Stawki za odpady
komunalne

ozmowa z dyrektorką
Ośrodka ultury i Sportu

Podsuwamowanie rocznej
działalności przez Burmistrza

Czy za odbiór śmieci płacimy dużo czy mało Stawki za odpady komunalne u nas i u sąsiadów, czytaj
na stronie .

Jakie działania zamierza kontynuować, a jakie nowości wprowadzać nowa dyrektor OKiS – Jowita
Jeleńska, czytaj na stronie .

Co się udało zrealizować a czego nie w pierwszym
roku kadencji – pisze na stronach - Burmistrz
Leśnej Szymon Surmacz.
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Powołanie omendanta omisariatu Policji w Leśnej
omendant Powiatowy Policji w Lubaniu nadkomi
sarz Przemysław udzik z dniem 1 grudnia 2019 r.
powołał na stanowisko omendanta omisariatu
Policji w Leśnej aspiranta aldemara Martyniaka.

W siedzibie leśniańskiego komisariatu
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji
powołania na stanowisko Komendanta
Komisariatu Policji w Leśnej aspiranta
Waldemara Martyniaka.
Nominację na wyższe stanowisko służbowe wręczył Komendant Powiatowy
Policji w Lubaniu nadkomisarz Przemysław Rudzik.
Udział w uroczystości oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu
nadkomisarza Przemysława Rudzika,
I Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji w Lubaniu nadkomisarza Piotra
Pietrykowskiego, dyty Rasiewicz-Orlik
z Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Lubaniu oraz kadry leśnieńskiego komisariatu, wzięli także Zastępca Burmistrza
Leśnej Marcin Mirecki oraz Wójt Gminy
Platerówka Krzysztof alicki.
Po wręczeniu rozkazu personalnego
Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu nadkomisarz Przemysław Rudzik
pogratulował nowo powołanemu komendantowi komisariatu życząc owocnej

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy
Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości łask Bożych .
Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia oraz poczucie
prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu
przez cały nadchodzący Nowy 2 2 Rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej
Małgorzata Borysiewicz

Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz

współpracy w zagranym zespole na rzecz
bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Natomiast nowo powołany Komendant
Komisariatu Policji w Leśnej w swoim
krótkim przemówieniu zapewnił wykonywać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem dla mieszkańców miasta i gminy Leśna, z którą od
urodzenia jest związany. Gratulacje na
ręce aspiranta Waldemara Martyniaka
złożyli także zaproszeni goście.
Aspirant Waldemar Martyniak wstąpił do Policji w 2 6 roku. Po odbyciu
szkolenia podstawowego rozpoczął
służbę w Komisariacie Policji w Leśnej gdzie pełni ją do dziś. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery począwszy
od pełnienia służby w patrolu interwencyjnym, w zespole d.s wykroczeń,
a następnie został powołany na kierownika Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie Zdroju. Od kwietnia 2 1 roku
pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej.
asp.s t. J styna
akiewi R d e
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Kronika Policyjna
Leśnej, który nie posiada uprawnień do
kierowania pojazdem. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz sądowy
kierowania wszelkimi pojazdami, a ponadto badanie na zawartość substancji
zabronionych w organizmie potwierdziło, że kierował on pojazdem w stanie po
zażyciu narkotyków. Za niestosowanie
się do wyroku Sądu oraz prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara
nawet do lat pozbawienia wolności.

nocy z 1 pa dziernika na 1 listopada br. funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Leśnej zatrzymali do kontroli
drogowej 2 – letniego mieszkańca Leśnej. Podczas wykonywanych czynności zachowanie kierującego wzbudziło
u funkcjonariuszy podejrzenie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wynik przeprowadzonego badania 18 listopada br. na drodze relacji Leśna
na zawartość w organizmie środków – Jurków funkcjonariusze podjęli interzabronionych potwierdził, że kierowca wencję wobec -letniego mieszkańca
prowadził samochód po zażyciu narko- Leśnej, który zakończył swoją jazdę
tyków. Ponadto podczas przeszukania samochodem w przydrożnym rowie.
mężczyzny i pojazdu funkcjonariusze Przeprowadzone na miejscu zdarzeujawnili należące do zatrzymane- nia czynności doprowadziły do ustago środki odurzające. Kolejne porcje leń, że mężczyzna kierując pojazdem
narkotyków funkcjonariusze ujawnili znajdował się w stanie nietrzeźwości,
podczas przeszukania miejsca zamiesz- a wynik przeprowadzonego badania
kania mężczyzny. Za kierowanie pojaz- wskazał ponad 1, promila alkoholu
dem w stanie nietrzeźwości oraz po- w organizmie kierującego. Mężczyzna
siadanie narkotyków mężczyźnie grozi został osadzony w policyjnym areszcie,
kara do lat pozbawienie wolności i do a następnego dnia po wytrzeźwieniu
lat zakazu kierowania wszelkimi po- usłyszał zarzut kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Tego samego
jazdami mechanicznymi.
13 listopada br. w Leśnej funkcjonariu- dnia w Złotym Potoku funkcjonariusze
sze zatrzymali 6-letniego mieszkańca podjęli zbliżoną interwencję. W tym

przypadku
letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego stracił panowanie
nad prowadzonym przez siebie motocyklem. Podjęte przez funkcjonariuszy czynności na miejscu zdarzenia
doprowadziły do ustaleń, że kierujący
znajdował się w stanie nietrzeźwości,
a wynik przeprowadzonych badań
wskazał na zawartość ponad 2 promili alkoholu w organizmie kierującego.
Mężczyznom grozi teraz kara nawet do
2 lat pozbawienia wolności i do lat
zakazu kierowania pojazdami.
24 listopada br. w Pobiednej funkcjonariusze zatrzymali 1-letniego mieszkańca Świeradowa-Zdroju, który nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdem. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz sądowy kierowania
wszelkimi pojazdami. Za niestosowanie się do wyroku Sądu zatrzymanemu
mężczyźnie grozi teraz kara nawet do
lat pozbawienia wolności
26 listopada br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali do kontroli drogowej 2 -letniego
mieszkańca Platerówki. W wyniku
przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze ustalili, że kierował on pojazdem
osobowym znajdując się w stanie nie-

trzeźwości, co potwierdziło przeprowadzone na miejscu kontroli badanie
na zawartość w narkotyków w organizmie kierującego. Mężczyźnie grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności
i do lat zakazu kierowania pojazdami
listopada br. w Wolimierzu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podjęli
pościg za kierującym samochodem osobowym, który nie zatrzymał się do kontroli
drogowej pomimo wydawanym poleceniom i podjął próbę ucieczki. 62-letni mieszkaniec Wolimierza po krótkim
pościgu został zatrzymany. Mężczyzna
jako powód ucieczki podał nieposiadanie
przy sobie uprawnień do kierowania pojazdem oraz reakcję odruchową na widok
funkcjonariuszy. Za niezatrzymanie się
do kontroli pomimo wydawanym poleceniom mężczyźnie grozi teraz kara nawet
do lat pozbawienia wolności.
Ponadto w listopadzie br. w wyniku
podjęty działań funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej dokonali
zatrzymania osób poszukiwanych,
którzy ukrywali się przed wymiarem
sprawiedliwości w związku z zasądzoną
przez Sąd karą pozbawienia wolności.
Komendant Komisariatu Policji
w Leśne asp. Waldemar Martyniak

Gdy wysychają studnie
a terenie gminy Leśna z roku na
rok powraca problem z wodą. zęś
mieszka c w miejscowości w Miłoszowie Szyszkowej ościelnikach
rednich i G rnych Stankowic wiecia Grabiszyc Złotnik Luba skich
i Pobiednej znajduje się w sytuacji
z ograniczonym dostępem do wody.
Wyschły przydomowe studnie, a lokalne ujęcia wody w Złotnikach Lubańskich, Świeciu
i Pobiednej nie zabezpieczają w pełni zapotrzebowania odbiorców. To efekt sześciomiesięcznej suszy, obniżenia poziomu wód gruntowych tzw. „niżówki hydrologicznej” oraz
zapóźnień i niedociągnięć w infrastrukturze
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sprzed wielu lat. Jakby problemów było mało,
niski stan wód powoduje awarie przestarzałej sieci wodociągowej w Pobiednej oraz skażenia bakteriologiczne na ujęciu w Świeciu,
a wcześniej w Złotnikach Lubańskich.
Gmina uruchomiła pomoc dla mieszkańców rejonów objętych niedoborem wody.
Strażacy beczkowozami dowożą wodę gospodarczą. Aż
rodzin może liczyć wyłącznie na pomoc strażaków w tym właściciele gospodarstw rolnych i agroturystyk.
Woda do strażackich cystern tankowana
jest z wodociągów w Leśnej. Mieszkańcy
mają specjalne tysiąclitrowe zbiorniki. Niestety, woda nie nadaje się do picia, a jedynie
do celów gospodarczych. OSP Leśna w III
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kw. wyjeżdżała 2 razy przewożąc 1 tys.
litrów wody. Regularnie w akcji dowożenia
wody uczestniczą pozostałe jednostki OSP
Szyszkowa, Grabiszyce, Świecie i Pobiedna.

edaguje zesp ł. Redaktor: Mirosław Słodziński

Takie doraźne działania związane z dowożeniem wody generują znaczne koszty i awarie
sprzętu strażackiego. Dowożenie wody będzie
trwało dopóki pozwolą na to warunki pogodowe.

Za wszelkie opinie wyrażane na łamach Panoramy Leśnej
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy, zastrzegamy

Urzędu. odatkowe materiały do artykuł w oznaczonych

sobie prawo ich adiustacji, skracania oraz zmiany tytułów.

ikoną komputera na stronie www: http: panoramalesnej.pl
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izyta w. Mikołaja
izyta w. Mikołaja w Leśnej to
ważne wydarzenie dla wszystkich
dzieci. uż pod koniec listopada
dzieci piszą” listy do w.Mikołaja
w kt rych rysują swoje marzenia
dotyczące upragnionych prezent w.

6 grudnia, tuż po godzinie 16, na leśniańskim Rynku pojawił się długo oczekiwany
gość - ,,prawdziwy” Św. Mikołaj z pomocniczym elfem. Najpierw było słychać
dzwoneczki, potem donośne „hou, hou,
hou” i pojawił się on – nasz ukochany Św.
Mikołaj! Wszyscy zgromadzeni powitali
Mikołaja głośnymi oklaskami.
Gość z Dalekiej Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci. Podczas spotkania Św. Mikołaj życzył
wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom
zdrowych i radych świąt Bożego Narodzenia obiecując, że powróci do nas za rok.
Wizytę swoją zakończył podarowaniem dzieciom wspaniałych prezentów.

Dodatkową atrakcją spotkania było włączenie światełek na miejskiej choince,
przez wylosowaną dziewczynkę spośród
zgromadzonych uczestników spotkania.
Owe wydarzenia rozpoczęły okres przedświąteczny w naszej Gminie.

Lukrowanie piernik w
Lukrowanie pierników stało się tradycją
Świąt Bożego Narodzenia, dlatego 2 grudnia br. w domu kultury odbyły się warsztaty inspiracji artystycznych, podczas
których dzieci wraz z rodzicami ozdabiali
piernikowe ciasteczka kolorowym lukrem
oraz przystrajali cukrowymi ozdobami.
W czasie warsztatów wszyscy mieli okazję
do kreatywnej zabawy, gdyż dekorowanie
pierników pobudza wyobraźnię, uczy dokładności czyli łączy przyjemne z pożytecznym. Każdy z uczestników stworzył dla
siebie niepowtarzalną ozdobę, którą zabrał
do domu dekorując nią swoją choinkę..
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ebata Społeczna
„Bezpieczny Senior”

22 listopada br. w Ośrodku ultury
i Sportu w Leśnej odbyła się debata
społeczna pn. „Bezpieczny Senior”
zorganizowana przez omendę Powiatową Policji w Lubaniu. Policjanci jak i zaproszeni przedstawiciele
instytucji publicznych rozmawiali
z mieszka cami miasta i gminy
Leśna na temat bezpiecze stwa
senior w odnosząc się do oszustw
cyberbezpiecze stwa oraz niechronionych uczestnik w ruchu drogowego.
jej ramach przedstawiono
funkcjonowanie aplikacji rajowej
Mapy Zagroże Bezpiecze stwa
promując ją jako narzędzie pozwalające obywatelowi przekaza
informacje o niepokojących go zjawiskach dla organ w Policji.
Temat debaty został zainicjowany zdarzeniami, odnośnie oszustw metodą na
tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika służby zdrowia”, które coraz częściej
ukazują się opinii publicznej. Jak wynika
zagadnienie to wskazuje na znaczną nieświadomość seniorów, którzy padają ofiarą
oszustw. W debacie udział wziął I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu nadkom. Piotr Pietrykowski, przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz
Leśnej Szymon Surmacz wraz ze swoim zastępcą Marcinem Mireckim oraz policjanci
i przedstawiciele instytucji, w tym media,
które współpracują z lubańską policją na
rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa.
W dialogu udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Leśna.
Organizatorom tego przedsięwzięcia,
zależało na przedstawieniu problemu oraz
uwrażliwienie uczestników na zmodyfikowane i coraz bardziej skomplikowane
formy wyłudzania pieniędzy. Pani Joanna Lubikowska z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Lubaniu omówi-

ła problem wyłudzenia świadczeń przez
oszustów oraz poinformowała o tym, jak
zachować się gdy do drzwi zapuka osoba
podająca się za pracownika ZUS-u.
Dyrektor lubańskiej placówki handlowej Pan Adam Połomski zaznaczył m.in.
na co zwrócić uwagę przy zawieraniu
umów, a także jaki jest okres odstąpienia
od nich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Agnieszka Cichoń przestrzegała
o nieuczciwych praktykach rynkowych
stosowanych przy umowach sprzedaży
podczas spotkań (pokazów) z seniorami.
Prelegenci lubańskiej komendy za pomocą
prezentacji multimedialnej przedstawili
zagrożenia wpływające na stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubańskiego w tym w szczególności : oszustwa
metodą na „wnuczka” oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto zaprezentowali sposób oraz zasady działania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
informując mieszkańców do jej współtworzenia poprzez nanoszenie na nią niepokojących zjawisk np. aktów wandalizmu,
niewłaściwej infrastruktury drogowej czy
w okresie zimowym informacji o osobach
bezdomnych wymagających pomocy. Dużo
uwagi poświęcono także bezpieczeństwu
niechronionych uczestników ruchu drogowego pieszych, w tym noszenia elementów
odblaskowych.
Na zakończenie debaty przyszedł czas
na dyskusję, w trakcie której mieszkańcy
zadawali pytania oraz zgłaszali prośby
z zakresu bardzo szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Wszystkie zgłoszenia zostały zapisane i po zweryfikowaniu będą
realizowane przez odpowiednie instytucje
publiczne.
Na zakończenie debaty społecznej
mundurowi zobowiązali się do systematycznych przedsięwzięć, spotkań z mieszkańcami powiatu mających na celu niwelowanie pojawiających się zagrożeń.

asp.s t. J styna
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO
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Oświata powiatowa
Tematem obrad ostatniej sesji Rady Powiatu Lubańskiego była m.in. „Informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych”.
Powiat prowadzi 1 szkół i placówek
oświatowych. Największą placówką w powiecie jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, do
którego uczęszcza 62 uczniów.
Roczny budżet to ponad ,2 mln zł.
tatów pedagogicznych jest tam 6,
a pozostałych 11. Z kolei w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu jest
uczniów,
etaty nauczycielskie i ,
etatów administracji i obsługi, a budżet wynosi ponad , mln zł. Znacznie
mniej uczniów, bo tylko 1 jest w Zespole Szkół lektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, etatów pedagogicznych – 1 , oraz etatów pracowników
administracyjno-obsługowych. Roczny
budżet to niecałe 1, mln zł.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu jest wychowanków,
etatów pedagogicznych
i niepedagogicznych, budżet – mln
1 tys. W Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych we Włosieniu,
a właściwie w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym, bo druga placówka nie
została uruchomiona, zapisanych jest
2 wychowanków, a fizycznie obecnych
jest średnio 16. Wszystkich pracowników jest prawie 2 etaty, budżet roczny
sięga 2 mln
tys. zł. Informacja nt.
oświaty przedłożona radnym jest bardzo

szeroka i szczegółowa. Pokazuje koszty kształcenia, uzyskane efekty,wyniki
egzaminów, sukcesy w konkursach, wykonane remonty, pozyskane środki finansowe, realizowane projekty, a przez
to zaangażowanie nauczycieli i innych
pracowników placówek. Całość materiału dostępna jest w BIP.
Koszty szkół i placówek oświatowych
Podczas dyskusji szczególną uwagę
zwróciłem m.in. na aspekt budżetowy
powiatowej oświaty. Niedofinansowanie oświaty przez rząd w skali całego
kraju jest powszechnie znane. Samorządy zmuszane są do wydatkowania
coraz większych środków własnych.
Tym bardziej ważne jest, aby koszty
każdej placówki były racjonalne i systematycznie analizowane.
Koszt zadań oświatowych realizowanych w br. przez powiat, wg przewidywanego wykonania, wynosi prawie 2 mln
tys. zł, z czego subwencja oświatowa to w zaokrągleniu 2 mln
tys. zł.
Powiat „dokłada” więc około mln 2
tys. zł. Środki własne powiatu trafiają
do placówek w zróżnicowanej wysokości.
Najmniej dopłaca się (poza subwencją)
do każdego ucznia w „KZL-u”, bo tylko
1 zł rocznie. Najwięcej, bo prawie 2
tysięcy zł rocznie, dopłaca się do każdego wychowanka we Włosieniu.
Narzekania na subwencję nie powinny
w zasadzie odnosić się do placówek specjalnych, gdyż w ich przypadku wskaźniki są bardzo korzystne. I rzeczywiście
tak jest w przypadku placówki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim, czyli SOSWw Lubaniu, na który „przychodzi” subwencja większa o 1
tysięcy niż roczne koszty tej placówki.
Podobnie powinno być w przypadku drugiej placówki specjalnej, dla
chłopców niedostosowanych społecznie, czyli ZPT-W we Włosieniu.
Niestety, tak nie jest. Do ośrodka we

Włosieniu powiat dołoży w br. prawie
6 tys. zł. Dokładanie powiatowych
pieniędzy do tej placówki miało miejsce
też w poprzednich latach. Przyczyną
jest bardzo mała liczba wychowanków
w stosunku do miejsc i zatrudnionej
kadry. aktyczne, średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosi ok.
.
Nie poprawiło sytuacji utworzenie we
Włosieniu od września br. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, bo do nowej
placówki nie przyjęto żadnego wychowanka. Starosta Lubański stwierdził,
że problem jest też w tym, że w skali
kraju jest za małe zapotrzebowanie na
miejsca dla młodzieży niedostosowanej
społecznie, a za dużo miejsc w ośrodkach takich, jak we Włosieniu. Zarząd
Powiatu ma zająć się tym problemem.

Po roku kadencji
Minął pierwszy rok kadencji radnych.
Pora na podsumowanie głównych form
aktywności, takich jak: praca w komisjach,
na sesji, składanie interpelacji, zapytań
i oczywiście kontakty z mieszkańcami.
W ciagu minionego roku uczestniczyłem
w 12 sesjach, 2 posiedzeniach komisji
Oświaty i Kultury oraz Skarg, Wniosków
i Petycji. Złożyłem 2 interpelacje i 21 zapytań skierowanych zgodnie z ustawą do
Starosty Lubańskiego.
Ponadto występowałem do innych instytucji w sprawach, które tego wymagały. Przedmiotem moich interwencji były

Trzy jubileusze 50 lecia małże stwa
15 listopada 2019 r. w Sali lub w
Urzędu Miejskiego w Leśnej odbyła
się uroczystoś z okazji ubileuszu
50 lecia pożycia małże skiego Pa stwa: reny i azimierza Bławat Zoi i leksandra ubiel oraz reny
i arola iełbik.
Uroczystość była szczególna i niezwykła, bo
niewiele jest rodzin, które zgodnie i szczęśliwie przeżywają wspólnie tak długi okres czasu.
Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz wyraził podziw i szacunek dla zebranych małżeństw, jed-

nocześnie wyrażając swoje uznanie. Podkreślił
także, iż ponad pięćdziesięcioletni staż to dowód
wzajemnej miłości i zrozumienia, a także piękny
przykład mądrego życia, który utwierdza w przekonaniu, iż nawet najcięższe sytuacje stają się
lżejsze i łatwiejsze do rozwiązania, gdy dźwiga
się je razem. sUroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Szymon Surmacz Burmistrz
Leśnej w towarzystwie Marcina Mireckiego zastępcy burmistrza oraz Zofii Witek kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leśnej. Były łzy
wzruszenia, kwiaty, upominki i pamiątkowe fotografie. Nie zabrakło gratulacji od najbliższych
i najserdeczniejszych życzeń na kolejne lata.

m.in. problemy dotyczące czystości
ulic, stanu poboczy, rowów, przepustów, przydrożnych drzew, remontów
dróg, opieki nad zabytkami, transportu
zbiorowego na odcinku Leśna – Lubań,
walki ze smogiem, opieki zdrowotnej
(szpitala), bezrobocia na terenie Gminy
Leśna, zimowego i letniego utrzymania
dróg. Na każde wystąpienie otrzymałem odpowiedź w ustawowym terminie. Niestety, niektóre sprawy musiałem ponaglać, powtórnie zgłaszać,
gdy ich realizacja była opieszała lub
niewystarczająca. Wiele poruszonych
przeze mnie problemów jest w trakcie
realizacji, niektóre zaplanowane są na
rok przyszły. Starałem się na bieżąco
informować Mieszkańców o swoich
działaniach poprzez łamy PL i facebook.
adnego problemu zgłoszonego przez
mieszkańców nie pozostawiłem bez
reakcji. Każda moja interwencja została uznana za zasadną. aden problem
zgłoszony w ramach interpelacji lub zapytań nie jest przeze mnie odkładany
dopóki nie jest zrealizowany.
Liczba podjętych przez mnie interwencji źle świadczy o funkcjonowaniu niektórych struktur powiatu. To
źle, że tyle spraw i problemów trzeba
pokazywać „palcem”. Niestety liczba
interwencji zależy od jakości pracy
osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Marzy mi się, aby nie było
powodów do interweniowania.
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Opłaty za odpady

I ŚCI

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy
z dnia 1 września 1 6r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. (Dz. U. z 2 1 r. poz. 1
z póź. zm.), opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby system się samofinansował, co w praktyce
oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte
wyłącznie z opłat od mieszkańców.
Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając
środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na
cele inne niż śmieci. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania od-

. obsługi administracyjnej tego systemu

Nowa uchwała zakłada tylko dwie stawki
bonifikat:
•
w przypadku sprzedaży budynków jednolokalowych oraz jeżeli następuje
sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego
należącego do Gminy lub jednoczesna
sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych
w budynku wielolokalowym, w wyniku
której wszystkie lokale przestają być własnością Gminy
•
w przypadku sprzedaży pozostałych lokali mieszkalnych.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy:
„Z dniem 1 października 2 1 r. Urząd
Miejski w Leśnej przejął po Spółce gminnej
„Synergia” zadania związane z gospodarką
lokalową. Dane zebrane na temat stanu
technicznego lokali i budynków potwierdziły, że środki fi nansowe jakie należy
ponieść na doprowadzenie do prawidło-
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– Gmina Olszyna ustaliła stawkę za osobę, bez względu na ilość
mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe.

. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

ODBIÓR SELEKTYWNY

Zgodnie z uchwałą NR 6 2 1 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia
2 maja 2 1 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości
położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki
tej opłaty, Rada Miejska w Leśnej ustaliła, co następuje:
•

W przypadku wyboru selektywnego rodzaju zbierania odpadów

komunalnych ustala się stawkę w wysokości:
1. 1 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość
zamieszkuje do mieszkańców włącznie.
2.

2 zł od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nierucho-

LEŚNA

•

OL
NA

4 osoby
s

i wi e

*
ODBIÓR NIESELEKTYWNY
LEŚNA L
1 osoba

zamieszkuje do mieszkańców włącznie.

2 osoby

Mieszkańcy uważają, że u naszych sąsiadów ceny opłat za odpady
są niższe. Jest to niezgodne z prawdą, gdyż stawki za wywóz
odpadów w okolicznych gminach kształtują się na podobnym
poziomie, co obrazują tabele.

PLA ER W
A

5 osób

1. 2 zł od jednego mieszkańca w przypadku gdy nieruchomość

chomość zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej.

MIRSK

3 osoby

W przypadku wyboru nieselektywnego rodzaju zbierania odpadów

zł od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieru-

A

1 osoba

komunalnych (bez segregacji) ustala się stawkę w wysokości:

2. 1

L

2 osoby

mość zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej.

Zmiany przy wykupie
mieszka komunalnych
a listopadowej sesji ady Miejskiej
w Leśnej została podjęta uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad gospodarowania nierucho
mościami stanowiącymi własnoś
Gminy Leśna. Zmiany dotyczą gł w
nie wysokości boni kat przy sprze
daży lokali mieszkalnych na rzecz
najemc w. otychczas boni katy
były zr żnicowane od 0 do 99 .

U

u nas i u sąsiad w

związku ze wzrostem stawki opłaty za odbi r
odpad w komunalnych od 1 kwietnia 2019 r.
pojawiły się głosy że nasze stawki są dużo
wyższe niż w sąsiednich gminach. Sprawdziliśmy
czy tak jest rzeczywiście.

padów komunalnych

U

A

MIRSK PLA ER W
A

OL

NA

3 osoby
4 osoby
5 osób
s

i wi e

144 zl

J anna Świerk

Uwaga przedsiębiorcy

wego stanu technicznego są w znacznej
mierze przewyższające możliwości Gminy.
Dlatego konieczne jest wprowadzenie takich bonifi kat ( i
), które umożliwią najemcom łatwe dojście do własności,
zwiększenie zainteresowania wykupem
mieszkań, co pozwoli na: wyzbycie się
mienia komunalnego obciążającego budżet gminy oraz przeniesienie wraz ze
sprzedażą lokalu kosztów częściowego
utrzymania mienia na właścicieli nieruchomości lokalowych.”
Warunkiem nabycia lokalu mieszkalnego jest brak zaległości czynszowych i zaległości na rzecz Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Zmiany do uchwały wchodzą w życie
po upływie 1 dni od dnia ich ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Treść uchwały nr
II 1 2 1 r. Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada
2 1 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej.
Wszelkich informacji odnośnie uchwały
i procedury wykupu lokali mieszkalnych
udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przy ul. lizy Orzeszkowej 11b.
e astian r n

Od 1 stycznia 2020 r. następują
zmiany w B O czyli Bazie anych
Odpadowych.
Podmioty, które do końca 2 1 roku
nie dokonają rejestracji, mogą liczyć się
z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami
Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO), które
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2 2 r.
widencja i sprawozdawczość będzie się
odbywała wyłącznie za pośrednictwem
Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami. W tym celu
należy uzyskać wpis do Rejestru BDO.
Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO) BDO jest narzędziem, które umoż-

liwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki
odpadami, przyczyniając się tym samym
do efektywniejszego wspierania organów
inspekcji ochrony środowiska w walce
z nieprawidłowościami występującymi
w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, który został uruchomiony 2
stycznia 2 1 r. Od 1 stycznia 2 2 r.
uruchomione zostaną kolejne moduły
systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut
Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut
Badawczy we współpracy z Ministerstwem
Środowiska. Sprawdź czy Twoje przedsiębiorstwo musi znaleźć się w rejestrze BDO,
wejdź na stronę www.bdo.mos.go .pl i dowiedz się więcej.

Plac przy ul. lizy Orzeszkowej
ostatnich dniach listopada do
konano odbioru zadania pn. Utwo
rzenie placu utwardzonego przy
ul. lizy Orzeszkowej w Leśnej.
W ramach zadania utwardzono powierzchnię ok 2 m z kostki różnego rodzaju
oraz koloru na podstawie opracowanej
wcześniej dokumentacji. Zadanie wykonała firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwo Usługowe
TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic.

Prace realizowane były pod nadzorem archeologicznym oraz konserwatora zabytków.
W skład komisji odbiorowej weszli: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jerzy Dec,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA
– Waldemar Zajdel, przedstawiciel Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, Radny Rady
Miejskiej – ukasz Kopka oraz pracownicy
urzędu miejskiego w Leśnej.Całkowity koszt
wykonanych prac to 122
, zł brutto.
M.P.
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emonty mieszka komunalnych
Gmina tak jak każdy właściciel ma
obowiązek dba o posiadane budynki utrzymywa je w odpowiednim
stanie technicznym aby nie stwarzały zagrożenia dla lokator w
i nieruchomości sąsiednich. Usługa
zarządzania zasobami gminnymi
wiąże się z pełną obsługą eksploatacyjną bieżącą konserwacją oraz
sprawowaniem pełnej obsługi technicznej nieruchomości.
Z dniem 1 października b.r. na skutek
likwidacji spółki miejskiej „Synergia”
zadania związane z administrowaniem
zasobami komunalnymi zostały przejęte
przez Urząd Miejski. Stan techniczny wielu
mieszkań nie jest zadowalający i wymaga
poniesienia ze strony Gminy wielu nakładów finansowych, a także wielu nakładów
pracy, aby mieszkanie w lokalu komunalnym było bezpieczne.
Gmina w tym roku w lokalach komunalnych zleciła wykonanie kapitalnych
remontów polegających na wymianie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonania łazienek. Remonty w tych lokalach oszacowano na kwotę niespełna
1
, zł. Lokale te zostały przygotowane dla rodzin, które mają zostać przesiedlone z innego budynku komunalnego,
którego ogólny stan techniczny w niezależnej opinii technicznej został oceniony jako
niezadowalający. Dla tego budynku także
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-

go wydał decyzję z szeregiem zaleceń do
wykonania, których koszt w znacznej mierze przekracza koszt dokonanych remontów mieszkań. Ponadto w dwóch lokalach
wykonano centralne ogrzewanie na łączną
kwotę 11
, zł., a w dwóch za kwotę
,2 zł postawiono piece ka owe będące jedynym źródłem ogrzewania. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych lokatorów
w trzech lokalach została wymieniona
instalacja elektryczna na kwotę 1 622,
zł. Gmina w tym roku wymieniła również
w kilku lokalach mieszkalnych okna, które
były w bardzo złym stanie technicznym co
powodowało znaczną utratę ciepła z lokalu,
a w niektórych przypadkach były zagrożeniem dla zdrowia lokatorów.
Wymiana stolarki okiennej kosztowała
2 1 , 1 zł. W jednym z lokali mieszkalnych dla osoby niepełnosprawnej zlecono
wykonanie łazienki, której koszt wyniósł
66 zł. Własnymi środkami przygotowano również do zamieszkania lokal mieszkalny dla rodziny wielodzietnej, położony
w pałacu w Szyszkowej 66B.
Wykonano również wiele drobniejszych
prac remontowych jak na przykład uzupełnienie brakujących dachówek na budynku,
usunięcie awarii instalacji wodociągowej,
wstawienie drzwi wejściowych do budynku. Potrzeb remontowych jest bardzo dużo,
a możliwości finansowe Gminy są ograniczone. W miarę posiadanych środków
Gmina stara się w pierwszej kolejności wykonywać remonty w mieszkaniach, gdzie
bezpieczeństwo lokatorów jest zagrożone.
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Z Gminy Leśna odebrano
kolejną partię azbestu
uż po raz smy tutejszy Urząd przeprowadził na terenie Gminy działania związane z „Programem usuwania wyrob w zawierających azbest
na terenie Gminy Leśna”.
Chęć udziału w działaniach zaplanowanych na 2 1 rok wyraziło
właścicieli
nieruchomości, na których znajdowały się
wyroby zawierające ten szkodliwy produkt.
Ostatecznie wyroby zawierające azbest
usunięto z
nieruchomości.
We wrześniu bieżącego roku, wyłoniona
w przetargu firma Logistyka Odpadów Sp.
z o.o. z siedzibą w Katowicach odbierała
z terenu nieruchomości zdemontowane już
wyroby zawierające azbest. Z terenu Gminy
Leśna usunięto ponad ton płyt z azbestem.
Całe zadanie dofinansowane było w blisko
poniesionych kosztów kwalifikowal-

nych (pakowania, transportu i utylizacji), ze
środków udostępnionych przez Wojewódzki
undusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Cały koszt zadania
wyniósł 2
6, zł. Cieszymy się, że nasze
działania przynoszą zamierzony skutek.
Najbliższa możliwość pozyskania dofinansowania przez Gminę będzie miała
miejsce w przyszłym roku. Dlatego też
zachęcamy mieszkańców Gminy Leśna
chcących skorzystać z tego dofinansowania w nadchodzącym rozdaniu do składania wniosków w tutejszym Urzędzie.
Wnioski i dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel.
2 11 66). Jednocześnie przypominamy, że ustawowy termin usunięcia
wszystkich wyrobów zawierających azbest
upływa 1 grudnia 2 2 roku.

Roboty w rynku i na
ul. Jana Kochanowskiego
Z ko cem listopada zako czyły się
prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa odcinka
kanalizacji ul. ynek i ul. ana ochanowskiego w Leśnej, polegające
na wykonaniu nowego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu

dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowano również stare
studnie i wpusty oraz wykonano nowe.
Wykonawcą robót była firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym tj.
JADAR s.c. z Wojcieszyc, a łączna kwota robót budowlanych to 1 112, 2 zł.

Zimowe utrzymanie dr g
związku ze zbliżającym się okresem zimowym przedstawiamy najważniejsze informacje na temat
zimowego utrzymania dr g i chodnik w na terenie miasta i gminy Leśna.
• Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez Gminę Leśna odpowiada
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu,
ul. Dąbrowskiego 2 c,
–
Lubań.
Kontakt w godzinach pracy tj. : –
1 : , tel. 6 6
, poza godzinami
pracy 6
1
. Informacje na temat
przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej gminy można
znaleźć na stronie internetowej gminy www.lesna.pl w zakładce ZIMOW
UTRZ MANI DR G.
• Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiada Urząd Miejski w Leśnej.
Kontakt w godzinach pracy Urzędu

21 12 wew. 1, poza godzinami pracy Urzędu tel.
1
• Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące
zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Leśna, według ich kategorii, można
zgłaszać na podane numery telefonów.
• W wyniku rozstrzygniętych postepowań przetargowych usługę świadczyć będą następujący wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński: Kościelniki
Górne Janówka, Kościelniki Średnie,
Szyszkowa, Smolnik, Miłoszów, Stankowice, Złotniki Lubańskie, Leśna
2. irma Usługowa PR MIUM Adrian
Kłagisz: Grabiszyce Górne, Grabiszyce
Średnie, Grabiszyce Dolne
3. US UGI I W NAJ M MASZ N Ryszard Sosnowski: Świecie, Wolimierz
4. Z U L OPOLD Leopold Ochramowicz Spółka Jawna: Pobiedna

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PAW
Paweł Musztafa: Złoty Potok,
Bartoszówka, Zacisze.
Jednocześnie przypominamy, iż właściciele oraz zarządcy nieruchomości
przyległych do chodnika są zobowiązani do ich sprzątania, zwłaszcza dotyczy
to odśnieżania oraz usuwania oblodzeń.
Obowiązek ten wynika z art. ust. 1
pkt ustawy z dnia 1 września 1 6 r.
o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości powinni zapewnić
utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jeśli ktoś nie wykonuje tych obowiązków zgodnie z art.1 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach podlega karze grzywny.
Na bieżąco należy również usuwać
z budynków sąsiadujących z drogą lub
chodnikiem wszelkie sople i nawisy
śniegu, które w wielu przypadkach
mogą stanowić znaczne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób przebywających w pobliżu budynku.
Urząd Miejski w Leśnej kieruje prośbę
do mieszkańców gminy o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ
utrudnia to w znacznym stopniu czynności związane z odśnieżaniem.
Apelujemy również o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych
nie przerastają na ulice, ograniczając
przez to wykonywanie prac związanych
z zimowym utrzymaniem dróg.
J
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yczenia i wyr żnienia
dla krwiodawc w
entrum auki i Sztuki Stara
opalnia w ałbrzychu odbyło się
uroczyste spotkanie honorowych
dawc w krwi z okazji ni onoro
wego rwiodawstwa P .

Jak wyjaśnił nam Piotr rling nasi przedstawiciele pojechali tam ze sztandarem Klubu.
Podczas spotkania krzyżami onorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczeni zostali członkowie leśniańskiego DK:
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Wręczono medale, odznaczenia państwowe oraz
podziękowania za Wielkie Serce dla prezesów klubów DK. List gratulacyjny za działalność wszystkich członków klubu i krwiodawców otrzymał także Piotr rling z Klubu DK Leśna. Na uroczystości
byli także dawcy z: Bolesławca, Dusznik Zdroju,
Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka, Kudowy
Zdroju, Lubania, Nowej Rudy, Stronia Śląskiego,
Strzegomia, Szczytnej, Świebodzic, Wałbrzycha.

Zdzisław Bartko, Andrzej Gil, Jerzy Samorek
i Józef Turek, a wcześniej – Marek Wieczorek.
11 listopada br. w rynku w Leśnej pojawił się mobilny punkt poboru krwi. Odbyła się akcja oddawania krwi, w której udział wzięło 1 krwiodawców.
Zarząd Klubu DK Leśna życzy zdrowych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim krwiodawcom.

owe działania i kontynuacje
Rozmowa z nową dyrektor Ośrodka Kultury
i Sportu w Leśnej, Jowitą Jeleńską.
• Podczas konkursu na stanowisko dy
rektora prezentowała pani koncepcję
funkcjonowania domu kultury w Le
śnej. aka jest pani wizja działalności
tej plac wki
• Chciałabym kontynuować dobre przedsięwzięcia i wzbogacać ofertę o nowe. Na
przykład zajęcia muzyczne czy też taneczne dla młodzieży cieszą się dużą popularnością i trzeba je kontynuować. Planuję
zbadać, czego młodzież oczekuje, chciałabym wyjść naprzeciw ich propozycjom
na wspólne spędzanie czasu po szkole np.
turnieje gier planszowych czy komputerowych, karaoke, kreatywne warsztaty tematyczne np. renowacja mebli. W dłużej
perspektywie planuję dla młodych ludzi
i nie tylko stworzyć studio nagrań – z myślą o uzdolnionych muzycznie oraz klub
młodzieżowy – aby mieli gdzie się spotykać,
działać, realizować swoje pomysły i pasje.
Myślę również o uruchomieniu warsztatów
dziennikarskich, na których uczyć będzie
się pisania o naszych sprawach z regionu,
a najlepsze teksty zamieszczane byłyby
w „Panoramie Leśnej”. Chcę też poszerzyć

ofertę dla seniorów, wyjść do nich z nowymi pomysłami, które byłyby zgodnie z ich
zainteresowaniami. Zamierzam pomóc
seniorom założyć stowarzyszenie i pomagać przy pozyskiwaniu funduszy na ich
inicjatywy.
• Przed nami pierwsza większa impreza
za pani kadencji
armark Bożonaro
dzeniowy. akie gł wne treści wypełnią
to przedsięwzięcie
• Główne elementy, związane z tradycją
organizacji tej imprezy, będą podtrzymane. Jestem dopiero od 1 grudnia, dlatego
nie było wystarczająco czasu na poważniejsze zmiany. Będzie więc żywa szopka,
stoiska regionalne z rzemiosłem, wyrobami lokalnymi i prezentacjami artystów.
Smolniczanie zaśpiewają kolędy, zaplanowane jest lukrowanie pierników, wigilijne
opowieści oraz fireshow, który podobał się
w minionym roku.
• Tradycją tej imprezy były wigilijny
poczęstunek dla uczestnik w. zy tak
będzie i tym razem
• Tak. Poczęstunek wigilijny będzie
również, ale tym razem nie w rynku, tylko w budynku OKiS – w sali na dole. My
udostępniamy miejsce, a Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje

potrawy. Zapraszamy na ten symboliczny
wigilijny poczęstunek osoby samotne, wymagające wsparcia i pomocy.
•
kr tce nowy rok. akie ma pani pla
ny na najbliższe miesiące i lata
• Mamy gotowy projekt budowlany na
remont sali widowiskowej, który w mojej
ocenie wymaga pewnej aktualizacji. Projekt budowlany dotyczy poprawy stanu
technicznego sali (wymiana foteli, podłogi, oświetlenia), dostępu dla osób niepełnosprawnych, większego bezpieczeństwa.
Chciałabym poszerzyć ten projekt np. o wyposażenie sceny w nowoczesną technologię
teatralną (oświetlenie, mechanikę sceny).
Będę w tym celu sięgać po fundusze zewnętrzne. Obecnie został złożony do Ministerstwa Kultury projekt na remont sali.
Inny pomysł to uruchomienie w gminie
Leśna bibliobusu. To taka mobilna biblioteka, która dotrze do małych miejscowości
i konkretnych czytelników, do osób niepełnosprawnych i starszych, a tym samym
zwiększy czytelnictwo i umożliwi rezygnację z filii bibliotecznych. Zgłosiłam nasz
pomysł na innowacyjny projekt do funduszu „Inkubator Wielkich Jutra” i został już
wstępnie zaakceptowany i obecnie czeka
nas kolejny etap oceny merytorycznej.

Musimy przygotować szczegółową koncepcję Bibliobusu oraz budżet przedsięwzięcia. Inkubator w swoim zamyśle wybierze
i dofi nansuje
inicjatyw w skali kraju,
które będą mogły być powielane w innych
rejonach kraju. Kolejnym pomysłem jest
adaptacja pomieszczeń po Dolwisie na cele
kulturalne takie jak jarmarki pod dachem,
koncerty, wystawy.
•

yczę powodzenia w realizacji planów.

R mawia M.

d i ski
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Z głową do problem w
oczne podsumowanie pracy Burmistrza Leśnej Szymona Surmacza
Mija rok od dnia objęcia przeze mnie urzędu Burmistrza Leśnej. o w tym czasie udało się zrobi
a ile realizowany jest program wyborczy
Gmina PLUS kt remu zaufała większoś mieszka c w naszej gminy zy można uzna że realizowane są kluczowe postulaty z kampanii wyborczej Pozostawiam to ocenie czytelnik w.
Na pewno nie da się zrealizować wszystkich
życzeń mieszkańców naszej gminy. Skala
zaniedbań infrastrukturalnych z kilku dekad jest porażająca. Setki czekających od
lat wniosków o budowę drogi, oświetlenia,
wodociągu, podpięcia do kanalizacji, wymiany pieca, remontu dachu, klatki schodowej, okien itd. zebrane razem to potencjalny koszt rzędu setek milionów złotych.
Tego wszystkiego nie da się zrobić od razu,
nie jest to możliwe ani finansowo, ani organizacyjnie, ani proceduralnie. Dlatego
w wyborze spraw istotnych i nadawaniu
kierunku rozwoju naszej gminy staram się
kierować priorytetami określonymi rok
temu podczas kampanii wyborczej.
Poniżej przedstawiam stan realizacji najważniejszych obietnic wyborczych. Oryginalny tekst programu wyborczego KWW
Gmina PLUS zaznaczam kursywą. Jest to
tylko ta część programu, w której już podjęto działania. Co roku spis będzie aktualizowany i przedstawiany do wiadomości
publicznej. W pierwszym roku, koncentrowałem się przede wszystkim na „sprzątaniu” i diagnozowaniu przyczyn gminnych
problemów, jednak wiele spraw zostało
wdrożonych lub rozpoczętych a ich efekty
będą widoczne za kilka miesięcy.

ilar 1.
trosce o mieszka c w: jakoś życia najważniejszym priorytetem
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
przeciwdziałanie okresowym niedoborom wody...

Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie wodociągów w Złotnikach, rozbudowę
ujęcia w Stankowicach, rozbudowę wodociągu i podpięcie nowych budynków w Leśnej (ul
Wiejska) i Smolniku. Wymieniono około
m sieci wodociągowej – pod ulicą eromskiego w Leśnej oraz w Smolniku (podłączenia
dwóch domów). Zadania wod-kan zostały
ujęte jako najważniejszy priorytet inwestycyjny w budżecie na rok 2 2 .
Zadania wodno-kanalizacyjne były realizowane przez PM Synergia jednak przez

lata spółka nie wymieniła ani nie zbudowała żadnego nowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej. Była to jedna z wielu
przesłanej do zlikwidowania spółki. Dział
wod-kan został przejęty przez Urząd Miejski w Leśnej w listopadzie 2 1 r. fekty
pracy referatu Gospodarki Komunalnej
można będzie ocenić już wiosną, kiedy planujemy uruchomienie prac remontowych
na sieci wodociągowej w Pobiednej i Leśnej.
Zmniejszanie uciążliwości kopalni w Grabiszycach,
(...) doprowadzenie do zmiany trasy transportu
kamienia.

Obecnie trwają prace zmierzające do zmiany trasy przewozu kamienia do stacji PKP.
Kopalnia ma przedstawić w grudniu 2 1
konkretne plany na przewóz bazaltu oraz
na zmniejszenie uciążliwości wobec mieszkańców. Aktualnie czekamy na dokumentację techniczną i określeniu ostatecznego
harmonogramu prac.
Ochrona środowiska blisko mieszkańców, opracowanie programu dofinansowania i pomocy w pozyskiwaniu dotacji z funduszy ochrony środowiska,
na infrastrukturę ekologiczną dla właścicieli domów i mieszkań

Złożony przez nas w kwietniu b.r. wniosek o dofinansowanie ze środków RPO
WD wymiany piecy „kopciuchów” uzyskał
w pierwszych dniach grudnia 2 1 pozytywną ocenę i wkrótce po podpisaniu umowy z instytucją zarządzającą uruchomimy
procedurę naboru dla mieszkańców gminy.
Planujemy wymianę 6 - piecy do końca
2 22 roku. Dotacje wyniosą nawet do
wartości instalacji. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.
Usprawnienie nadzoru nad drogami gminnymi,
monitorowanie stanu dróg powiatowych i wojewódzkich.

W lutym b.r. opracowano raport na temat
stanu utrzymania letniego i zimowego
dróg powiatowych i wojewódzkich, który
w formie apelu został skierowany do władz

wojewódzkich i powiatowych. Na ile apel
dotyczący poprawienia utrzymania zimowego okaże się skuteczny dowiemy się
w ciągu nadchodzącej zimy. Wystąpiliśmy
także, wraz z władzami Świeradowa-Zdroju z inicjatywą przejęcia od województwa
utrzymania drogi wojewódzkiej
od wyjazdu ze Świecia do końca Pobiednej.
Wykonano także szczegółową inwentaryzację wniosków o remonty dróg gminnych. Został utworzony rejestr obejmujący
wszystkie wnioski drogowe, które zostały
złożone przez mieszkańców i radnych, wraz
z opisem stanu technicznego drogi, szacunkową wyceną naprawy, rodzajem ruchu
na drodze itp. W tym rejestrze mieszkańcy mogą sprawdzić czy ich wniosek jest
uwzględniony i kiedy może być realizowany. Zła wiadomość jest taka, że rejestr
ten obejmuje na chwilę obecną ponad
wniosków, na łączną szacunkową kwotę
około
mln złotych. Oznacza to, że zdecydowana większość wniosków drogowych
nie doczeka się realizacji jeszcze przez wiele lat.
Rozwój inicjatyw sportowych i kulturalnych (…)
bardziej efektywne wykorzystanie obiektów OKiS

Został utworzony referat społeczny, który
wspiera OKiS w animacji aktywności społecznej i kulturalnej na terenach wiejskich,
koordynuje działania wspomagające poprawę stanu technicznego infrastruktury
sportowej. Wraz z zarządami klubów sportowych przygotowujemy wnioski o dofinansowanie remontów, inicjujemy i wspieramy
działania porządkowe. W budżecie na 2 2 r
zostały też zabezpieczone środki finansowe
na wkłady własne do złożonych projektów
na poprawę infrastruktury sportowej.
Zmiana w zarządzaniu i funkcjonowaniu PM Synergia, wdrożenie nadzoru właścicielskiego, stworzenie warunków do rozwoju spółki.

Niestety po pół roku podejmowania prób
reanimacji firmy, zmianie władz i rady
nadzorczej, zwiększenia nadzoru właścicielskiego, przeprowadzeniu szeregu kontroli podjąłem decyzję o likwidacji spółki
miejskiej. Opracowany przeze mnie osobiście raport o stanie spółki, przedstawiony
podczas sesji Rady Miejskiej 2 czerwca
2 1 r (obszerne fragmenty opublikowano
w Panoramie Leśnej nr ( ) w lipcu) nie
pozostawiał żadnych wątpliwości, że ostatnie cztery lata doprowadziły do całkowitej
zapaści firmy.

Proces likwidacji potrwa najprawdopodobniej do lutego 2 2 r, jednak już od
września do listopada Urząd Miejski przejął
właściwie całą „praktyczną” działalność
spółki. Zakupiliśmy nowy sprzęt, w tym
wóz asenizacyjny i wyposażenie dla brygady wodociągowej, prowadzone są prace
naprawcze na oczyszczalni ścieków, zrealizowano szereg remontów w mieszkaniach
komunalnych. Tegoroczne inwestycje
związane z poprawieniem stanu gospodarki komunalnej (łącznie z „mieszkaniówką”)
to łącznie ponad 2 mln zł.
Weryfikacja kosztów sytemu gospodarowania odpadami pod kątem obniżenia kosztów zarówno dla
gminy, jak i mieszkańców.

W lipcu został przeniesiony PSZOK (punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) i zwiększono nadzór nad sposobem
segregowania odpadów, co już w pierwszym
miesiącu przyniosło znaczące oszczędności
przy opłacie za odbiór odpadów.
Analiza ekonomiczna naszej gospodarki
komunalnej i rosnące koszty zewnętrzne
(płace, ceny utylizacji odpadów, wzrost
kosztów energii itd) zmusiły nas do podniesienia opłat za odbiór odpadów.
Wypracowanie polityki senioralnej i utworzenie
rady senioralnej wspierającej realizację działań
adresowanych do osób starszych, stworzenie oferty
kulturalno –rekreacyjnej dla ludzi starszych i samotnych, wdrożenie działań integrujących.

Uzyskaliśmy dotację z programu Senior
w kwocie 126 tys zł na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Leśnej. Gmina
w kolejnych latach zapewni stałe wsparcie
animatora pracującego z seniorami. Ze
środków programu Interreg otrzymaliśmy dotację na program „Kreatywny Senior” w ramach którego odbywa się szereg
warsztatów i zajęć kulturalnych dla osób
starszych. Przygotowano uchwałę o powołaniu Rady Senioralnej, która zacznie
działać jeszcze w grudniu 2 1 r. Liczę na to,
że seniorzy, którzy zdecydują się na współtworzenie Rady Seniorów, będą ważnym
głosem doradczym dla burmistrza i pomogą stworzyć program działań, które będą
faktycznie rozwiązywać realne problemy
osób starszych w naszej gminie.
Weryfikacja stanu technicznego i funkcjonalnego
mieszkań komunalnych, wyodrębnienie realnego
zasobu mieszkań socjalnych i zastępczych, systematyczna poprawa standardu mieszkań komunalnych.
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W maju b.r. przyjęto uchwałę dotyczącą noDokonaliśmy też inwentaryzacji miejsc
wej polityki mieszkaniowej, zmieniającą
noclegowych. Jest ich w gminie Leśna oficjalnie prawie
. Osoby współtworzące
zasady wykupu mieszkań komunalnych na
własność. Główne założenia tej uchwały
Koalicję inicjują nowe działania zwiękzmierzały do utrzymania znacznej liczby
szające atrakcyjność turystyczną gminy
(festiwale, imprezy sportowe i kulturalmieszkań komunalnych, by gmina mogła
zapewnić godne mieszkanie dla jak naj- ne), które przyciągają do nas kolejnych
większej liczby osób.
turystów. Urząd Miejski wspiera działania
Po przejęciu zarządzania mieszkalnic- Koalicji, przyjmując rekomendacje spotwem z PM Synergia we wrześniu 2 1 , łeczników przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.
wykonano wstępną inwentaryzację stanu
gospodarki mieszkaniowej i potrzeb reZ własnych środków utworzyliśmy
montowych. Wnioski z tej analizy, połą- pierwsze miejskie muzeum historyczne
czone z szacowaniem kosztów niezbędnych
w podziemiach ratusza. W budżecie na rok
2 2 , zostało zapisane też utworzenie muremontów pokazały jednak, że gmina nie
jest w stanie zrealizować tak ambitnych
zeum w bunkrze przeciwatomowym pod
planów jakie były w założeniach jeszcze
biurowcem Dolwisu. Sądzimy, że zarówno
lokalizacja muzeum jak i historia leśniańkilka miesięcy wcześniej.
Nasza mieszkaniówka jest w stanie ago- skich fabryk zbrojeniowych z czasów II wojnalnym i jedynym sposobem na poprawę
ny światowej okaże się istotną atrakcją dla
jest jak najszybsza prywatyzacja znacznej
turystów. Pomysłodawcami obu muzeów są
części zasobu mieszkaniowego, utworze- mieszkańcy naszej gminy.
nie nowych wspólnot mieszkaniowych
i funduszy remontowych we wspólnotach
Wytyczenie i utworzenie nowych, uaktualnienie
– przy udziale prywatnych właścicieli lokali. i oznakowanie istniejących szlaków dla pieszych
Nowe projekty uchwał ułatwiających prze- (nordic walking), dla rowerzystów (treking i szosowe), konnych – współpraca z GO, G i sąsiedkazanie mieszkań w ręce lokatorów zostaną
nimi gminami, turystyczne wykorzystanie w tym
przedstawione Radzie Miejskiej na najbliż- zakresie otoczenia naszych zbiorników wodnych,
szej sesji. Obecnie gmina posiada w użytkowaniu
mieszkań komunalnych. Wstęp- Gmina udzieliła dotacji dla organizacji
zrzeszonych w Koalicji turystycznej na
ne wyliczenia pokazują, że nie powinniśmy
ich utrzymywać więcej jak 1 , szczególnie
opracowanie koncepcji oznakowania i wyże liczba mieszkańców gminy stopniowo
tyczenia najważniejszych szlaków turymaleje, a wiele prywatnych mieszkań stoi
stycznych w całej gminie. Projekt zostanie
puste i nieużytkowane.
zrealizowany do końca grudnia.
Gmina wykonała w roku 2 1 remonty buWe współpracy z lokalnymi artystamidynków komunalnych na ponad milion zło- -grafikami opracowaliśmy też koncepcję
tych, a jest to tylko kropla w morzu potrzeb. marki turystycznej dla gminy. Pierwsze
Największy wydatek to remont dachu pałacu
wdrożenia pojawią się już w marcu 2 2
w Szyszkowej (około
tys. zł), znaczne
r, przy wyjeździe na targi turystyczne do
wydatki poniesiono też na remont miesz- Wrocławia.
kań w budynku przy ul. Kochanowskiego
We współpracy z Gryfowem Śląskim,
(po wybuchu bojlera jesienią 2 1 r) oraz na
Olszyną, Nadleśnictwem Świeradów, Womieszkania zastępcze dla lokatorów budynku
dami Polskimi i Tauronem trwają prace
w Grabiszycach, gdzie nadzór budowlany na- przy wytyczeniu i oznakowaniu ścieżek
kazał nam wyłączenie budynku z użytkowa- rekreacyjnych wokół Jeziora Złotnickiego.
nia ze względu na stan grożący zawaleniem.
Wdrożenie tego projektu odbędzie się nie
wcześniej niż w 2 21 r.

ilar 2. ozw j społeczny i gospodarczy oparty na aktywnych
mieszka cach

Rozwój turystyki z wykorzystaniem potencjału
historycznego, przyrodniczego, wiedzy i pomysłowości mieszkańców. Rozwój produktów lokalnych

W gminie Leśna działa od 2 1 r. powołana m.in. z mojej inicjatywy „Koalicja na
rzecz rozwoju turystyki” zrzeszająca 12
organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz kilkadziesiąt osób zainteresowanych rozwojem turystyki. Koalicja między
sierpniem a październikiem zrealizowała
pierwszy leśniański konkurs na produkt lokalny. inał konkursu pokazał jak bogatą
i różnorodną ofertę turystyczną ma nasza
gmina. W eliminacjach i konkursie wzięło
udział ponad 1 osób (podmiotów).

Opracowanie kompleksowej oferty pod inwestycje, stworzenie preferencji dla tworzących nowe
miejsca pracy.

Przyjęto uchwały tworzące preferencyjne
warunki dla pracodawców inwestujących
na terenach pofabrycznych (były Dolwis
i atma). Udało się sprzedać znaczącą część
byłych zakładów atma w Pobiednej, nowy
właściciel zamierza uruchomić produkcję
w roku 2 2 .
Pracownicy gminy wzięli udział w szkoleniach „ABC Obsługi inwestora”, do 2
grudnia dowiemy się, czy zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu projektu
zmierzającego do utworzenia kompleksowej i profesjonalnej oferty inwestycyjnej
oraz stałego punktu obsługi inwestorów
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przy współpracy z Dolnośląską Agencją
Współpracy Gospodarczej.

Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego (…) Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania, dostosowanych do specyfiki Urzędu.

Reaktywacja Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Wdrożono narzędzia do elektronicznej
inwentaryzacji potrzeb mieszkańców
i wniosków składanych przez mieszkańców i radnych na przestrzeni lat, dzięki
którym widać dobrze obraz kluczowych
działań wymagających inwestycji (drogi,
oświetlenie, remonty budynków, wymiana
systemów grzewczych, sprawy mieszkańców itd.). Jest to pierwszy krok do wprowadzenia metod zarządzania opartego na wiedzy agregowanej na podstawie informacji
spływających „z terenu” – od mieszkańców,
a nie na decyzjach „zza biurka”.

GRDPP została reaktywowana na początku
roku 2 1 , spotyka się regularnie wypracowując stanowiska w wielu sprawach społecznych, stanowiąc istotny głos doradczy
w pracy burmistrza.
Weryfikacja budżetu gminy pod kątem wyodrębnienia środków na wkład własny w celu uzyskania
dotacji unijnych

Budżet na rok 2 2 został skonstruowany
w części inwestycyjnej w sposób umożliwiający zrealizowanie już złożonych wniosków o dofinansowania (wod-kan, wymiana piecy, plany rewitalizacji Dolwisu)

ilar . Sprawna i nowoczesna
administracja
Usprawnienie zarządzania zadaniami gminy
i przepływem informacji – informatyzacja urzędu
z wykorzystaniem już istniejącego sprzętu, wykorzystanie oprogramowania open source.

Wykonano gruntowną analizę działających w Urzędzie Gminy systemów informatycznych, dokonano pierwszych korekt
zmniejszających koszty i poprawiających
efektywność (zmiana hostingu, reorganizacja techniczna). Informatyzacja urzędu
i przejętych usług komunalnych od PM
Synergia jest jednym z ważniejszych priorytetów organizacyjnych na rok 2 2 .
Grupa pracowników Urzędu wzięła
udział w szkoleniach demonstracyjnych
darmowego systemu obiegu dokumentów
( ZD), rekomendowanego przez MSWiA.
Jest on jedną z rozważanych alternatyw dla
systemu obecnie stosowanego w urzędzie,
który jest drogi i nieefektywny.
Usprawnienie gminnego systemu reagowania
kryzysowego, zarówno na wypadek powodzi, jak
i pożaru, niedoboru wody, większej awarii itp.
oposażenie właściwych jednostek w niezbędny
sprzęt i wyposażenie.

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych
w realizacji zadań własnych gminy. Zwiększenie
udziału mieszkańców w procesie funkcjonowania
gminy.

Powołano referat społeczny, który koordynuje wsparcie dla organizacji pozarządowych. Reaktywowana GRDPP ustala zasady
wspierania organizacji w rocznym planie
współpracy. Kolejne sołectwa dołączają do
programu Odnowy Wsi, dużym powodzeniem cieszył się też program małych dotacji
na czyny społeczne poprawiające estetykę
gminy. Dzięki tym działaniom rośnie liczba
osób zaangażowanych w dbanie i rozwój
swoich „małych ojczyzn” co w dłuższej perspektywie może się okazać najważniejszą
zmianą jaka stopniowo zachodzi w Gminie
Leśna.
Największym wyzwaniem jest dla mnie
nieustająca walka ze „starymi” przyzwyczajeniami, które najlepiej definiują trzy
hasła: „zawsze tak było”, „nikt od nas nie
wymagał”, „tego się nie da”. Słyszałem je
w tym roku dziesiątki razy, z różnych ust –
najczęściej od osób, które odpowiadały za
najważniejsze sfery życia w naszej gminie.
Dlatego wiem, że największym i najtrudniejszym wyzwaniem na kolejne lata będzie
konsekwentne udowadnianie że „może być
inaczej i to inne jest lepsze”, „musimy wymagać od siebie nawzajem” oraz „wszystko
się da – tylko trzeba wiele rzeczy zacząć
robić inaczej niż do tej pory”.

Zakupiono nowoczesny wóz strażacki dla
OSP Leśna, przy udziale dotacji zewnętrznych w kwocie 6 tys zł (wkład gminy
2 tys zł). Został przygotowany wniosek
o dofinansowanie ze środków W OŚiGW
cystern do wożenia wody pitnej. Ze środMyślę, że na koniec 2 2 r. lista konkretków własnych gminy zostały też zamó- nych zmian będzie znacznie dłuższa. Nadal
wione dwie beczki a atestem PZ po
uważam że Leśna ma ogromny, niewykol. Wcześniej ani gmina, ani Synergia nie
rzystany potencjał, potrzebuje jednak dalemiała żadnej cysterny spełniającej wymo- ko idących zmian właściwie w każdej sferze
gi sanitarne do wożenia wody pitnej. Na
swojego działania. Rok 2 1 był rokiem analiz,
początku przyszłego roku, gmina będzie
inwentaryzacji i sprzątania. Rok 2 2 będzie
rokiem stawiania fundamentów pod zmiany
posiadała własny tabor (2 beczki po
l
oraz po
l) do dostarczania wody pitnej – zarówno te materialne (jak np. koncepcja
mieszkańcom dotkniętym suszą.
rewitalizacji Dolwisu) jak i te mniej widoczne,
Odciąży to całkiem lub w znaczącym stop- w sferze społecznej, gdzie najważniejsze jest
niu ochotników ze straży pożarnej, którzy
wzmacnianie wiary, że gmina Leśna ma przed
do tej pory dowozili wodę potrzebującym
sobą lepszą przyszłość.
mieszkańcom.
Szymon Surmacz
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zie seniora w Stankowicach

orocznie w pa dzierniku obchodzony jest Międzynarodowy zie
Os b Starszych oraz uropejski
zie Seniora zaś w listopadzie
Og lnopolski zie Seniora.
Przyświeca temu wspólny cel, aby
kształtować w społeczeństwie postawy odpowiedniego postrzegania osób
starszych oraz inicjować działania dla
zapewnienie seniorom godnego życia.
Mając powyższe na uwadze przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Stankowicach spotkały się z przedstawicielami seniorów ze Stankowic: panią
Katarzyną i panem Józefem.
Wielką atrakcją było wspólne oglądanie pożółkłych zdjęć z czasów ich
dzieciństwa i młodości.

Dzieci zadawały wiele pytań i z wypiekami na twarzy słuchały opowieści
seniorów o dawnych zwyczajach i obyczajów oraz zabawach, jakie wtedy –
bez telewizji – zajmowały wolny czas
najmłodszym.
Maluchy mogły podziwiać oryginalne części świątecznej garderoby rodziców pani Katarzyny, ręcznie szyte
i haftowane, które liczą już teraz ponad 1 lat. Poznały także działanie
kołowrotka, na którym – jak wspominała pani Katarzyna – przędło się
wełnę, z której następie powstawały
swetry dla całej rodziny.
W podziękowaniu za te bardzo ciekawe „historyczne” spotkanie, przedszkolaki wręczyły seniorom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami.
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Wycieczka do fabryki bombek

Podczas kupowania bombek i ozdób
choinkowych mało kto zastanawia
się gdzie i jak powstały. Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Stankowicach już wiedzą że
wyprodukowanie bombki to bardzo
pracochłonny ale ciekawy proces.
W połowie listopada (gdy spadł pierwszy
śnieg) maluchy wzięły udział w wycieczce
do fabryki bombek „ itbis” w Złotoryi, gdzie
poznały proces produkcji pięknych ozdób
choinkowych. Dzieci na początku odwiedziły dział dmuchalni – tam, niezależnie
od pory roku jest bardzo gorąco. Dlaczego
Ponieważ na hali stoją palniki, które rozgrzewają szklane rury do czerwoności.
Dzięki temu wykwalifikowany dmuchacz
może stworzyć dowolny kształt.
Kiedy wydmuszka się schłodzi rozpoczyna się proces srebrzenia bombki.
Bombki trafiają do lakierni, gdzie wstrzy-

kiwany do wnętrza bombki azotan srebra
daje efekt lustra, w którym można się
przejrzeć. Bombki uzyskują przeróżne kolory. Następnie przedszkolaki przeszły do
dekoratorni, gdzie przyglądały się pracy
pań dekoratorek, które ręcznie nanosiły
na bombki piękne wzory. Dowiedziały
się, że do tego celu używa się kleju, żeli,
kolorowych brokatów. Dekoratorzy dzięki
swoim umiejętnościom potrafią przenieść
na bombkę najbardziej skomplikowane dekoracje.
Ostatnim działem jest pakownia, gdzie
bombki są umieszczane w różnego rodzaju
opakowaniach. Na koniec wycieczki wszyscy udali się do firmowego sklepu, aby
dokonać zakupu świątecznych ozdób dla
siebie i swoich bliskich.
Podczas wizyty w fabryce nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach, podczas
których wykonali samodzielnie przepiękne bombki, którymi ozdobią swoje choinki.

To ja Pierwszaczek...
e wtorek 29 pa dziernika 2019
roku uczniowie klas pierwszych
zostali pasowani na uczni w Szkoły Podstawowej im ana Pawła
w Smolniku.
Uroczystość uświetnili goście w osobach przedstawicieli władz samorządowych, dyrekcji współpracujących
przedszkoli, przedstawicieli Rady Rodziców, a także Rodziców pierwszaków
Aby zasłużyć na ślubowanie, przyszli uczniowie musieli zaprezentować

swoją wiedzę i umiejętności, a przede
wszystkim opanowanie i odpowiednie
zachowanie. Dzieci koncertowo zdały
swój „pierwszy egzamin”, pięknie recytując, śpiewając i tańcząc. Występ
nagradzany był gromkimi brawami
i słodkimi upominkami od naszych
gości.
Po występie pierwszaki ślubowały
być „dobrym dzieckiem, uczniem, kolegą i Polakiem”, a dyrektor szkoły Beata
Czeczot pasowała ich na ucznia i przyjęła do uczniowskiej społeczności.

fot. Sample WM
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Listopadowe świętowanie w kubusiowym przedszkolu
Miejsko Gminnym Przedszkolu im. ubusia
Puchatka w Leśnej w listopadzie celebrowali
śmy wiele ważnych świąt kt re w większym lub
mniejszym stopniu mają wpływ na kształtowa
nie charakteru dziecka. ie zabrakło także cieka
wych i inspirujących zaję i lokalnych wycieczek.

Listopadowy czas w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
w Leśnej rozpoczęliśmy od świętowania Międzynarodowego Dnia Postaci
z Bajek. Te towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale
– co ważne – bardzo często przekazują także ważne prawdy życiowe i uczą
uniwersalnych wartości moralnych.
W trakcie naszego świętowania przedszkolaki nie tylko opowiadały o swoich
ulubionych bohaterach i wykonywały
prace plastyczne, ale także rozwiązywały specjalne muzyczne zagadki
i uczestniczyły w zabawach ruchowych.
Pielęgnując polskie tradycje nie zapomnieliśmy także o dwóch jakże pysznych potrawach, które w minionym miesiącu obchodziły swoje święto. To kotlet
schabowy i placki ziemniaczane – oba
dania, które z pewnością stosunkowo
często goszczą na stołach naszych maluchów. Co ciekawe, ta druga potrawa
znana już jest na świecie od
II wieku,
zatem i nasi podopieczni musieli poznać
recepturę i skosztować pyszności przygotowanych przez panie kucharki.
Przedszkolaki z Miejsko-Gminnego
Przedszkola w Leśnej obchodziły również
Międzynarodowy Dzień Jeża, który także
przypada na ten okres. Zwieńczeniem obchodów Dnia Jeża były prace plastyczne
wykonane przez przedszkolaków.

„Jakże cudowne jest to, że nie musimy
czekać ani chwili, by zacząć naprawiać
świat” – w myśl słów Anny rank, 21
listopada, w naszej placówce włączyliśmy się w celebrowanie Światowego
Dnia yczliwości. Przedszkolaki już
od porannych godzin przygotowywały
specjalne ordery życzliwości, które następnie podarowały nie tylko swoim rodzicom, ale także pracownikom przedszkola. Wiedząc jednak, jak ważne jest
to święto, mogące sprawić mnóstwo
radości także mieszkańcom Leśnej,
w trakcie codziennego spaceru maluchy
specjalnymi emblematami obdarowały
także przypadkowo napotkane osoby.
Kolejnego dnia wybraliśmy się do naszej leśniańskiej Biblioteki Publicznej,
gdzie mogliśmy podziwiać spektakl kukiełkowy zatytułowany „Jaś i Małgosia”.
W Miejsko-Gminnym Przedszkolu im.
Kubusia Puchatka w Leśnej nie zapomnieliśmy także o dwóch istotnych dla
maluchów świętach, mianowicie o Dniu
Kredki oraz Dniu Pluszowego Misia. To
przecież dwa nieodzowne elementy dzieciństwa, które w znakomity sposób oddziałują na wyobraźnię i rozwijanie kreatywnego myślenia u najmłodszych. Kto
z nas nie uwielbiał rysować, a przy tym,
przytulać swojej ukochanej maskotki
Ponadto, w ramach realizacji tematyki prozdrowotnej wybraliśmy się na

wycieczkę do miejskiej apteki „Słoneczna , gdzie mogliśmy zobaczyć
jak wygląda praca farmaceutów, jak
poukładane są leki, czy „zapoznać się”
z tajemnymi recepturami przygotowywanych lekarstw na zamówienie. Nie
zabrakło także wielu pytań ze stronny
maluchów.
Zwieńczeniem listopadowych dni
był andrzejkowy bal. Przedszkolaki przybyły do naszej placówki
w pięknych przebraniach i wspólnie
rozpoczęliśmy świętowanie, które po-

przedziła nauka andrzejkowego zaklęcia, tak aby wszelkie wróżby, z którymi
zostały zapoznane dzieci, mogły się
tego dnia sprawdzić.
Zaciekawione swoją przyszłością
maluchy chętnie uczestniczyły w zajęciach, jednocześnie ucząc się nie tylko
zabawy w grupie, ale co ważne, także
współdziałania i wyrażania przy tym
swoich uczuć i emocji.
M.Z
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105 2019 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej
10 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr I
2 1 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 2 stycznia 2 1 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych
10 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr I 1 2 1 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 2 stycznia 2 1 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat i trybu ich pobierania
10 2019 w sprawie zmiany uchwały nr II
2 1 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 2 czerwca 2 1 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna
109 2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leśna
110 2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których
mowa w art. ust. ustawy z dnia 2 kwietnia 2
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2 2 rok
111 2019 w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie sołectw
z terenu Gminy Leśna do programu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
112 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa
Kościelniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie
11 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bartoszówka
11 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grabiszyce
115 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Miłoszów
11 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pobiedna
11 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Smolnik
11 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stankowice
119 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szyszkowa
120 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Świecie
121 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wolimierz
122 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zacisze
12 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złotniki Lubańskie
12 2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złoty Potok
125 2019 w sprawie zmiany budżetu na 2 1 rok
12 2019 w sprawie zmiany uchwały nr
1 2 1 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia
listopada 2 1 roku w sprawie opłaty
miejscowej
12 2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leśna.

„Mały atownik” wśr d
Publicznym Przedszkolu im. u
busia Puchatka w Leśnej zako czyła
się realizacja projektu „Mały atow
nik” na kt ry otrzymano do nanso
wanie z undacji Santander.

maluch w

Celem projektu była nauka dzieci z grupy
Tygryski podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Od maja 2 1 roku
dzieci poznały między innymi: numery
alarmowe, podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadku,
pożaru, oparzeń czy krwotoków. Poznały również budowę klatki piersiowej i jej
funkcjonowanie, a co za tym idzie – budowę i umiejscowienie jednego z najważniejszych organów – serca.
Najwięcej czasu poświęciliśmy resuscytacji. Teoria jest ważna, ale dla
takich słuchaczy najważniejsza była
praktyka. Wykonanie resuscytacji ćwi-

czyliśmy na fantomach osoby dorosłej
jak i dziecka. Dzieci poznały wszystkie czynności związane z prawidłowym przeprowadzeniem masażu serca.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudził
A D i jego funkcjonowanie. Nasze dzieci bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem brały udział we wszystkich
zajęciach. Śmiało możemy powiedzieć,
że są świadome jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
swojego i innych osób, jak pośrednio
czy bezpośrednio udzielić pierwszej
pomocy. Dlatego za wzorową postawę
wszyscy otrzymali nagrody: piórniki

i dyplomy, a w ramach poczęstunku
zjadły przepyszny tort. Nauka poprzez
zabawę przyniosła imponujące efekty,
a egzamin końcowy nasze przedszkolaki zdały celująco.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację tego projektu. Szczególne podziękowania składają Bogusławie Misiewicz, która bezinteresownie
i z dobroci serca podjęła się napisania
projektu. To dzięki jej zaangażowaniu
można było uczyć dzieci co to jest niesienie pierwszej pomocy, jak ją wykonywać i jak jest ważna.
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„Ta dziewczyna”
w
w Leśnej
dniu 2 .11.2019 r. odbyło się ko
lejne spotkanie yskusyjnego lu
bu siążki w Bibliotece Publicznej
w Leśnej na kt re przybyło liczne
grono klubowicz w.

Dyskutowano o książce Michelle rances „Ta
dziewczyna”. Ten wciągający i pełen intryg
thriller psychologiczny wywołał gorącą dyskusję. Dla Laury, jednej z głównych bohaterek
książki, syn Daniel jest najważniejszy.
Chce go chronić za wszelką cenę przed „tą”
dziewczyną, czyli Cherry. Laura odkrywa, że
Cherry marzy jedynie o luksusie jaki może zapewnić jej Daniel. Ta książka to zderzenie dwóch
kobiet żyjących w zupełnie innych światach,
które ze sobą rywalizują. Klubowicze orzekli,
że książkę warto przeczytać ponieważ jest wciągająca i z dreszczykiem emocji.

W.

ozstrzygnięcie konkursu
na Poczt wkę z Leśnej”
Biblioteka Publiczna w Le
śnej wraz z liami prze
prowadziła w okresie od
1.09.2019 r. do 30.11.2019
r. konkurs plastyczny
na Poczt wkę z Leśnej”
zorganizowany z oka
zji 90 lecia Leśnej.

o biblioteki wpłynęło 1 prac spo
śr d kt rych wyłoniono pierwsze
miejsca:
•

•
•

I miejsce e ae uo – Klara Kukiełka lat oraz Zofia Chudzińska lat
1 ,
II miejsce – Aleksandra Rój lat ,
III miejsce – Środowiskowy Dom
Samopomocy w Smolniku.

Wszystkie prace można obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Leśnej.
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armonogram wywozu odpad w segregowanych z terenu Gminy Leśna: od 01.12.2019 r. do 0.0 .2020 r.
Odszukujemy w tabeli miejscowoś lub ulicę gdzie mieszkamy
i sprawdzamy datę odbioru. est to ważne ponieważ nie zawsze jest
to ten sam dzie tygodnia. tym dniu wystawiamy tylko i wyłącznie
odpady kt re są zabierane. przypadku niewłaściwego wystawienia
odpad w nie będą one odbierane.
przypadku nieodpowiedniej
segregacji będą naliczane kary.

Harmonogram wywozu
odpadów segregowanych
teren miny Leśna
PLA

O PAP ER

ODPADY SEGREGOWANE:
•

bioodpady

•

ystawiamy tylko i wyłącznie odpady w odpowiednio oznaczonych workach.

arm n ram wyw
dpad w teren
p ses e nr
i
Leśna l. erska
Pobiedna
01.12.2019 – 0.06.2020
ntakt
i
p.
. .

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych
teren miny Leśna BIOOPDPADY
01.12.2019 – 30.06.2020
ntakt
i
p. . .
BIOODPADY

01.12.2019 – 30.06.2020
ntakt
i
p. . .
75 671 12 20
PLA

O PAP ER

Świe ie
L

tniki
a skie
ty P t k

Stankowice
Sucha

Leśna
Mi s

w

Bartoszówka
Zacisze
Pobiedna
Wolimierz

Jan wka
ś ielniki
Górne
ś ielniki
Średnie
Smolnik
Szyszkowa

Grabiszyce
Dolne
Grabiszyce
Średnie
Grabiszyce
Górne
J rk w

Leśna
Pobiedna

23.12.2019
28.01.2020
25.02.2020
24.03.2020
28.04.2020
26.05.2020
09.06.2020
23.06.2020
21.12.2019
27.01.2020
24.02.2020
23.03.2020
27.04.2020
25.05.2020
08.06.2020
22.06.2020
28.12.2019
31.01.2020
28.02.2020
27.03.2020
02.05.2020
16.06.2020
26.06.2020
24.12.2019
29.01.2020
26.02.2020
25.03.2020
29.04.2020
27.05.2020
10.06.2020
24.06.2020

27.12.2019
30.01.2020
27.02.2020
26.03.2020
30.04.2020
28.05.2020
12.06.2020
25.06.2020

09.12.2019
13.01.2020
10.02.2020
09.03.2020
06.04.2020
14.04.2020
20.04.2020
27.04.2020
04.05.2020
11.05.2020
18.05.2020
25.05.2020
01.06.2020
08.06.2020
15.06.2020
22.06.2020
29.06.2020

Mi s w
Świe ie
tniki L a skie
ty P t k
Stankowice
Sucha
Jan wka
ś ielniki rne
ś ielniki Średnie
Smolnik
Szyszkowa
Grabiszyce Dolne
ra is y e Średnie
Grabiszyce Górne
J rk w
Bartoszówka
Zacisze
Wolimierz

16.12.2019
20.01.2020
17.02.2020
23.03.2020
06.04.2020
20.04.2020
04.05.2020
18.05.2020
01.06.2020
15.06.2020
29.06.2020

teren

Odbiór co 2 tygodnie

Wolimierz
ys k wa
p ses e nr
84 i 106

miny Leśna

01.12.2019-30.06.2020
ntakt
i
p.
. .

05.12.2019
19.12.2019
03.01.2020
16.01.2020
30.01.2020
13.02.2020
27.02.2020
12.03.2020
26.03.2020
09.04.2020
23.04.2020
07.05.2020
21.05.2020
04.06.2020
18.06.2020

06.12.2019
20.12.2019
04.01.2020
17.01.2020
31.01.2020
14.02.2020
28.02.2020
13.03.2020
27.03.2020
10.04.2020
24.04.2020
08.05.2020
22.05.2020
05.06.2020
19.06.2020

Od i r

Leśna
li e
Izerska
Kombatantów
Osiedle
Baworowo
Pobiedna

tyd ie

05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
27.12.2019
03.01.2020
10.01.2020
16.01.2020
23.01.2020
30.01.2020
06.02.2020
13.02.2020
20.02.2020
27.02.2020
05.03.2020

12.03.2020
19.03.2020
26.03.2020
02.04.2020
09.04.2020
17.04.2020
23.04.2020
30.04.2020
07.05.2020
14.05.2020
21.05.2020
28.05.2020
04.06.2020
12.06.2020
18.06.2020
28.06.2020

teren miny Leśna
tniki Leśna aw r w

ODPADY ZMIESZANE
tyd ie

06.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
28.12.2019
ś ielna
Gustawa Morcinka 04.01.2020
11.01.2020
Ogrodowa
17.01.2020
Mik a a Re a
Elizy Orzeszkowej 24.01.2020
31.01.2020
07.02.2020
14.02.2020
21.02.2020
28.02.2020
06.03.2020
Leśna li e
Jana
an wskiego

Od i r

arm n ram wyw
dpad w mies any
Świe ie a is e art s wka
ty P t k
nad y ym
01.12.2019 – 30.06.2020
ntakt
i
p.
. .

ODPADY ZMIESZANE

Grabiszyce
J rk w
Stankowice

miny Leśna W limier
ys k wa
m atant w Osiedle aw r w

ODPADY ZMIESZANE

arm n ram wyw
dpad w mies any
ra is y e J rk w tank wi e

Odbiór co 2 tygodnie

plastik szkło papier

13.03.2020
20.03.2020
27.03.2020
03.04.2020
10.04.2020
18.04.2020
24.04.2020
02.05.2020
08.05.2020
15.05.2020
22.05.2020
29.05.2020
05.06.2020
13.06.2020
19.06.2020
28.06.2020

Odbiór co 2 tygodnie
Świe ie
03.12.2019
Zacisze,
17.12.2019
Bar31.12.2019
toszówka, 14.01.2020
ty
28.01.2020
Potok,
11.02.2020
tniki
25.02.2020
10.03.2020
24.03.2020
07.04.2020
21.04.2020
05.05.2020
19.05.2020
02.06.2020
16.06.2020
30.06.2020

Od i r tyd ie
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
23.12.2019
te ana er mskiego,
31.12.2019
08.01.2020
Wiejska,
14.01.2020
Na Stoku,
21.01.2020
Stroma,
28.01.2020
Pocztowa
04.02.2020
Baworowo nad
y ym
11.02.2020
18.02.2020
25.02.2020
03.03.2020
10.03.2020
17.03.2020
24.03.2020
Leśna li e
Tadeusza Koś i s ki

31.03.2020
07.04.2020
15.04.2020
21.04.2020
28.04.2020
05.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
26.05.2020
02.06.2020
09.06.2020
16.06.2020
23.06.2020
30.06.2020
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Andrzejkowy Jubileuszowy Festiwal Talentów

2 listopada 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. ana Pawła w Smolniku wzięli udział
w organizowanym przez Młodzieżowy om ultury
w Lubaniu X Andrzejkowym Festiwalu Talentów.
Tym razem impreza miała miejsce
w Lubaniu w budynku Miejskiego
Domu Kultury „Osadnik”. Adresatami
jej byli uczniowie szkół i placówek edukacyjnych w powiecie lubańskim. Konkurs przebiegał w czterech kategoriach
wiekowych: klasy I – III, klasy I – I,
klasy II – III szkół podstawowych
oraz szkoły ponadpodstawowe. Jury
w każdej kategorii wiekowej przyznało
I miejsce oraz wyróżnienie, a spośród
wszystkich talentów festiwalu wyłoniło „Talent Talentów”, który otrzymał
nagrodę Grand Pri . Każdy uczestnik
otrzymał także pamiątkowy dyplom

i upominek. Tradycyjnie publiczność
mogła zagłosować na swojego faworyta,
oddając w przerwie głos poprzez zakup
losu za 1 zł. Największa ilość oddanych
głosów zadecydowała o nagrodzie publiczności.
Na scenie prezentowały się talenty
wokalne, taneczne, aktorskie i muzyczne. Uczestnicy przygotowali się
bardzo starannie. Ich występy dostarczyły wielu wrażeń publiczności, która
nie zawiodła i swój zachwyt wyrażała
gromkimi brawami. estiwal na pewno
jest dla młodych ludzi sposobnością do
wymiany doświadczeń oraz rozwija-

zie Pluszowego Misia
25 listopada to święto wszystkich
pluszowych misi. To nie przypadkowa data bo właśnie tego dnia
przypada rocznica powstania tej
maskotki.
W tym dniu we wszystkich szkołach
i przedszkolach celebruje się ten dzień
wyjątkowo. Dzieci mogą zabrać ze
sobą swoje ulubione misie, aby razem
z nimi świętować. Dzień przepełniony
jest różnymi zabawami, konkursami
przedstawieniami, aby jak najlepiej
uczcić święto wszystkich misi.

W tym roku również w filii Biblioteki Publicznej w Pobiednej nie zapomniano o tym wyjątkowym przyjacielu
wszystkich dzieci i nie tylko.
Z okazji święta misia kadra biblioteki
specjalnie na tę okazję przygotowała dla
starszych i młodszych dzieci z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej
mały teatrzyk pt ,,Jaś i Małgosia” na podstawie baśni braci Grimm. Tym razem
w rolę drwala wcielił się pluszowy misio.
A.M

nia i doskonalenia swoich umiejętności.
J. Tuwima „Ptasie radio”. DodatkoWarto również podkreślić, że tak duże wo grupa „ amlet” została doceniona
przedsięwzięcie przebiegało w miłej at- przez publiczność, zdobywając Nagromosferze. Jubileuszowy estiwal miał dę Publiczności.
charakter iście królewski. Jak zwykle
I miejsce w kategorii klas II – III,
bardzo miło zaskoczyli wszystkich taniec: Amelia Gazda, milia Witwicprowadzący. Rozpoczęli Powiatowy ka, anna Banasik, Julia KołodziejczyAndrzejkowy estiwal Talentów dwor- k,Julia Niemczyk,Kaja Smolińska,Kaskim tańcem. Wprowadzili wszystkich lina Stefańska, Kinga Czaplińska,
w dostojną i pełną humoru atmosferę. Konstancja Jurek, Magdalena Rozbicka,
Dla uczestników szkoły w Smolni- Maja Kurdziko, Milena Pasternak, Magku impreza ta okazała się niezwykle dalena Sęk, Nikola Markiewicz, Oliwia
owocna.
Walenista, Wiktoria irszt, Wiktoria
I miejsce w kategorii klas I-III otrzy- Trojnar, Wiktoria Marszałek, Zosia
mał Witold Ostrowski (perkusja).
Czerwińska, Natalia apaj, Karolina
I miejsce w kategorii klas I – I
wirko-Godycka, Julia Czuchaj.
Wyróżnienie w kategorii klas I otrzymała grupa teatralna „ amlet”
w składzie: Naomi Pstrak, Wiktoria - I zdobyli: Malwina Mocna, Mikołaj
Dziołak, Szymon Górzyński, Julia Mocny, Błażej Markiewicz, Artur MarKołodziejczyk, mila Nawojska, Na- kiewicz – gra na instrumentach: et,
tan Przybyła, leni Rydzewska, Oli- akordeon, skrzypce, trąbka.
wia Schmidt, Kaja Smolińska, Kalina
Uczniowie szkoły w Smolniku kolejny
Stefańska, Borys Użdawinis, Oliwier raz pokazali wszechstronne umiejętnoWróbel, Weronika Olszewska, Roksana ści i potwierdzili, że Leśna jest studnią
Pępkowska, Maja Pilch, Lena Trojnar – talentów!
inscenizacja wiersza
R.A i M.B.
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„Biblioteka pod Lipą”
W listopadzie 2018 roku stowarzyszenie „Czas na
Pobiedną” wygrało grant w programie „Tu Mieszkam Tu Zmieniam” fundacji Santander. Otrzymaliśmy 5000 złotych na zagospodarowanie terenu przy
stadionie w Pobiednej na „Bibliotekę pod Lipą”.

Projekt był skierowany do mieszkańców wsi Pobiedna oraz odwiedzających
naszą wieś gości. W projekt zaangażowani byli mieszkańcy i lokalne organizacje: Towarzystwo olozoficzne,

OSP Pobiedna oraz biblioteka Miejska
w Świeradowie-Zdroju. Zagospodarowana została lokalna przestrzeń,
poprawiono estetykę wsi. Stworzono
miejsce ogólnodostępne, gdzie można
spędzić wolny czas rozwijając nawyki
czytelnicze.
Prace zaczęły się w czerwcu. Teren
został wykarczowany i wykoszony.
Wiele czasu, przy użyciu koparek i innych specjalistycznych maszyn, poświęciliśmy na rekultywację terenu.
We wrześniu podczas tzw. czynów
społecznych, utwardziliśmy teren pod
alejki, wysypaliśmy je piaskiem i kamieniem płukanym oraz zasadziliśmy
pierwsze partie trawnika.
Zamontowana została też mała architektura taka jak kosze i ławki, które
otrzymaliśmy od Gminy Leśna. W dalszej kolejności zasadziliśmy żywopłot,
kwiaty i krzewy, a także dosialiśmy
trawnik, które zakupiliśmy po części
z funduszu sołeckiego.
Oficjalne otwarcie projektu odbyło
się
.1 .2 1 r., gdzie przy poczęstunku dla przybyłych gości nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi.

Terminy płatności
Gmina Leśna przypomina o naj- komunalnymi za miesiąc grudzień
bliższych terminach wnoszenia (12 1 )
opłat do Urzędu Miejskiego w Le- • w styczniu 2020 r.:
śnej:
•

w grudniu 2019 r.:

25.12.2019 r. – termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami

25.01.2020 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń ( 1 2 )

