

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 7 (85) • 15 LIP C A 2019

A K T UA L NOŚCI EKOLOGIC ZNE • 11

Woda w Stankowicach – warsztat z Adamem Ulbrychem
16 czerwca br. w Stankowicach miał
miejsce warsztat o wodzie dla dorosłych. Przyszło dwadzieścia osób.
Prowadził je Adam Ulbrych – ekolog, ogrodnik i były pełnomocnik
wojewody opolskiego do realizacji
programu mikroretencji.
Anna Hernik,
Grupa Stankowice-Wodnice

Z

aczęliśmy od krótkiego wprowadzenia w świetlicy w Stankowicach,
po którym szybko przenieśliśmy się
w górę stankowickiego strumienia. To
teren jeszcze do niedawna nasączony
wodą, wczesną wiosną po roztopach
trudno dostępny, a dziś – zaledwie
podmokły. Nieustannie zachwyca –
tysiącami mini kaskad na kilku nitkach mniejszych strumyczków, które
w końcu zlewają się w jeden potok biegnący przez całe Stankowice.

To właśnie takie miejsca są zdaniem
Adama Ulbrycha kluczowe w zapobieganiu suszy. To tam trzeba zatrzymywać wodę. To nasze zbiorniki
retencyjne dla całej wsi. Zatrzymywanie wody w górnym biegu górskich
potoków to gwarancja tego, że będzie
ona przesiąkała w glebę, zasili podziemne cieki wodne, a wypychana jak
w naczyniach połączonych, znajdzie
się w końcu w naszych studniach. For-

INFORMACJA
Burmistrza Leśnej
w sprawie zmiany lokalizacji Punktu Selektywnej
Odpadów Komunalnych

sowana latami strategia jak najszybszego spuszczania wody w dół do rzek,
jezior i nisko umieszczonych ogromnych zbiorników retencyjnych, jest
szkodliwa. Przyznał to nawet ostatnio w wywiadzie radiowym (PR24,
29.06.2019, audycja „Temat dnia”)
Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed
Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
odpowiedzialny za
krajową gospodarkę
wodną.
Po swoich doświadczeniach
z udziałem
Zbiórki
w sejmowych komisjach, Adam Ulbrych

Burmistrz Leśnej informuje:
od 1 lipca 2019 roku zmianie
uległa lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest
tymczasowo na terenie byłej fabryki „Dolwis” przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, 59-820 Leśna
(za budynkiem Urzędu Miejskiego w Leśnej).
PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30- 15:30;
- środa: 7:30- 17:00;
- piątek: 7:30- 14:00,
lub zgodnie z innymi regulacjami dotyczącymi zmiany godzin pracy Urzędu.
PSZOK przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Leśna.
Do PSZOK-u dostarczyć można jedynie odpady komunalne
pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady powstałe
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.
Przed skorzystaniem z usług PSZOK-u prosimy o zapoznanie się z jego Regulaminem,
który został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Leśnej z dnia 28.06.2019 r.

nawoływał do wzięcia sprawy we własne ręce i nieoglądania się na władze.
Na małą skalę można zrobić bardzo
dużo – od zbierania deszczówki po łapanie wody w małych stawach. Podstawowa sprawa to zatrzymywanie
wody w górnych odcinkach strumieni.
W Stankowicach, w miejscu gdzie odbywał się warsztat, odnaleźliśmy dwa
zarośnięte i niedziałające zbiorniki
mikroretencyjne, które można stosunkowo łatwo naprawić i z powodzeniem
regulować przepływ wody. Według naszego prelegenta, każda wioska ma takie źródlisko, potoki, stawy, zbiorniki,
które odpowiednio zadbane mogą stać
się gwarantem wody, nawet w najcieplejsze lata. Adam Ulbrych nawoływał
do wspólnego działania w skali gminy
tak, żeby dla opracowywanego właśnie Krajowego Programu Renaturalizacji Wód Powierzchniowych stanowić
modelowy przykład do naśladowania.
To nie koniec naszych „wodnych”
akcji w Stankowicach. Już 17 i 18 lipca kolejne warsztaty, tym razem dla
dzieci i młodzieży. Zapraszamy. A już
w sierpniu konkurs na nazwę dla stankowickiego strumienia z nagrodami
o łącznej wartości ponad tysiąca złotych. Szczegóły wkrótce!
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Trwa nabór do przedszkola
Są jeszcze wolne miejsca i trwa
rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Stankowicach,którego organem prowadzącym
jest Stowarzyszenie „NIWA”.
Edukacją przedszkolną objęte
są dzieci w dzieci od 2,5 roku
życia. Do przedszkola uczęszczają także pięcio i sześciolatki odbywające roczne przygotowanie do edukacji szkolnej.
Krzysztof Rozenbajger

R

odzice dzieci uczęszczających do tego
przedszkola nie ponoszą żadnych kosztów,z racji tego, że ma ono status placówki
publicznej. Miejsce zamieszkania dziecka
przedszkolnego nie ma znaczenia – przyjmowane są dzieci zarówno z gminy Leśna,
jak i każdej innej gminy.
Przedszkole publiczne w Stankowicach
funkcjonuje w systemie ciągłym, tzn. jest
czynne przez cały rok (z wyłączeniem 2 tygodni w okresie ferii zimowych i w okresie
letnim), od poniedziałku do piątku, w godz.
od 6:00 do 16:00. W ramach zajęć edukacyjnych, prowadzonych z elementami metody
Marii Montessori, są realizowane nieod-

Pożegnania
nadszedł
czas…
A.K i A.D.

W
płatne zajęcia języka angielskiego, zajęcia
szachowe (w ramach programu „Edukacja
poprzez szachy”), zajęcia rytmiczno-taneczne, logopedyczne (grupowe i indywidualne), jak również arteterapia i religia.
Placówka dysponuje nowym i bezpiecznym
placem zabaw, ogrodzonym i zlokalizowanym bezpośrednio przy budynku przedszkola.
Podobnie jak w minionych latach, również
w nadchodzącym roku przedszkolnym zaplanowane zostały zorganizowane wyjazdy dla
wszystkich chętnych dzieci do aquaparku
w Świeradowie-Zdroju, gdzie poprzez zabawę, pod okiem instruktorów, dzieci nabywają
umiejętności samodzielnego i bezpiecznego pływania. W ramach rekreacji i zajęć
wychowania fizycznego dzieci odwiedzają

współpracującą i bezpośrednio sąsiadującą
z przedszkolem – stadninę konika polskiego,
gdzie poznają tajniki jazdy konnej.
Korzystając z uroków i walorów przyrodniczo-krajobrazowych miejsca lokalizacji
Przedszkola Publicznego w Stankowicach,
przy sprzyjającej pogodzie organizowane są
często w plenerze zajęcia wychowania fizycznego i inne edukacyjne, jak np. przyrodnicze.
Dzieci biorą udział w wypady po okolicy i wycieczkach krajoznawczych. Przedszkole posiada swój profil na Facebooku,
na którym zamieszczane są na bieżąco
wydarzenia z życia placówki. Więcej informacji o zasadach naboru do Przedszkola
Publicznego w Stankowicach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu:
663 876 777.

Miejsko-Gminnym Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka w Leśnej
uroczyste zakończenie roku szkolnego
odbyło się we wtorek 18 czerwca br.
Dzieci 6-letnie z grupy KRÓLICZKI
i TYGRYSKI pożegnały przedszkole na
stałe. Na uroczystość przybyło wielu
zaproszonych gości, m.in.: sekretarz
Gminy Krystyna Jarzyna, inspektor
oświaty Urzędu Miejskiego w Leśnej
Teresa Boczula, przewodnicząca Rady
Miejskiej Małgorzata Borysiewicz,
przewodnicząca Rady Rodziców Anna
Pentidis-Ksej oraz rodzice.
Uroczystość kończąca jeden z najważniejszych etapów w życiu sześciolatków rozpoczęła się polonezem. Starszaki, które po wakacjach
idą do szkoły żegnając przedszkole,
zaprezentowały bogaty program artystyczny. Dzieci kończące edukację
w tej placówce otrzymały dyplomy
ukończenia przedszkola i pamiątkowe książki z życzeniami sukcesów
w szkole.

Rewizyta przedszkolaków

Zakończenie roku
przedszkolnego

Pod koniec maja br. dzieci z przedszkola w Stankowicach, pod opieką
swoich nauczycielek, udały się z rewizytą do przedszkola w Pobiednej.

W Przedszkolu Publicznym w Stankowicach miała miejsce uroczystość
zakończenia roku przedszkolnego
oraz pożegnania starszaków.

C

zekało tam na nich wiele atrakcji
i niespodzianek. Jedną z nich były
bardzo ciekawe zajęcia przyrodnicze,
w ramach których dzieci mogły dosłownie namacalnie poznać niektóre

gatunki gadów i płazów oraz innych
zwierząt. Gospodarze spotkania przygotowali także dla wszystkich gości
pyszny obiad.
W ramach wspólnej zabawy, zajęć
i posiłku dzieci z zaprzyjaźnionych
przedszkoli miały okazję jeszcze bardziej się poznać, zintegrować i zaprzyjaźnić.

D

ziesięć miesięcy wspólnych zabaw, ciekawych zajęć i warsztatów,
spacerów i wycieczek szybko minął
i nadszedł czas wakacji. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli

także rodzice i dziadkowie przedszkolaków, dla których dzieci przygotowały pod kierunkiem Aldony Andreiszyn
ciekawy i wesoły występ artystyczny.
Po tej części spotkania, przyszedł czas
na podziękowania dla nauczycieli i rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki. Na zakończenie
uroczystości wszystkie dzieci otrzymały
dyplomy oraz nagrody książkowe.
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Mała książka – wielki
człowiek
Przyjdź z dzieckiem do biblioteki
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą
w ramach projektu „Mała książka –
wielki człowiek!” Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które
nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ
na jego dorosłe życie.

każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.

B

Odlotowy lipiec w Ośrodku
Kultury i Sportu w Leśnej

adania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż
rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci osiągają
sukcesy i więcej zarabiają jako dorośli.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego
Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy
go samodzielności, podejmowania
pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem
może spędzić czas w sposób twórczy
oraz przeżyć nową, fantastyczną
przygodę z wypożyczoną książką.
A wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były
pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego
przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla
najmłodszych miłośników książek i ich
rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek!”
Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać
W Wyprawce znajdą coś dla siebie
na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka także rodzice – przygotowana dla nich
Czytelnicza na dobry czytelniczy start. broszura informacyjna przypomni
Serdecznie zapraszamy po odbiór o nieocenionej roli czytania w rozWyprawki, w której dzieci znajdą woju ich dziecka oraz o rozmaitych
książkę, dostosowaną pod względem korzyściach wynikających z częstego
formy i treści do potrzeb przedszko- odwiedzania biblioteki.
laka i spełniającą najwyższe stanUdział w naszym projekcie jest całdardy w projektowaniu pięknych kowicie bezpłatny!
i mądrych książek dla najmłodszych,
Więcej informacji na stronie: wwwa także Kartę Małego Czytelnika. Za -wielki-czlowiek.pl

Klub Senior+

G

Ruszyły zajęcia interdyscyplinarne
dla dzieci w OKiS w Leśnej, których
program wypełniony jest specjalnie
dobranymi tematycznie atrakcjami do tematu przewodniego „Więc
chodź, pomaluj mój świat”.

W

szystkim uczestnikom zajęć
organizatorzy życzą przeżycia
wspaniałej przygody, miłych i niezapomnianych wrażeń i udanych wakacji.

mina Leśna otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Senior+”, edycja 2019 roku na utworzenie pierwszego w naszej gminie Klubu
”Senior+”, który powstanie w wydzielonym pomieszczeniu Ośrodka Kultury i Sportu w Leśne przy ulicy Elizy
Orzeszkowej 5a. Na początku lipca br.
rozpoczęły się roboty budowlane pole-

gające na dostosowaniu pomieszczeń
do standardu pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów.
Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą prace remontowe mają potrwać do 30.09.2019 r., a wynagrodzenie za wykonanie wszystkich prac
wynosi 157 000,00 zł.
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Jan Surowiec

Jaki jest stan Powiatu – raport
za 2018 r.
Raport o stanie powiatu za 2018 r.
rozpatrywany był na czerwcowej sesji
Rady Powiatu Lubańskiego. Po debacie radni głosowali wotum zaufania dla
Zarządu Powiatu. Za udzieleniem wotum zaufania było 12 radnych, trzech
radnych było przeciwnego zdania, a jeden wstrzymał się od głosu.
Zabierając głos w debacie szeroko uzasadniłem brak mojego poparcia, wskazując na liczne braki i niedociągnięcia
dotyczące Raportu i działań Zarządu Powiatu. W szczególności zwróciłem uwagę
na następujące aspekty.
Raport z niebywałą szczegółowością
wymienia wszystkie sukcesy, wszystko to,
co zrobiono. I to jest nawet zrozumiałe.
Natomiast po macoszemu traktuje problemy, których nie udało się rozwiązać,
zadania, których realizacja szwankuje.
Czytając Raport odnosi się wrażenie,
że w zasadzie Powiat nie ma już problemów do rozwiązania. A przecież tak
nie jest.
Ogólne stwierdzenie zawarte w Raporcie, że nadal należy poprawiać bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz
zakupić sprzęt komputerowy to namiastka prawdziwych zadań. Pewnym wyjątkiem jest tu informacja o ŁCM (szpital),
gdzie można doszukać się kilku zadań
wyznaczonych do realizacji, ale brakuje
chyba najważniejszego – troski o poziom
świadczonych usług pielęgniarskich i lekarskich, troski o diagnozowanie i eliminowanie przyczyn nierzadkiego przecież
narzekania pacjentów.
Przykładem traktowania tego obszaru jest informacja, że – cytat -„Spółka
zakontraktowała nowy produkt, jakim
jest Poradnia Dermatologiczna i będzie
to miało wymierny wpływ na zwiększenie przychodów Spółki”. A ja myślałem, że robi się to przede wszystkim
dla mieszkańców, dla pacjentów, że
będzie to miało wpływ na łatwiejszy
dostęp do specjalisty.
Z kolei w informacjach o działaniach
PZD całkowicie pominięto bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg. Czy jest
tak dobrze, że nie trzeba nic poprawić?
Czy liczne zgłoszenia i interwencje

mieszkańców to dla Zarządu Powiatu
norma?
Innym problemem pominiętym w Raporcie i niedostrzeganym przez Zarząd
Powiatu jest niska efektywność aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Bardzo mały odsetek osób po szkoleniach,
stażach podejmuje pracę. Łączna kwota
środków na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2018 roku
wyniosła prawie 5,7 mln zł! A przecież
nie wszyscy spośród 1234 bezrobotnych
korzystali z tych pieniędzy. To ogromne
środki i to, jakie dają efekty powinno
być troską Zarządu Powiatu.
W Raporcie nie ma też pokazanych
problemów trapiących mieszkańców
powiatu, takich jak: brak połączeń
w komunikacji zbiorowej w weekendy,
zanieczyszczenie Kwisy i jezior, problem smogu, niedostatek wody, potrzeby remontowe i inwestycyjne szkół powiatowych (przeciekające dachy), czy
wspomniane już bieżące utrzymanie
dróg. Chodzi oczywiście o problemy
będące w gestii Zarządu Powiatu. Brak
ujęcia tych problemów w Raporcie to
duże prawdopodobieństwo, że nadal
nie znajdą się na biurku „urzędniczym”.
Nawet informacja o stanie realizacji
„Strategii rozwoju Powiatu Lubańskiego” została w Raporcie potraktowana
bardzo powierzchownie. Strategia kończy się w 2020. Niebawem będzie koniec
okresu jej obowiązywania.
W Raporcie ograniczono się jedynie do
informacji „o najistotniejszych działaniach
zrealizowanych”, a przecież należało odnieść się do wszystkich zadań zawartych
w Strategii, zaplanowanych na bieżący
okres, przedstawić ich stan na koniec
2018 r. Tymczasem o prawie 20 zadaniach,
które w mniejszym lub większym stopniu
dotyczą Zarządu Powiatu, w Raporcie nawet nie wspomniano. Być może nie było
o czym pisać… Może nie wszystkie zadania udało się zrealizować, ale uważam, że
należy o tym jasno powiedzieć.
Dane statystyczne zawarte w Raporcie
są niewątpliwie przydatne dla zobrazowania ilościowego stanu rzeczy na obszarze
powiatu. A skoro tak, to powinny dotyczyć nie tylko demografii, ale i innych
ważnych obszarów naszego życia.
Niestety Raport nie zawiera informacji np. o dostępności do sieci wodociągowej mieszkańców powiatu, do
kanalizacji, do gazu, o liczbie nowych
podmiotów gospodarczych w powiecie,
tendencji w rozwoju turystyki – liczbie
miejsc noclegowych.
W obliczu takich mankamentów akceptacja Raportu przeze mnie była niemożliwa.
Pragnę też podkreślić, że w 2018 r.
bardzo dużo zadań zostało zrealizowanych, ale trzeba też pamiętać,
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że jest to efektem pracy nie tylko Zarządu Powiatu, ale ogromnej liczby
pracowników – 931 osób.
W samym Starostowie 87 osób,
w oświacie ponad 300, ponad 100 w innych jednostkach powiatowych i 418
w ŁCM (pewnym ewenementem jest to,
że w jednej z placówek –MOW we Włosieniu przez cały rok fizycznie obecnych
było średnio miesięcznie 17 wychowanków – przy 37 pracownikach, czyli 2
pracowników na jednego wychowanka).
Swój udział w efektach 2018 r. mają
także wykazane w Raporcie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kluby.
Dzięki tym wszystkim ludziom, pracującym w różnych warunkach, borykającym się z różnymi problemami,
mamy wykazane w Raporcie efekty.
Pełny tekst Raportu dostępny
jest w BIP Starostwa Powiatowego
w Lubaniu.

Na sprzedaż
• Działka nr 301 o pow. 4300 m2,
zabudowana ruinami budynku niemieszkalnego, położona w Świeciu,
oddalona 4 km od centrum Leśnej. Nieruchomość położona jest w środkowej
części wsi, w najbliższym otoczeniu zabudowań kościelnych, terenów rolnych
i zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego U/3 – tereny usług,
w tym publiczne i komercyjne. Cena
wywoławcza 52000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia br.
• Działka nr 595/7 o pow. 1335 m2,
zabudowana budynkiem portierni, położona w Miłoszowie na terenie byłego
zakładu produkcyjnego „DOLWIS”, oddalona 2 km od Leśnej. Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego MNU/17 – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Cena wywoławcza 20000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia br.
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GALA SPORTOWCA

17 czerwca 2019 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej odbyła się
Gala Sportowca. Uroczystość ta
dotyczyła Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku i podsumowała dwa konkursy na „Najlepszego Sportowca Szkoły” oraz na
„Najbardziej Usportowioną Klasę”
w roku szkolnym 2018/2019.
Monika Borkowska

T

egoroczna edycja przeprowadzona
została wśród uczniów klas VII, VIII
szkoły podstawowej oraz klas III oddziałów gimnazjalnych – osobno w kategorii
dziewcząt i chłopców.
Cały rok szkolny nasi uczniowie otrzymywali punkty za określoną aktywność
sportową (określone w regulaminie konkursu), od udziału w zawodach i turniejach
szkolnych poprzez reprezentowanie szkoły na wyższych szczeblach – powiatowych,
strefowych i wojewódzkich.
Uczniowie mieli dodatkowo przyznawane
punkty za aktywność i zaangażowanie na
lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach
pozalekcyjnych i klubach sportowych działających na naszym terenie. Suma punktów
z całego roku szkolnego stanowiła o indywidualnym miejscu każdego ucznia. Dodatkowo punkty uczniów w obrębie poszczególnej klasy decydowały o miejscu, które
zajmowała ona w klasyfikacji końcowej.

Od lat konkurs cieszy się ogromnym
powodzeniem wśród uczniów, a sama
gala to wielka sportowa uroczystość, na
której – oprócz naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli – goszczą przedstawiciele władz Miasta i Gminy Leśna, prezesi
i trenerzy klubów sportowych i działacze
sportowi.
Cała oprawa ma typowo sportowy charakter, od układu rozpoczynającego galę,
poprzez prezentacje i filmy przygotowane
przez organizatorów obrazujące zmagania
uczniów i ich indywidualne oraz zespołowe sukcesy.
W tym roku na podium stanęli uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów,
a swoją pracą, zaangażowaniem oraz osiągnięciami zasłużyli na nagrody.
W kategorii dziewcząt: I miejsce – Zuzanna Kurowska, II miejsce – Iga Flaszyńska, III miejsce – Julia Gapska. Natomiast
w kategorii chłopców: I miejsce – Jakub
Jakubczyk, II miejsce – Przemysław Fedorowicz, III miejsce – Adrian Kużniar.
Najbardziej usportowioną klasą okazała
się klasa III C
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe, a zdobywcy I miejsc
nagrodę w postaci 10-dniowych obozów
sportowych. W tym momencie dziękujemy
bardzo fundatorom, dzięki którym było
to możliwe: Kopalni Bazaltu spółka z o.o.
oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej
w Smolniku.

Znowu najlepsze
w województwie!

10 czerwca 2019 roku w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu odbył się Dolnośląski Finał
Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej
w Aerobiku. Młode sportsmenki ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku ponownie zdobyły
Mistrzostwo oraz Wicemistrzostwo
Dolnego Śląska.
Monika Borkowska

O

d wielu lat nasze uczennice rywalizują
ze szkołami z całego Dolnego Śląska
w tych niezwykle widowiskowych i emocjonujących zawodach, zdobywając wielokrotnie złote medale. O umiejętnościach
leśniańskich dziewcząt, zarówno w grupie
starszej, jak i w młodszej, przekonały się
przystępujące do zawodów zespoły z innych szkół. W tym roku poziom choreograficzny i techniczny układów okazał się
bardzo wysoki i choć niewiele zespołów

przystąpiło do tej niezwykle wymagającej
dyscypliny, do końca czekałyśmy w napięciu na werdykt końcowy.
Jak zwykle dociekliwe jury przyznawało punkty za choreografię i elementy
techniczne. Tu liczył się każdy ruch, praca całego zespołu. Nawet setne punktów
mogły decydować o miejscu. Jednak nasze zespoły były solidnie przygotowane.
Dziewczęta znowu zachwyciły wszystkich i wręcz profesjonalnie i z uśmiechem
zaprezentowały się przed publicznością.
Ciężka praca oraz zaangażowanie pozwoliły nam ponownie zdobyć Mistrzostwo Dolnego Śląska (grupa starsza) oraz
Wicemistrzostwo Dolnego Śląska (grupa
młodsza). Mistrzynie Dolnego Śląska: Maja
Hyży, Oliwia Hyży, Amelia Maliszewska,
Julia Gapska, Paulina Jakubowska i Wiktoria Marszałek. Wicemistrzynie Dolnego
Śląska: Julia Czuchaj, Milena Pasternak,
Konstancja Jurek i Nikola Markiewicz.
Drużyny przygotowała Monika Borkowska.

III Puchar Polski w Kajak Polo w Kaliszu
W weekend 10-11 czerwca 2019
w Kaliszu odbył się III Puchar Polski
w Kajak Polo.

L

eśniański klub kajakarzy reprezentowały aż trzy drużyny: seniorów,
juniorów, Panda Cup oraz Nikola Ter-

piłowska, która jest zawodniczką Reprezentacji Polski Kobiet.
Nasi najmłodsi zawodnicy w składzie: Wojciech Kołodziejczyk, Julia
Kirkowska, Stanisław Wickiel, Oliwier
Cieślak, Grzegorz Kaczmarzyk i Oliwia
Nowakowska, zajęli 3 miejsce na po-

dium, zdobywając tym samy 3 medal
w Pucharze Polski w Kajak Polo. Nikola Terpiłowska z koleżankami z kadry
zdobyła 2 miejsce w II dywizji Pucharu
Polski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom Pucharu Polski
w Kajak Polo.
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Leśniańska zagadka nr 5

HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

Co to za drzewo widoczne na zdjęciach?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
redakcja@panoramalesnej.pl.
Nagrodzone zostaną dwie pierwsze osoby, które
udzielą prawidłowej odpowiedzi.
Odpowiedź do zagadki z czerwcowego numeru
Panoramy Leśnej:
Obiekt na zdjęciu to ruiny zamku w Smolniku.
Poprawnej odpowiedzi udzieliły jako pierwsze:
Julia Żmuda oraz Anna Początek.
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).

BARAN
Sprawy wodno-kanalizacyjne całkowicie
zaprzątną Ci głowę. Ale nie martw się,
dopóki spółka Synergia istnieje, wody Ci
nie zabraknie.

BYK
Jeśli martwisz się, że słońce Ci szkodzi,
bądź spokojny – cały lipiec będzie już
chłodny. Znając opieszałość urzędników, fontanny na rynku w tym sezonie
nie będzie.

BLIŹNIĘTA

Sukcesy kajakarzy LUKS Kwisa Leśna
30 czerwca 2019 r. kajakarze LUKS
Kwisa Leśna wrócili z 10-dniowego
obozu z Wietrznic.

RAK
Nie siedź ciągle w domu na kanapie.
Zastanów się nad kupieniem kompostownika, może już niedługo opłata za
śmieci będzie niższa.

Konrad Wickiel

P

odczas wyjazdu zawodnicy klubu
brali udział aż w trzech imprezach
sportowych: Międzynarodowych Regatach Slalomowych o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” 22-23.06.2019, XI
Pucharze Burmistrza Miasta i Gminy
Szczawnica w Slalomie 29.06.2019 oraz
XII Memoriale im. Dh Olgi Małkowskiej
w Slalomie Kajakowym w Sromowcach
Zawodnicy, którzy zdobyli medale
Wyżnych 30.06.2019. Podopieczni trenera podczas ostatnich zawodów:
Bogdana Sztuby przywieźli aż 8 medali,
Kraków:
C2MIX
Julia Kirkowska/Oliwier Cieślak
w tym srebrny jako drużyna.
–
3
miejsce
Od lat zawodnicy leśniańskiego klubu wyjeżdżają do Wietrznic, gdzie do- C1 Igor Puczel – 3 miejsce
skonalą swoje umiejętności na sztucz- Szczawnica:
nym torze na Dunajcu. W obozie wzięło C1 Igor Puczel 2 miejsce
C1 Stanisław Wickiel 3 miejsce
udział 17 zawodników klubu.

LEW
Lwy będą leniwe i niechętne do pracy.
I słusznie, w sezonie urlopowym należy
odpoczywać.

PANNA

Sromowce:
C1 Julia Kirkowska 1 miejsce
C2 Julia Kirkowska i Oliwier Cieślak
1 miejsce
K1 Igor Puczel 3 miejsce

Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

III konkurs tańca o puchar burmistrza Leśnej
W piątek, 7.06.2019 r. w miejscowym
Ośrodku Kultury i Sportu odbył się –
już po raz trzeci – Gminny Konkurs
Tańca o Puchar Burmistrza Leśnej.

Letnie dni miną spokojnie, będzie nawet
nudno. Zastanów się nad uprawianiem
sportów ekstremalnych, ile można grać
w szachy internetowe?

WAGA
Zmiana godzin pracy Urzędu była Ci
bardzo nie na rękę. Nie martw się, od 8
lipca wszystko wróciło do normy! Urząd
zaprasza!

SKORPION
Planety będą zachęcać Cię do rozwoju
i pogłębiania wiedzy. Nie masz na głowie żadnych spraw urzędowych, ciesz
się urlopem.

STRZELEC
Lipiec będzie bezlitosny dla Strzelców
jeśli chodzi o walkę z gospodarką komunalną. Śmieci będą się piętrzyć, a segregacja będzie na pierwszym planie.

KOZIOROŻEC

G

ospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.
Festiwal ten jest organizowany z inicjatywy
Moniki Borkowskiej i cieszy się dużym zainteresowaniem.
Patronat nad nim objął burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz, który ufundował puchary za poszczególne kategorie wiekowe.
Na scenie zaprezentowało się dwanaście
formacji tanecznych.
Można było podziwiać występy przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Prezentowali się w różnych stylach
tanecznych. Wszystkie pokazy charakteryzo-

Zastanów się nad karierą w samorządzie, potrzeba tam ludzi takich jak Ty.
Jeśli natomiast już zajmujesz wysokie
stanowisko, na pewno w tym miesiącu
dasz pracownikom podwyżkę!

Koziorożce będą porządkować swoje
najbliższe otoczenie. Kup worki na
śmieci i bądź bezlitosny dla plastikowych odpadów, zbierz wszystkie.

WODNIK
Sprawy z Referatem Gospodarki Komunalnej rozstrzygną się na Twoją korzyść.
Inwestycja się opłaci.
wały się dynamiką i energią, a przede wszystkim niezwykłą choreografią. Jury miało bardzo trudne zadanie w wyborze najlepszego
tancerza. Każdy uczestnik konkursu został
nagrodzony drobnym upominkiem, a zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.

Impreza okazała się cudowną zabawą
z wątkiem rywalizacji.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi
sponsorzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

RYBY
Nie idź na łatwiznę i nie korzystaj
z solarium. Naturalne słońce to źródło
witaminy D. Wiesz, że słońce także
uśmierza ból i spala tłuszcz?

