Oczyszczalnia i ścieki

Strona 8-9

O awarii oczyszczalni ścieków i związanej z tą
tematyką sytuacji w likwidowanej spółce miejskiej
Synergia – piszemy szerzej na stronach 8-9.

Sesja nadzwyczajna

Strona 4

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej odbyła się 25 lipca 2019 r. O jej tematyce więcej na
stronie 4.

Wyprawa z Leśnej na Rozdroże

Strona 16

Wycieczka była bardzo przyjemna, nie męcząca,
z ładnymi widokami. Polecamy tę trasę wszystkim,
którzy chcą mieć szybki wypad w góry i zobaczyć
piękne krajobrazy
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Czy uprawiamy „palenie
jarząbka”?

Dwie
promesy
dla Leśnej

Elżbieta Kwiatkowska
Tytuł felietonu zaczerpnięty został z jednego
z postów na portalu społecznościowym dotyczącym Leśnej. W drodze inspiracji postanowiliśmy
przełamać temat tabu i pogrzebać trochę w brudach naszej Gminy.

W dniu 2 sierpnia br. z rąk marszałka
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, sekretarz Gminy Leśna Krystyna Jarzyna odebrała
promesy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku oraz
konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
będących własności gminy.
na celu uatrakcyjnienie dzieciom
Dofinansowanie w łącznej kwocie i młodzieży zabawy na świeżym po55.960,00 otrzymały zadania:
wietrzu, z równoczesnym podno1. „Budowa siłowni zewnętrznej szeniem ich sprawności fizycznej.
w Grabiszycach Średnich (dz. nr 278)” 2. Konserwacja urządzeń melioraBudowa siłowni zewnętrznej to
cji wodnych na terenie Gminy Leśna,
zadanie obejmujące uporządkowanie wg poniższego wykazu:
i zagospodarowanie placu w Grabiszy- • Kościelniki Górne, działki nr 85/1,
cach Średnich. Zakłada przeprowa- 85/2, rów R-C1, prace na długości 69
dzenie prac przygotowujących – po- mb,
rządkujących teren, montaż urządzeń • Kościelniki Górne, działka nr 16,
siłowni oraz ogrodzenie. Projekt ma rów R-B1, prace na długości 105 mb,

• Kościelniki Górne, działki nr 17,
136, rów R-B, prace na długości 240
mb,
• Smolnik, działka nr 229, rów R-3,
prace na długości 26 mb,
• Szyszkowa, działki nr 108, 83, rów
R-193, prace na długości 263 mb,
• Szyszkowa, działki nr 148, 129, rów
R-J1, prace na długości 301 mb.
Bogusława Misiewicz

Sesja nadzwyczajna: trzy pilne
zadania do wykonania
23 lipca 2019 r. burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz zwrócił się do
przewodniczącej Rady Miejskiej
w Leśnej Małgorzaty Borysiewicz
z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Uzasadniał zwołanie sesji
koniecznością podjęcia uchwały
w sprawie zmiany budżetu na 2019
rok.

Jak informował burmistrz – niezbędne Grabiszyce Średnie 94 oraz zabezpieczejest pilne przystąpienie do wykonania nie pałacu w Grabiszycach przed degratrzech zadań, których realizacja nie dacją i utratą wartości nieruchomości.
Sesja odbyła się 25 lipca 2019 r.
może czekać do sesji sierpniowej. Według kierującego naszą gminą Szymo- O awarii oczyszczalni ścieków i –
na Surmacza te nadzwyczajne zadania związanej z tą tematyką sytuacji w lito: zdiagnozowana 4 lipca br. awaria kwidowanej spółce miejskiej Synergia
oczyszczalni ścieków, remonty mieszkań – piszemy szerzej na stronach 8-9. Pokomunalnych związane z koniecznością zostałe zagadnienia szerzej opisujemy
przeprowadzenia mieszkańców budynku na stronie 4.

Ważną częścią powstałego w mieście bałaganu jest gospodarka odpadami. Zarządzanie tą
częścią leśniańskiej rzeczywistości kuleje już od
dawna. Jest to częsta opinia wśród mieszkańców, ale z czego to wynika i czego tak właściwie
dotyczy? W lipcu br. w centrum miasta powstał
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, ale jak widać na parkingu przy ul.
Krótkiej, czy przy ul. Kochanowskiego – górą
piętrzą się wersalki, szafy i wszelkie bezużyteczne sprzęty wyniesione w niedozwolone miejsce
przez mieszkańców. Psuje to bardzo krajobraz
miasta i wzbudza wstręt wśród wzburzonej społeczności, która tłumnie wskazuje winowajcę –
nieudolne władze miasta, które pozostają bierne
wobec… działań mieszkańców.
Niektórzy mieszkańcy wyrażają swój żal, że
nie ma już Straży Miejskiej, która pilnowała
porządku w Leśnej. Ale likwidacja tej jednostki
nastąpiła na wnioski mieszkańców i z inicjatywy ówczesnych radnych… Nie podobało się to,
że „jedynym zajęciem” straży było wystawianie
mandatów na terenie rynku, gdzie mieszkańcy
chcieli mieć możliwość zatrzymania auta, wyskoczenia do sklepu na zakupy lub zatrzymania
się na chwilę, do czasu załatwienia swoich spraw.
Każdy by się zdenerwował, gdyby zobaczył mandat na szybie samochodu po powrocie ze sklepu.
Tutaj lekarstwem na uciążliwą działalność Straży Miejskiej była jej likwidacja, jak się okazuje
– z inicjatywy mieszkańców!
A gdyby nadal istniała Straż Miejska, to
musiałaby z pewnością dawać mandaty np. za
palenie śmieci w domowych piecach… Czarny,
śmierdzący dym z kominów w większości domów
w rynku to przekleństwo mieszkańców w zimie.
A kto jest wskazywany jako winny tej niecnej
procedurze? Burmistrz Leśnej, nikt inny. Występuje tu niewypełnienie podstawowego obowiązku władz samorządowych: dbanie o czystość i świeże powietrze w mieście, które trują
mieszkańcy…
dokończenie na stronie 2 
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Czy uprawiamy „palenie
jarząbka”?
c.d. ze strony 1
Nie mówiąc nic o „wątpliwej” świeżości wody
w akwenach wodnych… Ścieki z domów mieszkańców spływają do rzek i jezior, powodując
smród i odrazę. Nie jest możliwe schłodzić się latem w wodach Leśniańskiego Jeziora, a w rzekach
ludzie boją się kąpać. System kanalizacji w Leśnej
jest w opłakanym stanie, a w niektórych miejscach jest szczątkowy. Mieszkańcy radzą sobie jak
mogą, czyli tworzą własny system kanalizacyjny,
przy okazji zatruwając wodę i okolice.

Przebudowa drogi wojewódzkiej zakończona
W lipcu i sierpniu br. zakończyły się
roboty budowlane tak oczekiwanego społecznie zadania związanego
z szeroko pojętą przebudową drogi
wojewódzkiej nr 358 przy ul. Żeromskiego w Leśnej oraz w Smolniku.

Ekologiczna postawa mieszkańców budzi
wręcz podziw, sprzeciwiamy się smogowi, szykanujemy nie tylko pozostawianie śmieci w miejscach niedozwolonych, ale również tych, którzy
zatruwają wodę w rzekach i jeziorach. Co więcej,
nie dajemy przyzwolenia dla niechlujnego wizerunku gminy, który tworzą mieszkańcy pijący
piwo na ławeczkach w stroju o świeżości niedzisiejszej, i zamiast siedzieć na ławce zgodnie z jej
przeznaczeniem, to leżą, śpią, i bezczelnie psują
wizerunek gminy. Kto ich tam położył, kto piwo
pić kazał, bo czyjaś to wina jest z pewnością?
Nasz mały rynek może się pochwalić jeszcze
jednym śmierdzącym „osiągnięciem”. Psie odchody gęsto ścielą leśniański bruk, tylko pytanie
się nasuwa, czy te psy mają swych właścicieli,
którzy są odpowiedzialni za pilnowanie swoich
pupili? Z pewnością są to mieszkańcy gminy...
Co więcej, pisanie o problemach gminy niczego nie zmienia, marazm się pogłębia i frustracja
mieszkańców rośnie wraz z mnożącą się liczbą
złośliwych komentarzy na portalach społecznościowych w Internecie. Proekologiczna postawa
jest bardzo słuszna i godna pochwały. Ale zostawianie śmieci w miejscach niedozwolonych,
puszczanie ścieków do rzeki i picie alkoholu
w miejscach publicznych już nie. Zanim zaczniemy szukać winnych wszędzie wokół, zastanówmy się, co zależy od nas samych i na co jednak
mamy w naszej gminie wpływ.
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Zadanie to było złożone z kilku elementów, a prace dokumentacyjne nad pierwszym z nich – budową chodnika - rozpoczęły się jeszcze na początku roku 2017.
Wówczas w maju zlecono dodatkowo wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego. Podczas
opracowania dokumentacji technicznej
obu zadań rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 358 w ramach projektu „Od

Zamku Frydlant do Zamku Czocha” i trwał
niemal do końca roku 2018, co miało niemały wpływ na oba zadania, a szczególnie
na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej.
W pewnym momencie powstanie sieci kanalizacji wisiało na włosku, ponieważ DSDiK
we Wrocławiu chciała wyremontować odcinek drogi, pod którym zaprojektowaliśmy
sieć kanalizacyjną. Gdyby tak się stało, budowa kanalizacji nie byłaby możliwa. Jednak
w toku obustronnych uzgodnień udało się
wyłączyć ten odcinek ówcześnie z remontu.
Następnie wspólnie z DSDiK wypracowano
najlepsze rozwiązanie dla sytuacji z jaką
mieliśmy do czynienia. W 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację
trzech zadań: budowy kanalizacji sanitarnej,
budowy chodnika oraz remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej. W jego wyniku na
wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., który do
wykonania zadania kanalizacyjnego zgłosił
podwykonawcę: Eltor sp. z o.o. sp. k. z Lubania.
Budowa kanalizacji kosztowała 212 093,96
zł. Jest to w 100% wydatek Gminy Leśna. Budowa chodnika zostanie rozliczona przez
DSDiK powykonawczo, natomiast Gmina
Leśna do kwoty dołoży 50% w ramach zawartego porozumienia. W gminnym budżecie na ten cel zarezerwowano 337 362,68
zł. Remont nawierzchni zostanie także
rozliczony powykonawczo, a wszystkie
koszty będą wydatkiem DSDiK we Wrocławiu.W trakcie prowadzonych prac,

po odsłonięciu istniejącego wodociągu, zdecydowano o jego wymianie z uwagi na zły stan
techniczny. Za wykonane prace związane z remontem sieci wodociągowej Gmina poniosła
wydatek równy 231 120,20 zł.Warto wspomnieć
też o wymianie infrastruktury energetycznej
zrealizowanej co prawda przez Tauron Dystrybucja S.A., jednak zainicjowanej przez pracowników tutejszego urzędu, którzy usilnie monitowali o konieczności wymiany przestarzałej
infrastruktury z uwagi na zbliżający się remont
drogi oraz chodnika. Spółka wymieniła słupy
wraz z oprawami oświetleniowymi oraz linią
energetyczną.Gmina równolegle zabezpieczyła
także środki na remont nawierzchni parkingu
obok parku przy kościele pw. Chrystusa Króla.
Wartość tych robót wyniosła 55 000 zł.

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się rozwiązać kompleksowo wiele problemów, z którymi borykali się nie tylko
mieszkańcy tamtego rejonu, ale także
mieszkańcy Smolnika mieszkający przy
drodze powiatowej w kierunku Szyszkowej. Powstał chodnik, który bezpiecznie
połączył północno-zachodnią część Smolnika z Leśną. Jednocześnie informujemy,
że w celu przyłączenia do nowopowstałej
sieci kanalizacyjnej należy zwrócić się
do Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia
sp. z o.o. w likwidacji. Natomiast, gdyby
przyłączenie miało nastąpić już po zakończonym procesie likwidacyjnym, wnioski
o przyłączenie do sieci trzeba będzie kierować do Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Piotr Sudnik

Kronika Policyjna
11 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Leśnej zatrzymali 54-letniego mieszkańca Świeradowa-Zdroju, który posiadał przy
sobie narkotyki. Przeszukanie miejsca zamieszkania zatrzymanego mężczyzny doprowadziło
do ujawnienia środków odurzających, z których
można by było uzyskać kilkadziesiąt porcji tego
narkotyku. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty:
posiadania oraz udzielania narkotyków, za które
grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.
16 czerwca funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mieszkańca Miłoszowa podejrzanego
o podpalenie ogródka piwnego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu zniszczenia mienia na szkodę mieszkańca
Leśnej. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego
mu czynu, za który grozi kara nawet do 5 lat
więzienia, a funkcjonariusze zabezpieczyli od
niego mienie celem pokrycia roszczeń pokrzywdzonego.
29 czerwca funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego mieszkańca Leśnej, który kierował samochodem osobowym. Badanie alkotestem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Za
prowadzenie pojazdu ,,na podwójnym gazie”

młodemu kierowcy grozi nawet do 2 lat więzienia i do 3 lat zakazu kierowania pojazdami.
Taka sama kara grozi 45-letniemu mieszkańcowi Kościelnika, który w dniu 30 czerwca kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Tym razem wynik przeprowadzonego
badania wskazał niemal 2 promile alkoholu
w organizmie mężczyzny.
5 lipca funkcjonariusze policji zatrzymali
27-letniego mieszkańca Leśnej, przy którym
ujawnili narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzut
posiadania substancji psychotropowych, za które grozi nawet do 3 lat więzienia.
8 lipca funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego
mieszkańca Leśnej, który wykorzystując chwilę
nieuwagi pracownika szkoły usiłował dokonać
kradzieży mienia. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, za które grozi nawet do 5 lat więzienia.
8 lipca funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego
mieszkańca Miłoszowa podejrzanego o kradzież
mienia z terenu byłego ,,Dolwisu”. Część utraconego mienia została odzyskana i zwrócona pokrzywdzonemu. Mężczyzna usłyszał zarzut, za który grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności

16 lipca funkcjonariusze policji zatrzymali
mieszkańca Miłoszowa w związku z podejrzeniem kradzieży mienia z niezabezpieczonego
garażu w Smolniku. W wyniku realizacji spraw
z poprzednich okresów ustalono, że dokonał on
kradzieży mienia w Kościelnikach Górnych, kradzieży z włamaniem do garażu w Smolniku oraz
kradzieży z włamaniem w Lubaniu. Łączna suma
strat opiewała na kilkanaście tysięcy złotych,
a część utraconego mienia została odzyskana.
Wobec zatrzymanego mężczyzny prokurator
zastosował środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju.

28 lipca funkcjonariusze policji w wyniku podjętej interwencji na ośrodku wypoczynkowym
potwierdzili ujawniony przez zgłaszającego fakt
nieprawidłowego odprowadzania nieczystości
do zbiornika wodnego. Natychmiastowe działania policjantów doprowadziły do zablokowania
w chwili interwencji dalszego odprowadzania
ścieków. Organ Policji powiadomił inne instytucje celem podjęcia działań w ramach posiadanych
kompetencji. Obecnie policjanci z Komisariatu
Policji w Leśnej prowadzoną czynności wyjaśniające w zgłoszonej sprawie.

W ramach prowadzonych działań operacyjnych policjanci zatrzymali 2 osoby poszukiwane przez sądy do odbycia kary pozbawienia
wolności. Podejmowali szereg czynności i interwencji mających na celu zapewnienie ładu
i porządku na terenie podległym Komisariatowi
Policji w Leśnej. Wobec osób popełniających wykroczenia tzw: społecznie uciążliwe nakładali
mandaty karne oraz stosowali pouczenia. Wobec
osób spożywających alkohol w centrum miasta
Leśnej, dokonywano wystąpień do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Leśnej.
Z uwagi na liczne zgłoszenia otrzymywane
w ostatnim okresie w sprawie kradzieży mienia,
chcę zaapelować do wszystkich mieszkańców
i czytelników o prawidłowe zabezpieczenie swojego mienia, zachowanie czujności i zdrowego
rozsądku w przypadku otrzymania oferty nabycia rzeczy „po okazyjne cenie” lub niewiadomego pochodzenia. Nabycie takiego mienia może
(chociażby) nieświadomie przyczyniać się do
wspierania osób dopuszczających się kradzieży
i jest ono zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Komendant Komisariatu Policji w Leśnej
p.o. asp. Waldemar Martyniak
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Razem przeżyli 50 lat!
Mieszkańcy Leśnej państwo Danuta
i Eugeniusz Cichoccy świętowali 25
lipca br. w obecności najbliższych
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Złote Gody jubilatów odbyły się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśnej. Ten
piękny jubileusz stał się okazją do
uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadany-

mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Słowa uznania pod adresem dostojnych
Jubilatów przekazał oraz aktu dekoracji
dokonał burmistrz Leśnej Szymon Surmacz w towarzystwie kierownika USC
w Leśnej Zofii Witek.
Na uroczystości nie zabrakło lampki
szampana i życzeń od najbliższych,
którzy przybyli na tę uroczystość.

Pierwszy rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku
18 czerwca 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku obchodził pierwszą rocznicę otwarcia. Uroczyste spotkanie było okazją
do podsumowania pierwszego roku pracy. Był
to czas ważny dla uczestników ŚDS, którzy systematycznie dołączali do grona osób korzystających z usług ośrodka i nadal dołączają.
Mimo krótkiego okresu funkcjono- dzielą się swoją wiedzą i doświadczewania Środowiskowego Domu Samo- niem. Odbyły się warsztaty gitarowo
pomocy w Smolniku uczestnicy brali – rytmiczne, warsztaty pszczelarskie
udział w wielu lokalnych imprezach oraz spotkanie z byłym żołnierzem,
i promowali ośrodek.
który opowiedział o swoich doświadNawiązali współpracę z Biblioteką Pu- czeniach podczas misji w Syrii i Afgabliczną w Leśnej oraz Ośrodkiem Kultury nistanie. Odbyła się wycieczka do
i Sportu w Leśnej, brali udział w gło- Wielkiego Lasu Lubańskiego, gdzie
śnym czytaniu, konkursach oraz za- na spotkaniu z leśniczym można było
jęciach bibliotecznych. Uczestni- zdobyć wiedzę na temat codziennej
cy dw ukrotnie reprezentowali pracy w lesie oraz problemach, które
Środowiskowy Dom Samopomocy tam występują.
w Smolniku na Międzynarodowych IgrzyŚwiętuje się urodziny uczestników
skach Osób Niepełnosprawnych w Luba- oraz wspólnie przygotowuje uroczystoniu, organizowanych przez Warsztaty Te- ści związane z obchodami świąt. Podrapii Zajęciowej w Lubaniu. Brali także czas rocznicowego spotkania wystąpiły
udział w Międzynarodowym Turnieju dwie uczestniczki, które zaprezentowaw Kręgle w Zgorzelcu, organizowanym ły wiersze, które same napisały. Były to
przez Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu.
utwory związane z odczuciami związaW Środowiskow ym Domu Sa- nymi z pobytem w ośrodku.
mopomoc y
w
Smolniku
orNastępnie wszyscy zebrani uczestniga nizowa ne
był y
spot ka nia czyli w warsztatach, podczas których
z osobami, które mają pasje i chętnie wykonywane były kartki upamięt-

niające pierwszą rocznicę powstania
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Smolniku. Wszyscy goście złożyli
swoje podpisy na wykonanych kartkach, które zostały następnie wywieszone w gablocie. Podsumowaniem
uroczystości był poczęstunek, przygotowany przez naszych uczestników.
Nie zabrakło również tortu i gromkiego „Sto lat…” na dalsze lata rozwoju
i działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Smolniku.
Pierwszy rok funkcjonowania to
nowe doświadczenia i ciągłe starania, aby ośrodek był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych
i potrzebujących pomocy. Dążenie do
zapewnienia domowej atmosfery, peł-

nej akceptacji i wrażliwości. Załoga
Środowiskowego Domu Samopomocy
czyni wszystko, by uczestnicy osiągnęli optymalny poziom samodzielności
oraz wzrosło ich poczucie pewności
siebie i własnej wartości.
Więcej informacji na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku można uzyskać pod
numerem tel. 75 721 01 29 lub na jego
profilu na facebooku.
Małgorzata Skorupska
Kierownik ŚDS w Smolniku

Świecie laureatem konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”
Nasze miejsce na …Świecie zajęło II
miejsce w kategorii Najlepszy start
w Odnowie Wsi w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Uroczyste wręczenie nagród wszystkim
laureatom odbędzie się 5 października 2019 r. w Opawie w gminie Lubawka,

Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2019.
W konkursie oceniane było zaangażowanie
społeczności lokalnej w realizację, funkcjonowanie projektu i stopień integracji
mieszkańców wynikający z realizacji projektu.
Kategoria Najlepszy start w Odnowie Wsi,
w swoim założeniu ma identyfikować wsie,
którym w przeciągu kilku do kilkunastu
miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć

swoja przygodę z Odnową Wsi. Świecie
otrzymało nagrodę za zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowo-Pieszego, który
odbył się w tym roku po raz drugi. Rajd to
impreza która miała na celu promocję wsi
Świecie, a także integrację mieszkańców
miejscowości i jej okolic.
To wspaniała inicjatywa niosąca ze sobą
aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu podczas pobytu na świeżym powietrzu.
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Sesja nadzwyczajna: pilne
zadania do wykonania

Nowe
wysokości
bonifikat
W życie weszła nowa uchwała
Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Leśna. Wysokości bonifikat są zróżnicowane.
Największa bonifikata - 99% - przysługiwać będzie najemcom zamieszkującym
budynki w złym stanie technicznym. Bonifikata 95% zastosowanie będzie miała przy
sprzedaży ostatnich mieszkań w budynku
oraz w przypadku jednoczesnej sprzedaży
mieszkań w budynku, w którym wszystkie
mieszkania przestaną być własnością gminy.
Pozostałe bonifikaty uzależnione będą od
okresu wynajmowania lokalu mieszkalnego
(85%, 75% lub 70%).

fot. Elżbieta Kwiatkowska

Remonty mieszkań komunalnych związane z koniecznością
przeprowadzenia mieszkańców
budynku Grabiszyce Średnie 94

finansowych na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu komunalnym położonym w Szyszkowej 66B
w celu zasiedlenia go przez rodzinę
z Miłoszowa - rekomendowaną przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej.
Remont w Szyszkowej miała wykonać
spółka miejska PM Synergia. Jednak ze
względu na nieustanny brak środków
oraz aktualnie prowadzoną likwidację
spółki - remonty te musi wykonać Gmina samodzielnie. Stąd – jak argumentował S. Surmacz - pilna potrzeba jak
najszybszego zabezpieczenia środków
i uruchomienia procedur wyłonienia
wykonawców remontów. Na remonty
te potrzeba 105 tysięcy zł.

Podczas sesji nadzwyczajnej 25 lipca
br. burmistrz Szymon Surmacz informował radnych, że 25 stycznia 2019 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w Lubaniu wydał decyzję nr 9/2019 nakazującą Gminie Leśna
doprowadzenie do stanu sprawności
technicznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego w miejscowości Grabiszyce Średnie 94.
Z uwagi na zły stan techniczny obiektu oraz wysokie nakłady finansowe jakie Gmina musiałaby ponieść na doprowadzenie budynku do należytego stanu
sprawności technicznej burmistrz Leśnej podjął decyzję o przesiedleniu ro- Zabezpieczenie pałacu w Grabidzin zamieszkujących w tym budynku szycach przed degradacją i utratą
do innych lokali mieszkalnych znaj- wartości nieruchomości.
dujących się w zasobie komunalnym Drugie pilne zadanie, zgłoszone na seGminy Leśna.
sji nadzwyczajnej do dofinansowania
W piśmie z 2 lipca 2019 r. skierowa- – to konieczność wydzielenia środków
nym do PINB w Lubaniu Gmina zo- na budynek byłej Szkoły Podstawowej
bowiązała się w terminie do 31 grud- w Grabiszycach. Niezbędne jest zabeznia 2019 r. do przesiedlenia 3 rodzin pieczenie obiektu w okresie zimowym
z budynku Grabiszyce Średnie 94. Nie przed dalszą degradacją. Obecnie bujest to możliwe już teraz – jak wyjaśniał dynek nie ma żadnego ogrzewania, co
Szymon Surmacz - ze względu na to, że powoduje - szczególnie w okresie zidostępne w Gminie zamienne lokale mowym - jego stopniowe niszczenie,
komunalne są w średnim i złym stanie a co za tym idzie utratę wartości (detechnicznym i wymagają przeprowa- kapitalizacja).
dzenia prac remontowo-adaptacyjnych.
Należy jak najszybciej wykonać
Ponadto konieczne jest – zdaniem podstawowe prace instalacyjne, które
burmistrza - zabezpieczenie środków pozwolą na parterze budynku prowa-

dzić działalność na rzecz mieszkańców
wsi. Zabezpieczone środki posłużą na
dokonanie niezbędnych remontów zabezpieczających oraz na ogrzewanie
obiektu w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym.
Sz. Surmacz powiedział na sesji, że
planuje oddanie budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Grabiszycach w użyczenie dla jednostki pomocniczej gminy
oraz dla organizacji pozarządowych
działających na terenie sołectwa Grabiszyce. Mieszkańcy zadeklarowali
chęć pełnienia roli gospodarza obiektu
w formule przedsiębiorstwa społecznego (ekonomii społecznej) prowadzącego działalność nieodpłatną i odpłatną
na rzecz mieszkańców sołectwa i turystów. Taka formuła organizacyjna pozwoli – zdaniem burmistrza - w sposób
niezależny od budżetu gminy zapewniać środki na działalność w obiekcie.
Potrzeba na ten cel 60 tysięcy zł.
Burmistrz informował radnych, że
wydatki zostaną pokryte poprzez
usunięcie z budżetu Gminy zadań inwestycyjnych, które w ocenie Urzędu
Miejskiego mają niższy priorytet i ich
realizacja może zostać odłożona w czasie.
Radni jednogłośnie poparli te wnioski burmistrza Surmacza. Wszyscy
głosowali za przekazaniem pieniędzy
gminnych na wnioskowane zadania.
(m/s)

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy
Orzeszkowej 11B, I piętro, pok. 10-11.
Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. dostępna
jest pod adresem: http://edzienniki.duw.pl/
duw/#/legalact/2019/4392/

Dopłaty
do aut
15 lipca br. Ministerstwo Energii
przedstawiło założenia rządowego systemu dopłat do zakupu samochodów elektrycznych.
Zgodnie z propozycją osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które kupią
samochód elektryczny, mogłyby
pokryć z rządowej dopłaty do 30
proc. ceny zakupu, jednak nie
więcej niż 37,5 tys. zł.
Maksymalna cena pojazdu nie mogłaby
przekroczyć 125 tys. zł. Dopłatami zostaną
objęte tylko auta fabrycznie nowe. Nabór
ma być prowadzony w trybie ciągłym, aż
do wyczerpania przewidzianego budżetu.
W naborze, który zostanie ogłoszony po
dniu wejścia w życie rozporządzenia, Wsparciem finansowych będą mogły zostać objęte
pojazdy zakupione wyłącznie po dniu ogłoszenia naboru. Zostanie on ogłoszony po
dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Piotr Sudnik
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Zmiany w dokumentach
planistycznych gminy!
W związku z planowanym otwar- przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b u praciem zmian studium uwarunkowań cownika ds. gospodarki komunalnej
i kierunków zagospodarowania prze- i planowania przestrzennego (pok. nr
strzennego oraz planu zagospodaro- 8).
wania przestrzennego Gminy Leśna
W przypadku aktualnego przeznazwracamy się do właścicieli terenów czenia, które nie wpisuje się w Pańz naszej gminy o przeanalizowanie stwa zamierzenia, należy złożyć wnioswoich zamierzeń inwestycyjnych na sek o zmianę planu zagospodarowania
najbliższe lata (budowa/przebudowa), terenu, który zostanie rozpatrzony
pod kątem zgodności z planem zago- podczas najbliższych rozstrzygnięć.
Wnioski do pobrania ze strony:
spodarowania.
Informację na temat aktualnego http://bip.umlesna.nv.pl/m,102,proprzeznaczenia terenu uzyskają Pań- cedury-zalatwiania-spraw-i-wzorystwo w budynku Urzędu Miejskiego -drukow.html.

Drewno opałowe
z byłego Dolwisu
Z końcem lipca br. zakończyliśmy wydawanie drewna opałowego, składowanego na terenie dawnego Dolwisu,
w całości przeznaczonego na użytek
własny. Na komunikat w sprawie nieodpłatnego oddania w/w drewna od-

powiedziało około 70 osób. Jednakże
ze względu na duże zainteresowanie
oraz ograniczoną ilość drewna z oferty
skorzystało 48 osób, w tym dwie organizacje pozarządowe mieszczące się
na terenie naszej gminy.

Kreatywny Senior
– trwają zajęcia

22 lipca br. rozpoczęły się Warsztaty Artystyczne „Kreatywny Senior”. To polsko-czeska inicjatywa, mająca na celu przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu osób starszych oraz walkę ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora.
Poprzednie projekty pokazały, że seniorzy potrzebują zajęć, dzięki którym
będą mogli wyjść z domu, spotkać się
z rówieśnikami a przy okazji czegoś
się nauczyć. Projekt, którego adresatami będzie starsze pokolenie pogranicza polsko-czeskiego, polega przede
wszystkim na wzajemnym poznaniu
się seniorów, wymianie doświadczeń
poprzez uczestnictwo we wspólnych
zajęciach.
W ramach projektu planowane są
warsztaty rękodzielnictwa, w których seniorzy będą mogli wykonać
własnoręcznie przedmioty dekoracyjne jak i codziennego użytku. Projekt
uwzględnia zrównoważony rozwój
środowiska seniorów, który polega na
zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych,
szczególnie potrzeb psychospołecz-

nych, tj. dyskryminacja, marginalizacja społeczna, samotność itp.
W świadomości społecznej osoby
starsze nie są traktowane i postrzegane na równi z osobami w wieku
produkcyjnym. Tak jak każda grupa
społeczna seniorzy mają indywidualne potrzeby, które trzeba stale badać
i dostosowywać politykę społeczną
w tym zakresie, by jak najwięcej tych
potrzeb było możliwych do zaspokojenia.
Na pierwszych zajęciach, w Pracowni Artystycznej Marty Bednarczyk,
polsko – czeski 10–osobowy zespół
miał za zadanie wykonać drewnianą
toaletki oraz kartki okolicznościowe.
BM

Terminy płatności
Gmina Leśna przypomina o najbliższych
terminach wnoszenia opłat do Urzędu
Miejskiego w Leśnej:
w sierpniu:
25.08.2019 r. – termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc sierpień (08/19)

we wrześniu:
15.09.2019 r. – termin płatności
trzeciej raty (03/19) podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego,

łącznych zobowiązań pieniężnych
15.09.2019 r. – termin płatności
drugiej raty (02/19) podatku od
posiadania środków transportu
25.09.2019 r. - termin płatności opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc wrzesień (09/19).
Barbara Krynicka

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa“
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Przebudowa
dojść do
budynków
przy ulicy
Kombatantów
W dniu 02.08.2019 r. odebrane zostały prace budowlane dotyczące
zadania pn. Przebudowa dojść do
budynków przy ul. Kombatantów
1,3,5 w Leśnej.
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Spotkanie Rady Pożytku
Agroenergia
z Zarządem „Włókniarza” Leśna – program
W sali konferencyjnej Urzędu Miej- wsparcia finansowego ze strony urzędu
NFOŚiGW dla
skiego w Leśnej odbyło się 24 lip- do działalności klubu w drugim półca 2019 roku po południu spotkanie roczu 2019 roku. Po długiej dyskusji
rolników
Gminnej Rady Działalności Pożytku i rozpatrzeniu wielu aspektów działalPublicznego oraz burmistrza Leśnej
Szymona Surmacza z Zarządem
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Włókniarz” Leśna.

Wnioskowali o nie działacze sportowi,
chcąc uzyskać informację na temat

ności „Włókniarza”, Burmistrz Leśnej
zapowiedział udzielenie do końca lipca
informacji Zarządowi Klubu o zakresie możliwego wsparcia finansowego
ze strony Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Informacje takie Klub w ustalonym
terminie otrzymał.

Umowa na roboty budowlane została podpisana 03.06.2019 r. z terminem realizacji 31.07.2019 r. Koszt
prac to 148 000,00 zł.

Na działania antysmogowe
BOŚ Bank wspólnie z PGNiG Obrót
Detaliczny oferują produkt finansowy,
z którego można skorzystać w przypadku zamiaru np. zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne zasilane gazem
ziemnym lub przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej.

Wysokość możliwej pożyczki to kwota 100 000 zł. Oferta jest ważna do
31.12.2019 r.
Więcej informacji na stronach: pgnig.
pl/pelnym-oddechem oraz www.pelnymoddechem.pl
Piotr Sudnik

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Pożytku
24 lipca 2019 roku w leśniańskim ratuszu miało miejsce kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uczestniczył w nim
burmistrz Leśnej Szymon Surmacz.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Następnie rozpatrzono pismo Związku Gmin „Kwisa” w sprawie zagospodarowania kajakowego rzeki Kwisy oraz

omawiano wniosek Miejsko-Gminnego
Klubu Sportowego „Włókniarz” Leśna
do Burmistrza Leśnej o dofinansowanie działalności klubu. Na koniec

Rada pozytywnie oceniła prośbę Sołectwa Miłoszów o przekazanie mu
w zarządzanie magazynu darów przy
ul. Elizy Orzeszkowej 11B w Leśnej.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia
surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę
efektywności energetycznej – na
takie projekty rolnicy indywidualni
będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8
lipca br., to 200 mln zł.Przewidziano
dwie formy dofinansowania.
Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale
jedna dotacja wyniesie maksymalnie
800 tys. zł. Z kolei na pożyczki przeznaczono do rozdysponowania 120
mln zł.
źródło: www.nfosigw.gov.pl
Piotr Sudnik

Rządowy
program
„Mój Prąd”
Ministerstwo Energii we współpracy
z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania
instalacji fotowoltaicznych w Polsce
„Mój Prąd”.
Głównym celem programu jest
zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego
budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł.
Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.
Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania
wniosków planowany jest na przełom
sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW.
Piotr Sudnik
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Stacja meteorologiczna Nowe schody
Na terenie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Smolniku zamontowano stację meteorologiczną.
Urządzenie wykonuje pomiary temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, ciśnienia oraz kierunku
i prędkości wiatru.

31 lipca 2019 r. dokonano końcowego odbioru zadania pn. Odbudowa
schodów zewnętrznych w Przedszkolu Publicznym w Pobiednej, ul.
Dworcowa 2.

Elżbieta Kwiatkowska

Wykonawcą robót budowlanych było
Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP
Tomasz Śliwiński ze Stankowic. Koszt
rozbiórki i wykonania nowych schodów to 52 200,00 zł.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawiła się estetyka budynku
jak również bezpieczeństwo i komfort
wszystkich korzystających ze schodów
prowadzących do Przedszkola Publicznego w Pobiednej.

Stację meteorologiczną postawiono
w ramach projektu, którego celem
jest przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie
lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy
instytucjami oraz społeczeństwem.
Projekt pn.: „TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie
lokalnych działań adaptacyjnych do
zmian klimatu” jest dofinansowany

J.G

fot. Elżbieta Kwiatkowska

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy INTERREG POLSKA-SAKSONIA
2014-2020.

Będzie siłownia

Porządki w Miłoszowie
W dniu 3.08.2019 zorganizowana
grupa mieszkańców Miłoszowa
wraz z sołtys Pauliną Wójcik oczyściła i przywróciła do użytku punkt
widokowy na panoramę Pogórza
Izerskiego oraz Miłoszowa i Leśnej.

Punkt widokowy znajduje się na trasie dojazdowej na Stożek Perkuna i Światowida,
na granicy Miłoszowa i Grabiszyc. Osoby zaangażowane w akcję to: Katarzyna
Chudzińska, Marcin Pstrak, Adam Wójcik
oraz Anna Kochanowska i Maria Streubel.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 31.07.2019 r. podpisana została umowa na wykonanie
prac budowlanych związanych z wybudowaniem siłowni zewnętrznej
w Grabiszycach Średnich.
Na realizację tego zadania Gmina Leśna uzyskała dofinansowanie Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w ra-

mach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 r. w kwocie 30 000,00
zł. Siłownia powstanie w sąsiedztwie
placu zabaw na terenie sąsiadującym
z budynkiem byłej Szkoły Podstawowej
w Grabiszycach Średnich. Wykonawcą
prac będzie CONCEPT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z Dzierżoniowa, a prace potrwają do 4 października 2019 r.

Komisja do szacowania szkód
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz
wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie
Komisji do spraw szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji
rolnej.

W związku z tym rolnicy mogą już składać
do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez
suszę. Wnioski są do pobrania ze strony
internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozycja nr 6,7 i 8).

Susza dotknęła wszystkie województwa, a niedobór wody występuje w coraz większej liczbie gmin.
Raport suszowy Instytutu Upraw
Nawożenia i Gleboznawstwa informuje o tym, że susza została odnotowana
już we wszystkich monitorowanych

uprawach, czyli wśród: zbóż jarych,zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych,
kukurydzy na ziarno, kukurydzy na
kiszonkę, drzew owocowych, warzyw
gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu.
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Leśna: oczyszczanie ścieków i…
zaniechań
Niezbędne jest pilne przeprowadzenie napraw

pracy zespołowej, wygodnictwo, cwaniactwo.

W ocenie burmistrza niezbędne jest pilne,
najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia,
przeprowadzenie napraw według tańszego kosztorysu uzupełnionego o kilka dodatkowych zadań oraz przygotowanie dokumentacji określającej potrzeby bardziej
kompleksowej naprawy, która zostanie
wykorzystana do złożenia wniosku na zbliżającym się w sierpniu naborze na dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014 - 2020.

R. Brzozowski przedstawił następnie radnym ogólny stan finansów Synergii i ocenił działalność w ostatnich latach. Firma
w tym stanie zmierzała w bardzo niebezpiecznym kierunku. Likwidacja podjęta
została w bardzo optymalnym momencie –
powiedział.
Szczegółowe dane będą znane, gdy zostanie zrobiony bilans otwarcia likwidacji.

Potrzeby finansowe na te cele Burmistrz
S. Surmacz określił następująco:

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Leśnej 25 lipca 2019
roku burmistrz Szymon Surmacz
do zagadnień wymagających natychmiastowych rozwiązań, w tym
finansowych, zaliczył w pierwszej
kolejności zdiagnozowaną 4 lipca br.
awarię oczyszczalni ścieków.
Radni jeszcze przed sesją otrzymali m.in.
protokół z oględzin oczyszczalni ścieków.
Przeprowadziła je specjalistka – technolog
inż. Krystyna Mitura, która projektowała
oczyszczalnię ścieków w Smolniku i przygotowywała wszystkie instrukcje obsługi.

Na sesji burmistrz informował, że kontrola została przeprowadzona, ponieważ
podczas wizyty studyjnej na oczyszczalni,
która odbyła się w czerwcu bieżącego roku,
nabrał wątpliwości co do właściwego stanu i wyglądu oczyszczalni ścieków, w tym
zawartości komór. Dziwne były także niektóre wyjaśnienia kierownika działu wodno-kanalizacyjnego w PM Synergia.

Oczyszczania nie działa prawidłowo…
Przeprowadzona 4 lipca br. kontrola techniczna potwierdziła – jak usłyszeli radni
- przypuszczenia burmistrza, że wiele procesów oczyszczania nie działa prawidłowo.
W trakcie kontroli zdiagnozowano szereg
ciągnących się od wielu miesięcy nieprawidłowości technologicznych, które zostały spisane w protokole udostępnionym
leśniańskim radnym.
Czytamy w nim:
1. automatyczna stacja zlewcza dla ścieków
dowożonych :

• stacja uruchamiana jest w trybie ręcznym
z uwagi na uszkodzony panel sterujący – ta
sytuacja trwa od ok. roku,
• brak ewidencji dowożonych ścieków (…)
2. przepompownia ścieków:
• niesprawne pionowe sito do usuwania
skratek – należy w trybie pilnym zamontować szczotki,
3. reaktor biologiczny:
• nieprawidłowa eksploatacja – nieprawidłowo prowadzony proces biologicznego
oczyszczania ścieków (…)

• 35.000 zł na zadania remontowe na
oczyszczalni,
• 10.000 zł na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji.
Burmistrz powiedział na sesji, że wnioski wynikające z niezależnego przeglądu są
tragiczne. System funkcjonowania oczyszczalni jest co prawda monitorowany, ale
w czerwcu br. informowano członków komisji, że jest uszkodzony.

Poinformował także, że jako likwidator
ma kończyć zastane zadania. Dodał, że
część kadry kierowniczej jest na zwolnieniach lekarskich. Powoła ich następców
spośród pracowników. Wdroży harmonogram likwidacji.
Na koniec likwidator rzekł, że trwają
rozmowy ze ZGiUK w Lubaniu w sprawie
zatrudnienia tam kierowców, ładowaczy,
sprzątaczy. Oni dostali już propozycje
pracy w lubańskim zakładzie i mieli na nie
odpowiedzieć.

Pytania i wypowiedzi dotyczące
oczyszczalni i Synergii
Radny Krzysztof Solski zapytał: Co będzie z ludźmi? Ponoć był przedstawiciel
z Lubania proponował wszystkim pracę
na sortowni.

Omawiając sytuację w oczyszczalni S.
Surmacz zaprezentował wykresy działań
urządzeń i przebiegu procesów technoloR. Brzozowski odpowiedział, że dyrektor
gicznych z kilku ostatnich lat. Burmistrz
Stolarczyk przedstawił propozycję przewyjaśniał, że poziom tlenu w komorze re- jęcia od 1 sierpnia br. sprzątaczy, a kieaktora na poziomie 3 jednostek jest prawi- rowcy i ładowacze mają ofertę pracy od 1
dłowy. W 2015 proces ten wyglądał prawi- października na terenie Lubania. ZGiUK
dłowo, wręcz wzorcowo.
oferuje im ok. 500 zł więcej do pensji, a liZaleca się:
Na wykresach z 2016 roku widoczne są już
kwidator rozwiązanie umowy za porozu1. w trybie pilnym wypompować (oczyścić)
spadki w kierunku zerowego dostarczania
mieniem stron i zachowanie przywilejów.
komorę tlenową i osadnik wtórny,
tlenu. W 2017 roku nastąpiło totalne zbliżeBurmistrz S. Surmacz dodał, że przygonie ilości doprowadzanego tlenu do procesu
towuje
zmiany w strukturze organizacyjnej
2. dla utrzymania prawidłowego przebiegu
technologicznego do zera. W ramach napra- Urzędu Miejskiego. Wywozem śmieci od 1
procesu oczyszczania ścieków tlen utrzymy- wy zaniedbań trzeba będzie m.in. wywieźć
października br. zajmie się ZGiUK Lubań,
wać na poziomie 2,5 – 3,5 (…).
dużo osadu. Potrzebna będzie modernizacja
o ile zechce. Urząd w Leśnej przejmie ekipy:
– jak szacuje burmistrz - za ok. 200 – 250 tys. sprzątającą, wodociągową, kanalizacyjną.
Po kontroli burmistrz S. Surmacz zlecił
zł, ale później.
Razem ok. 20 osób. Koszty UM przez to
wykonanie dwóch wycen – oszacowania
znacznie wzrosną. Mają być zbilansowane
kosztów przywrócenia oczyszczalni do praO stanie spółki Synergia mówił dochodami z mieszkań, z wody.
widłowego działania. Uzyskał dwie wyceny
jej likwidator Ryszard Brzozowmocno różniące się kosztem i zakresem – na
Burmistrz powiedział następnie, że w 2017
ski
30 tys. zł oraz na 230 tys. zł.
- jak wynika z uzyskanych informacji - zaprzestano remontów w oczyszczalni ścieków.
Na prośbę S. Surmacza o stanie spółki
Oba kosztorysy zaprezentowano radnym.
Nie były drukowane raporty. Do nas docieSynergia
mówił
następnie
jej
likwidator
Wyceny zostały następnie skonsultowane
rały lukrowane informacje, że generalnie jest
z kolejnymi specjalistami, w celu uzyska- Ryszard Brzozowski. Powiedział, że spół- dobrze – powiedział S. Surmacz. Zestawieka miała dwa oblicza – jedno na podstawie
nia pewności, które naprawy są niezbędne
przekazywanych
informacji, oparte o ra- nie przychodów i kosztów Synergii na ponatychmiast, a które można przeprowadzić
chunkowość,
w
której
dbano przede wszyst- szczególnych działalnościach mówi jednak
w późniejszym terminie.
kim o brak straty z działalności. Ale nie re- co innego. Stratę spółka miała nawet na
Burmistrz informował, że przeprowadzono
alizowała celu swojego powołania: zadań, oczyszczalni ścieków. Jedynym plusem były
także konsultacje dotyczące potencjalnych
które miała wytyczone ta spółka komunalna. wysokie nadwyżki na utrzymaniu letnim, ziprzyczyn i czasu, w którym pojawiły się
mowym dróg – na pieniądzach otrzymywaLikwidator wyraził się nawet, że w Syner- nych od gminy. Jedynym kierunkiem rozwoju
pierwsze problemy na oczyszczalni. Ostatnie informacje niezbędne do przeprowadze- gii grupa osób tworzyła pewną wspólnotę
firmy było wyciąganie ręki do żywiciela - rzekł
dla realizacji swoich celów. Jego zdaniem
nia napraw uzyskane zostały 22 lipca 2019
burmistrz. Zarzuty, że „dziura” finansowa
w spółce tej występuje brak dyscypliny, Synergii powstała dopiero od 6 miesięcy to
roku.

PA NOR A M A LE ŚN E J • NR 8 (86) • 16 SIERPNIA 2019

zdaniem burmistrza mit. Ona sukcesywnie narastała.
Radny Czesław Oskierko dopytywał: –
Co z naszej oczyszczalni wypływa? Usłyszał, że nasza oczyszczalnia obecnie nie
oczyszcza ścieków.
Radna Anna Hałas stwierdziła, że były
sygnały o nieprawidłowościach w Synergii. Jako radna poprzedniej kadencji nie
wiedziała jednak jak wygląda faktyczna
sytuacja tej spółki. Pracownicy sygnalizowali, że do pracy często jechali ze swoim prywatnym sprzętem. Domaganie się
przez radnych wiedzy, której nie dostali,
doprowadziło do obecnej sytuacji. I za
zaniedbania znowu my, mieszkańcy, zapłacimy. Zawinił czynnik ludzki.
Radna Wioletta Kalińska pytała, ile
będzie kosztowała likwidacja Synergii
i kiedy się zakończy?
Likwidator R. Brzozowski odrzekł, że
w obu kwestiach jeszcze nie wie.
Radny Krzysztof Solski dopytywał,
czy była mowa o wyprzedaży sprzętu
Synergii?
Burmistrz S. Surmacz wyjaśnił, że tak.
Po zakończeniu odbioru śmieci przez
Synergię śmieciarka nie będzie gminie
potrzebna. Do prac porządkowych, wodociągowych – sprzęt niezbędny należy
zachować. Ma być kupiony wóz asenizacyjny, z zamiennymi beczkami.
Przewodnicząca Rady Małgorzata
Borysiewicz stwierdziła, że pracownicy
oczyszczalni mówią , że zgłaszali braki
i potrzeby. Ale to do nas, radnych, nie
docierało.
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Ścieki do rzeki,
a odchody – do wody?
Czy w naszych największych akwenach, czyli Jeziorze Leśniańskim i Złotnickim, można się kapać? Niestety, nie radzimy podejmować tego ryzyka. Nie ze względu na bardzo niski poziom wody
spowodowany coraz bardziej dokuczliwą suszą. Kąpiel może być niebezpieczna ze względu na ścieki odprowadzane do tych zbiorników.
Na portalu internetowym e-luban pod wędkarz, który o zdarzeniu poinformował
koniec lipca ukazał się materiał doty- Społeczną Straż Rybacką Powiatu Lubańczący Jeziora Leśniańskiego, z nastę- skiego. - Niezwłocznie zawiadomiłem
pującą relacją na początku:
policję, a także Wojewódzki Inspektorat
- Łowiłem ze znajomym w okolicy tamy Ochrony Środowiska. O sytuacji zawiadozbiornika. To było koło 20.30. Poczułem miony został także Urząd Gminy w Leśnej
straszny smród. Do tego usłyszałem, że - relacjonuje Wiesław Wojtoń, komencoś leci do wody. Gdy poszedłem spraw- dant SSR Powiatu Lubańskiego.
dzić co się dzieje złapałem się za głowę.
Na facebook’owym profilu Urzędu
Z niebieskiego węża fekalia lały się wprost Miejskiego w Leśnej również zamieszdo jeziora. Za takie coś właściciel ośrodka czony został opis tej sprawy. W komenpowinien ponieść surowe konsekwencje - tarzu pisaliśmy:
powiedział nam świadek zdarzenia, wędZgłoszony przez czujnych obywateli
karz z Leśnej. - Później zostaliśmy wypro- fakt celowego zanieczyszczania jeziora
szeni z łowiska. Osoby tłumaczyły, że już Leśniańskiego został przez nasz urząd
późno i zamykają bramę ośrodka - dodał zgłoszony dzisiaj do WIOŚ. W południe,

w urzędzie pojawiły się – jak na wezwanie – kontrolerki WIOŚ, które rozpoczęły
kontrolę wszystkich urzędów nad jeziorami Złotnickim i Leśniańskim (Gryfów
Śląski, Olszyna, Leśna), w górnym biegu Kwisy (Mirsk, Świeradów-Zdrój) oraz
większość firm (ośrodki wypoczynkowe,
kempingi) znajdujących się nad oboma
jeziorami.
Miejmy nadzieję, że wkrótce dowiemy się, kto uprawia karalny proceder
odprowadzania ścieków i wszelkich
nieczystości do naszych wód.
(m/s)

Wiceprzewodniczący Rady Walter
Straszak powiedział, że w mediach pojawia się pytanie o koszty. Oczyszczalnia – remont był zrobiony pod karą 0,5
mln zł. Nadzór „leżał”. Zaniechania – jak
słychać – były. Pracownicy twierdzą, że
zgłaszali problemy, czy kierownictwo
więc o nich wiedziało? Czy Rada Nadzorcza je znała? To pytania, na które potrzebne są odpowiedzi. Koszty naprawy
oczyszczalni – radni muszą pomoc i tak
zadziałać, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z usług.
Burmistrz S. Surmacz odpowiedział,
że wymarcie kultur bakteryjnych
w oczyszczalni nastąpiło z braku napowietrzania. Problemy zaczęły się w 2017
roku. Dlaczego kierownik oczyszczalni
nie monitował w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń do Zarządu, do Rady Nadzorczej?
Radny Czesław Oskierko ocenił, że
decyzja o likwidacji Synergii, po tym co
przedstawił pan burmistrz i pan likwidator, była słuszna.
W głosowaniu radni jednogłośnie
zaaprobowali propozycje finansowe
burmistrza Leśnej, wydzielenia zgłoszonych przez niego środków z budżetu na naprawę działania oczyszczalni
ścieków.
(m/s)

Dowóz wody
Przyjmowaniem zgłoszeń w sprawie dowozu wody do gospodarstw dotkniętych
suszą zajmuje się Inspektor ds. kryzysowych, obrony cywilnej i ppoż. Urzędu
Miejskiego w Leśnej. Kontakt pod numerem telefonu: 75 72 11 239, wew. 45.
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TRWA NABÓR DO POLICJI
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe (kserokopie oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku
wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• kserokopie świadectw pracy lub
służby z poprzednich miejsc pracy
lub służby (oryginały dokumentów do
wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do
służby pozostawał w stosunku pracy
lub służbie;
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją
wojskową.
UWAGA: Kandydaci do służby w Policji,
zgłaszający się z wyżej wymienionymi
dokumentami, powinni legitymować
się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Dostępny
jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie
internetowej Komendy Wojewódzkiej
Policji

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu informuje, że nadal trwa nabór
do służby w Policji. Służba w Policji
daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń
resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania
wiedzy i doświadczenia w różnych
dziedzinach.
Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywatelom, dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód
dla profesjonalistów i ludzi z pasją.
Dużo wymagający i dużo dający w za- PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POmian. Spróbuj, bo naprawdę warto.
Chętni mogą składać swoje aplikacje SIADAJĄCY:
i poddać się procedurze naboru. Oso- • wykształcenie wyższe magisterskie
by starające się o przyjęcie do Policji lub równorzędne, a w szczególności
powinny zapoznać się i spełnić wyma- o kierunku: prawo, administracja,
gania procedury rekrutacyjnej.
ekonomia, bezpieczeństwo narodowe
lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁ- • wykształcenie wyższe licencjackie,
NIĆ:
inżynierskie;
• obywatel polski o nieposzlakowanej • tytuł ratownika albo ratownika
opinii, który nie był skazany prawo- medycznego;
mocnym wyrokiem sądu za przestęp- • uprawnienia instruktora sportów
stwo lub przestępstwo skarbowe;
walki, strzelectwa sportowego, ra• korzystający w pełni z praw publicz- townictwa wodnego, nurkowania oraz
nych;
sportów motorowodnych;
• posiadający co najmniej średnie wy- • uprawnienia ratownika wodnego,
kształcenie;
uprawnień w dziedzinie nurkowania
• posiadający zdolność fizyczną i psy- wydanych przez licencjonowaną - orchiczną do służby w formacjach uzbro- ganizację nurkową działającą na terejonych, podległych szczególnej dyscy- nie Polski oraz uprawnień do prowaplinie służbowej, której gotów jest się dzenia łodzi motorowej;
podporządkować;
• prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określo- INFORMACJE DOTYCZĄCE PROnych w przepisach o ochronie informa- CEDURY KWALIFIKACYJNEJ
MOŻNA UZYSKAĆ również w:
cji niejawnych;
• mężczyźni powinni posiadać uregu- Komendzie Powiatowej Policji w Lubalowany stosunek do służby wojskowej. niu, Zespół Kadr i Szkolenia
pod numerem telefonu 075 722 90 44.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
KPP w Lubaniu

Program ,,Rodzina 500+”
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina
500+ obejmuje wszystkie dzieci do
18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego
na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał
bankowości elektronicznej, portal
Emp@tia lub portal PUE-ZUS), a od
1 sierpnia drogą tradycyjną – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Leśnej lub
drogą pocztową.
Aby uzyskać prawo do świadczenia
500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca,
rodzic dziecka, na które obecnie nie
pobiera tego świadczenia, musi złożyć
wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r. aby otrzymać
świadczenie z wyrównaniem od lipca
2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po
30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Poszczególne, maksymalne terminy
wypłat uzależnione są od miesiąca
złożenia wniosku:

mają od 1 lipca prawo do świadczenia
na pierwsze dziecko (na które obecnie
nie pobierają 500+). Od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które
świadczenia są już przyznane do 30
września 2019 r.).
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie
już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica
w przypadku wniosków składanych
przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Po 1 lipca 2019 r. nie będzie wydawanych decyzji przyznających prawo
do w/w świadczenia, natomiast będzie
wydawana informacja o przyznaniu
świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej
informację potwierdzającą przyznanie
świadczenia, zaś w przypadku braku
adresu e-mailowego osoba ta będzie
mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3
miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego. Jeżeli
zmieszczą się w terminie otrzymają
świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci
urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

• Złożenie wniosku w okresie lipiec
– sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019
r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października,
zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1
grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020
r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku przebywania osoby,
o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, lub członka rodziny tej osoby
w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają
zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci do 30 września
2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden
wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego na
wszystkie dzieci. W ten sposób otrzy-

Informacji na temat świadczeń wychowawczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Leśnej udziela Aleksandra Kucharczyk, tel. 75 721 14 94 wew. 18,
e-mail: a.kucharczyk@lesna.pl

PRACA ZA GRANICĄ
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Wakacyjny letni czas
Za nami już półmetek wakacji, jednak w Miejsko-Gminnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej, a także w Żłobku Miejskim praca
wre w najlepsze. Wielu rodziców zdecydowało się
w tym okresie wysyłać swoje maluchy do publicznej placówki, gdzie przez całe wakacje odbywają
się niezwykle kreatywne i pełne inspiracji zajęcia.
Wakacyjny pobyt dzieci w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej
nie mógł rozpocząć się od innych zajęć aniżeli
tych, zwracających szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych na drodze. W ramach
zajęć zarówno najmłodsi podopieczni placówki
(żłobek), jak i ich starsi koledzy (przedszkole),
przypomnieli sobie podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym, które miały ustrzec
maluchy przed niebezpieczeństwem.
Po zajęciach teoretycznych, dzieci wybrały
się na przechadzkę, aby w praktyce spróbować
zastosować się do zasad ruchu.W trakcie kolejnych zajęć przedszkolaki wzbogacały wiedzę
i rozbudzały swoje zainteresowania światem
przyrody, a to wszystko za sprawą bardzo ciekawych warsztatów pt. „Kolory tęczy”, w trakcie
których nie zabrakło wycinanek, wyklejanek czy
ciekawych eksperymentów. Co więcej, z inicjatywy dyrektor Marii Załęcznej - pod opieką pań
K. Szatkowskiej, E. Cieślak i A. Dziarkowskiej,
J. Latkowskiej oraz zaangażowaniu Gabrieli
Labiszak - maluchy zwiedziły także pobliski

Zamek Czocha, będący jedną z największych
atrakcji regionu. Dzieci usłyszały legendy o tym
niezwykłym miejscu, zwiedziły Salę Rycerską,
a także m.in. zajrzały do zbrojowni, gdzie skryta jest makieta zamku oraz repliki rycerskiego
uzbrojenia.
W trakcie letnich zajęć, podopieczni publicznej
placówki mieli także możliwość poczucia się jak
prawdziwi kucharze, którzy pod czujnym okiem
szefowej kuchni, przygotowywali wyśmienite
śniadanie. W tym czasie, ich młodsi koledzy,
mogli korzystać z uroków przejażdżki na prawdziwym kucyku, który zawitał do przedszkolnego
ogrodu. Inwencja pań E. Cieślak i K. Szatkowskiej
pozwoliła zorganizować kolejną wycieczkę zapoznającą z zakątkami naszej uroczej gminy.
Z uroków jazdy konnej oczywiście mogły także
skorzystać starsze przedszkolaki, które wybrały się na wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego i Stadniny Izery w Stankowicach,
uprzednio zapoznając się ze wszystkimi mieszkańcami tej urokliwej zagrody, którą pokazał
nam pan Grzegorz.

To oczywiście nie koniec atrakcyjnych zajęć
w publicznej placówce. Aby jeszcze bardziej
zintegrować maluchy z przedszkola i ze żłobka,
cyklicznie organizowane były specjalne zabawy integracyjne. Dzieci wspólnie mogły wziąć
udział w biegowym maratonie, malować na rozwieszonej na terenie ogrodu folii, dowiedzieć się
niezwykłych ciekawostek na temat kur, kurcząt
i królików, które gościły w naszej placówce, ale
także za sprawą projektu „Mały Ratownik” prowadzonego przez P. Matkowską przypomnieć
sobie zasady bezpiecznego przebywania nad

wodą i poznać niebezpieczeństwa, jakie mogą
je spotkać w trakcie wodnego wypoczynku.
Opisane powyżej zajęcia, to tak naprawdę
wybiórcze jednostki, których w repertuarze
publicznej placówki jest znacznie więcej. Aby
szczegółowo dowiedzieć się, w jaki sposób maluchy spędzają ten letni, wakacyjny czas, warto odwiedzić stronę internetowa przedszkola,
a także profil na Facebooku.

M.Z
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO
437 dzieci, a zmarło 649 osób. Zaskakujące jest
również to, że w ostatnich latach liczba urodzeń
w powiecie nie wzrasta, mimo wprowadzonych
w kraju świadczeń prorodzinnych. Kolejny rok
z rzędu liczba urodzeń utrzymuje się na tym samym poziomie, mniejszym prawie o 50 urodzeń
w stosunku do 2014 r.

Kolejki do lekarzy w Łużyckim
Centrum Medycznym
Jan Surowiec

Demografia w powiecie
Na koniec 2018 r. w powiecie lubańskim było
54699 mieszkańców, z czego w gminie Leśna
10093. Dla porównania inne gminy: Lubań miasto - 21168, Lubań gmina 6593, Olszyna – 6523,
Siekierczyn – 4508, Świeradów – 4183 i Platerówka – 1631. W każdej z gmin, z wyjątkiem
Platerówki, liczba ludności co rok jest mniejsza.
W ostatnich trzech latach liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 834 osoby.
W tym okresie najszybciej wyludniała się gmina Leśna (spadek o 2,91 %) oraz miasto Lubań
(spadek o 1,94 %). Ponadto w każdej z gmin liczba urodzeń jest mniejsza od liczby zgonów, co
jest jednym z czynników depopulacji. Przykładowo w 2017 r. w całym powiecie urodziło się

W strukturze NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu jest 14 specjalistycznych poradni.
Oczekujący na wizytę rejestrowani są na liście
tzw. przypadków pilnych lub przypadków stabilnych.
Czas oczekiwania dla przypadków stabilnych,
wg stanu na 24 lipca br., jest następujący: poradnia kardiologiczna – 692 dni, poradnia ortodontyczna (leczenie aparatem) - 350, poradnia
neurologiczna – 265, poradnia okulistyczna –
208, poradnia ortodontyczna – 121, poradnia
urologiczna – 57, poradnia zdrowia psychicznego – 57, poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej – 40, poradnia laryngologiczna – 28,
poradnia dermatologiczna – 26, pracownia tomografii komputerowej – 19, poradnia chirurgii
onkologicznej – 5, poradnia chirurgii ogólnej
– 2, poradnia położniczo –ginekologiczna – 1.
Średni czas oczekiwania na przyjęcie do Zakładu

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wynosi około
1,5 roku.
Warto wiedzieć, że obecnie każdy świadczeniodawca (np. szpital) przekazuje codziennie w dni
robocze do NFZ informację o pierwszym wolnym
terminie udzielenia świadczenia. Następnie NFZ
otrzymane informacje publikuje na stronie internetowej, gdzie można sprawdzić m.in. średni czas oczekiwania, liczbę osób oczekujących,
liczbę osób skreślonych z kolejki oraz pierwszy
wolny termin na świadczenia – dane te dotyczą
zarówno przypadków stabilnych, jaki i pilnych.
Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu zatrudnia średnio 71 lekarzy i 142 pielęgniarki
i położne. Spółka nie ma obecnie braków kadrowych, zarówno na stanowiskach lekarskich, jak
i pielęgniarskich. Duża rotacja w zatrudnieniu
dotyczy personelu pielęgniarskiego.

Interwencje radnego
Po wielu interwencjach i długim oczekiwaniu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu podjął nareszcie w ostatnim miesiącu działania w rejonie
Leśnej. Przycięty został żywopłot przy ul. Baworowo i wykoszone zostały pobocza przy ul.
Sienkiewicza. Co prawda jakość wykonanych
prac nie była najwyższa, ale i tak nastąpiła poprawa widoczności, bezpieczeństwa i estetyki.
„Światło dzienne” ujrzał też znak informujący
o drodze z pierwszeństwem przejazdu, który

wcześniej był dokładnie zarośnięty kilkumetrowymi chaszczami. Po raz pierwszy od wielu
lat PZD wykaszając pobocza, dostrzegł również,
że odpowiada nie tylko za kilkudziesięciocentymetrowy pasek przy asfalcie, ale również za
przydrożne rowy. Próbowano je wykosić, niestety z miernym skutkiem, gdyż w większości
potrzebne są tam najpierw piły i siekiery. Ten
problem będzie nadal monitorowany.
Po sześciu miesiącach „pisaniny” PZD przystąpił w końcu do malowania znaków poziomych
na drodze Leśna – Lubań. Ta sprawa ciągnęła
się chyba najdłużej, przekraczane były obiecane
terminy, a nawet była próba przerzucenia problemu na DSDiK. W rezultacie PZD został ponaglony i przystąpił do odnawiania linii i pasów.
Na realizację oczekuje jeszcze wiele innych
spraw zgłoszonych przeze mnie w ramach zapytań i interpelacji. Jedną z nich jest pilna potrzeba wycięcia kilku bardzo wysokich i całkowicie
suchych drzew przy drodze powiatowej w Grabiszycach Dolnych.
Przy okazji dziękuję mieszkańcom za zgłaszane problemy. Taka aktywność jest cenna
i świadczy o zainteresowaniu naszymi wspólnymi sprawami. Jeśli tylko zgłaszany problem jest
w kompetencji radnego Rady Powiatu Lubańskiego, to na pewno się nim zajmę.
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Więc chodź pomaluj mój świat
– Odlotowy Lipiec 2019
W lipcu br. w zajęciach interdyscyplinarnych wzięło
udział 20 dzieci. Motywem
przewodnim były wszechobecne kolory. Dlatego też
zajęcia plastyczne, które
były zorganizowane, miały na celu uwrażliwić dzieci
na otaczające nas kolory.
Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy, najbardziej wzbogacają
osobowość dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności plastyczne, możliwość
wyładowania emocji, a to wszystko
dzięki sztuce. Aby przeżyć najciekawsze przygody, program naszych zajęć
wypełniony jest specjalnie dobranymi
tematycznie atrakcjami.
Wspomniane prace plastyczne miały
swoje bloki tematyczne: KAMIENNE
ZOO - tworzenie różnych zwierząt z zebranych kamieni, malowane za pomocą
farb: biedronki, osy, żółwie; PLASTIKOWE ZWIERZĘTA - wykonanie przestrzennych zwierząt z plastikowych
butelek, pojemników /upcykling/; PORCELANOWE OZDOBY - samodzielne
tworzenie masy porcelanowej i wykonanie z niej różnych ozdób, zawieszek,
obrazków; GNIOTKI - wykonanie zabawki z mąki ziemniaczanej, służącej
do ćwiczenia rąk. Inne to: PAPIEROWE
PTAKI - wykonanie ptaków z papieru, tektury, kubeczków oraz z rolek
papierowych, które po pokolorowaniu

były wierną kopią żywych; MAKARONOWE RYBKI - malowanie barwnych
rybek w makaronowych muszlach;
SENSORYCZNE PATYKI - malowanie
różnych wzorów farbami plakatowymi
patyczków o dziwnych kształtach, zebranych podczas spaceru lub wycieczki.
Były także: MURAL PŁÓCIENNY - wykonanie nowoczesnego obrazu przez
wszystkie dzieci, który będzie ozdobą
ściany w domu kultury; ZIELONA REWIA MODY - projektowanie strojów
w zielonym kolorze, tworząc kreacje do
bajki „Zielony groszek”; CZERWONA
REWIA MODY - projektowanie strojów
w czerwonym kolorze, tworząc kreację
do bajki „Czerwony kapturek”.
Ponadto uczestnicy półkolonii zaangażowani byli w samodzielne wykonanie sałatki owocowej, przepełnionej kolorami. Wśród atrakcji w ramach
projektu znalazł się także spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej dla
dzieci pt. „Zaginiony Medalion”.
Oprócz zajęć w budynku Ośrodka
Kultury i Sportu, dzieci uczestniczyły
w spotkaniach w bibliotece, gdzie odbywało się czytanie legend w ramach
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”, czy też spotkanie plenerowe
ze strażakiem, organizacją grilla i pieczonymi kiełbaskami. Niewątpliwie dla
uczestników projektu ważnym punktem spotkań, był wyjazd do Chrośnicy,
do Naturalnego Ekomuzeum. Dzieci
uczestniczyły w warsztatach „Kolorowe czary”, gdzie odkryły tajniki naturalnego barwienia, poznały rośliny
z właściwościami barwiącymi oraz

własnoręcznie zabarwiały torby, które
stały się ich własnością.
Zwieńczeniem całego cyklu „Więc
chodź pomaluj mój świat – Odlotowy
Lipiec 2019”, była gra uliczna Różowy
Balonik. Podczas tej gry dzieci poznały
historię miasta Leśna, postaci z nim
związanych, architekturę. Ulice naszego miasta stały się na chwilę planszą
gry, a wyznaczone punkty kontrolne - zagadkami do odgadnięcia oraz
skarbnicą wiedzy o naszej miejscowości. Różowy balonik to miejsce gdzie
został odnaleziony skarb, wcześniej
ukryty przez organizatora. Zajęcia interdyscyplinarne w domu kultury były
wspaniałą przygodą, wypoczynkiem
oraz świetną zabawą dla dzieci. Finansowane były przez GKRPA oraz OKiS
w Leśnej.
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Wielkie odkrycie w Tęczowej Dolinie
W minionym roku przedszkolnym
w Tęczowej Dolinie nastąpiły wielkie zmiany.
Jesienią ukończono budowę nowego skrzydła obiektu przedszkolnego,
w którym mieszczą się: nowoczesna,
przestrzenna sala zabaw dla dzieci, wyposażona w nowe meble, zabawki oraz
pomoce dydaktyczne, w tym magiczny dywan, który jest uwielbiany przez
dzieci i światłowody, dzięki którym
najmłodsi mogą się wyciszyć. W nowej części są także: sala terapii integracji sensorycznej, w której odbywają
się zajęcia specjalistyczne; szatnia dla
dzieci oraz „wydawka” ( pomieszczenie
do wydawania posiłków) i toaleta dla
personelu. Wnętrza wykończono w jasnych, delikatnych barwach akcentując
każdą ścianę dziecięcą dekoracją.
Wiosną w przedszkolnym ogrodzie
rozpoczęto budowę drugiego placu zabaw. Wszystkie prace zostały już ukończone, a dzieci mogą korzystać z nowych możliwości rozwojowych, jakie
daje im przedszkole.
W sali integracji sensorycznej odbywają się zajęcia głównie dla dzieci
ze spektrum autyzmu, gdzie maluchy
mogą rozwijać zaburzone funkcje. Jest
to pierwsza w Leśnej sala terapeutyczna odpowiednio wyposażona i przeznaczona dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W przedszkolnym ogrodzie, z dala
od zgiełku ulicy, mieści się nowy plac
zabaw dla najmłodszych. A w nim zainstalowano 5 elementów zabawowych:
wysoką wieżę, statek, bocianie gniazdo,

karuzelę i dużą zacienioną piaskownicę. Tuż za nowym placem zabaw znajduje się boisko do gry w piłkę nożną,
uwielbiane przez najstarszych chłopców.
I wszystko byłoby zwyczajne, gdyby
nie wielkie odkrycie przedszkolaków...
A było to tak: Dzieci, jak co dzień bawiły się na nowym placu zabaw. Spora
grupa dzieci skupiła się w nowej piaskownicy, a ponieważ było tam dużo
kolorowych zabawek dzieci czym prędzej chwyciły je i zaczęły kopać, lepić
babki z piasku, jak to w piaskownicy
bywa... Po chwili rozległ się donośny
głos dziecka: „Proszę pani, tam coś
jest...” Pozostałe dzieci przerzucające
piasek zaczęły gromadzić się wokół...
Nagle padła komenda: „Kopmy, zobaczymy...” I dzieci zabrały się do pracy. Kopały, niczym mali archeolodzy...
Proszę pani – dało się słyszeć- to jakieś
kości!!! Tylko czyje?
Kopały dalej... I nagle z piasku wyłonił się... szkielet dinozaura... i to nie
byle jaki... Jak orzekły dzieci” był to
Tyranozaur Rex...” Radości nie było
końca!
Warto tworzyć takie sytuacje, dawać dzieciom możliwości poszukiwania, przeżywania i doświadczania, bo
wówczas mamy pewność, że one się
rozwijają, kształcą, nabywają wrażliwości, uczą odpowiedzialności, itp.
A czyż nie na tym polega wychowanie?
Dorota Bałaban
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Mistrzostwa Polski Weteranów.
Memoriał im. Ireneusza Kielera
Przedstawiamy wyniki zawodów
kajakowych, które odbywały się od
9 do 11 sierpnia 2019 r. Organizator
mistrzostw weteranów to Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”
z Leśnej.

Akcja Zupa na wolności

Kategoria C-1 Młodzików:
1. Puczel Igor
2. Wickiel Stanisław
3. Cieślak Oliwier

Memoriał im. Ireneusza Kielera
w slalomie sobota 10.08.2019

Zawody slalomowe dla najmłod- Młodzicy konkurencja K-1
szych 10.08.2019
1. Marcin Nykiel 82,15
Kategoria C-1 Młodziczek:
1. Kirkowska Julia
2. Labiszak Ola
3. Iwaniec Patrycja
Najmłodsi zawodnicy:
Dante Kucharski
Alicja Sztuba
Kategoria K-1 Młodziczek:
1. Kirkowska Julia
2. Labiszak Ola
3. Nowakowska Oliwia
Kategoria C-2 MIX
1. Kirkowska Julia, Cieślak Oliwier
2. Puczel Igor, Nowakowska Oliwia
3. Kaczmarzyk Grzegorz, Koman Julia
Kategoria K-1 Młodzików:
1. Jochym Wiktor
2. Puczel Igor
3. Wickiel Stanisław
Kategoria K-1 młodsi zawodnicy
chłopcy:
1. Kaczmarzyk Grzegorz
2. Kołodziejczyk Wojtek
3. Andrzejewski Jakub
Kategoria K-1 młodsi zawodnicy
dziewczęta:
1. Iwaniec Patrycja
2. Koman Julia
3. Pogorzewska Hania

Konkurencja C-1
1. Damian Ciesiulewicz 87,84
Konkurencja C-2
1. Marcin Mirecki / Jacek Sztuba 88,58
Juniorzy konkurencja K-1
1.Marcin Labiszak 82,06
Seniorzy konkurencja K-1
1. Mariusz Pinkowski 91,91
Weteran najstarszy:
Bogdan Sztuba (55 l) 78,0
Kobiety 1 miejsce:
Anna Pentidis wynik 124,84

X Mistrzostwa Polski Weteranów
w Kajak Polo Leśna 10-11.08.2019
Wyniki końcowe
DZIECI
1. Kwisa LEŚNA A
2. UKS OLIMPIJCZYK KLINISKA
3. Kwisa LEŚNA B
Mistrzostwa Weteranów:
1.Rekiny
2.Gumisie
3.Miszcze
MŁODZICY
1. UKS OLIMPIJCZYK KLINISKA
2.KWISA Leśna B
3. KWISA Leśna A
Elżbieta Kwiatkowska
Jacek Sztuba

Około 150 osób bezdomnych, potrzebujących i ubogich zjadło wspólnie
posiłek na pl. Wolności we Wrocławiu.
Odbyło się to w ramach akcji pod nazwą
Zupa na Wolności, w którą zaangażowała się wolontariuszka z Leśnej – Kasia Pytlos. Oprócz zupy ziemniaczanej
z boczkiem gościom zaserwowano makaron z sosem, ryż z jabłkiem oraz placki.
Ważnym punktem było również rozdanie kanapek, które przeznaczone były
na niedzielną kolację i poniedziałkowe

śniadanie. Wolontariusze przygotowali
130 kanapek, w tym Kasia Pytlos aż 70.
Do zrobienia kanapek użyto produktów,
które przekazali mieszkańcy gminy Leśna - ogórków, pomidorów z własnych
ogródków oraz zakupionych margaryn,
serów, wędlin czy pasztetów.
Ilość przekazanych produktów była
na tyle duża, że te z dłuższym terminem ważności użyte zostaną do
przygotowania kanapek na kolejną
Zupę na Wolności. Akcja ta odbywa
się cyklicznie.
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HOROSKOP „SAMORZĄDOWY”

Nasza wyprawa: z Leśnej na Rozdroże Izerskie
W sobotę, 3 sierpnia 2019
roku wspólnie z Martą - moją
dziewczyną, postanowiliśmy
wybrać się na kolejną przygodę. Tym razem wybraliśmy
się na „Rozdroże Izerskie”
oraz do „Kopalni Stanisław”.
Naszym punktem startowym było miasto Leśna. Z jego centrum ruszyliśmy
moim samochodem marki fiat punto
o godz. 10.00 do Świeradowa-Zdroju.
Wybraliśmy drogę krajową DW358 oraz
odcinek Pobiedna – Orłowice DW361,
która wydawała nam się najszybszą
możliwą drogą, by dojechać do Świeradowa.
Po dojechaniu do Świeradowa udaliśmy się w stronę Szklarskiej Poręby
drogą krajową DW358. Po około 10
kilometrach od Świeradowa byliśmy
na miejscu na „Rozdrożu Izerskim”.
Rozdroże Izerskie to polana górska
znajdująca się pomiędzy Świeradowem
a Szklarską Porębą, na wysokości 767
m n.p.m. Tu ukazał nam się duży parking, a w oddali było widać cel naszej
wycieczki - „Kopalnię Stanisław” (Fot.
nr 1).

BARAN
Nie martw się, że nie pojechałeś
w tym roku na urlop. Leśna jest
naprawdę atrakcyjna. Mamy Stożek
Perkuna i piękny Szlak Perłowy.

BYK
Zastanów się czy nie wziąć udziału
w konkursie na produkt lokalny.
Twoje pierogi i ogórki kiszone zrobiłyby furorę!
BLIŹNIĘTA
Czas urlopów się kończy, a Ty ciągle
siedzisz w pracy, potrzebny Ci odpoczynek. Wyjedź nad morze albo
w góry, zrelaksuj się!

2
Po krótkiej „wspinaczce” zobaczyliśmy
znowu zwykłą „polną” drogę, odetchnęliśmy z ulgą i wyruszyliśmy do
naszego celu - do Kopalni Stanisław.
Kopalnia kwarcu „Stanisław” w Szklarskiej Porębie jest kopalnią odkrywkową, usytuowaną na wysokości 1050
m n.p.m., w której występuje złoże
kwarcu mlecznego. Obecnie kopalnia
nie jest eksploatowana z powodu nieopłacalności wydobycia kwarcu.
Przez całą drogę zachwycały nas krajobrazy, po niecałych 30 minutach spa-

4
W chwili zwiedzania kopalni nagle
zadzwonił do mnie znajomy, który powiedział, że w Świeradowie jest burza.
Nalegał, byśmy szybko opuścili góry.
Tak też uczyniliśmy.
Wróciliśmy tą samą trasą, by nie
tracić czasu na szukanie innego potencjalnego zejścia. Po 40 minutach
byliśmy już na dole. Ledwie weszliśmy
do samochodu, gdy zaczęła się burza
z deszczem. Tym razem udało nam się nie zmokliśmy. W Leśnej byliśmy około
godz. 14.00.

RAK
Jako miłośnik miodu z pewnością
wiesz, że 20 sierpnia obchodzimy
Światowy Dzień Pszczół. Świętuj
całym sercem!
LEW
Po powrocie z urlopu nadal będziesz
odpoczywać. Nic się nie wydarzy.
Tiry nadal będą zatruwać miasto,
a Synergia ciągle będzie jeszcze
istnieć... Nuda.
PANNA
Nie przemęczaj się w tym miesiącu. Bezrobocie jeszcze nikomu nie
zaszkodziło, odpoczywaj.
WAGA
Mierz siły na zamiary, im ambitniejszy plan tym większe sukcesy.
Korzystaj z lata.
SKORPION
Nie wybieraj się w tym miesiącu do
Urzędu. Nie ma nic gorszego niż
urzędnik na urlopie, nic nie załatwisz.
STRZELEC
Nie porywaj się na poważne sprawy,
bądź radosny i beztroski. Usiądź
na ławce w rynku i ciesz się słońcem. Ostatnio leżenie na ławce jest
w modzie, więc spróbuj!

1
Obawialiśmy się trochę pogody:
było widać ciemne chmury nad górami oraz w okolicy. Nie powstrzymało
nas to, wybraliśmy zielony szlak, który
zachwycił nas swoją roślinnością oraz
tym, że trasa nie wyglądała na trudną
(Fot. nr 2). Po jakimś czasie trochę się
zdziwiliśmy, gdy nagle wyłoniło nam
się zbocze, pod które musieliśmy się
wspiąć (Fot. nr 3).

3
cerku zobaczyliśmy nasz cel - potężną
kopalnię kwarcu “Stanisław”. Ma ona
swój niepowtarzalny urok (Fot. nr 4).
Idziemy dalej. Udajemy się w stronę
Izerskich Garbów. Po drodze można
zauważyć wyrobisko kopalni (Fot. nr
5). Przy wyrobisku należy zachować
sporą ostrożność i nie podchodzić do
krawędzi, która jest bardzo niestabilna.

5
Wycieczka była bardzo przyjemna,
nie męcząca, z ładnymi widokami. Polecamy tę trasę wszystkim, którzy chcą
mieć szybki wypad w góry. I zobaczyć
piękne krajobrazy.
Informatyk z pasją
Krystian Kownacki

KOZIOROŻEC
Jeśli zastanawiasz się nad dietą, to
jest dobry czas żeby zacząć. Zastanów się nad wegetarianizmem,
warzywa są zdrowe.
WODNIK
Urlop, który Cię czeka zapowiada się
wspaniale. Odwiedzą Cię wszystkie
wnuki, będzie wesoło!
RYBY
Nie osiadaj na laurach, nie rezygnuj
z tego do czego dążysz już od dłuższego czasu. Wytrwałość jest drogą
do sukcesu.

