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Pięknieje nam nasza gmina. Wielu z nas stara 
się, aby zagrody, posesje pozarolnicze i obiekty 
publiczne były zadbane. Jesteśmy pełni uznania, 
widząc owoce tej wspaniałej pracy. 

Nie wszyscy jednakże szanujemy ten wysiłek. 
Są wśród nas jednostki, które działają w przeciw-
nym kierunku. Można by powtórzyć za starym po-
rzekadłem, że „w każdej rodzinie może się znaleźć 
czarna owca”. Pewnie tak, ale przecież chcemy 
być wolni od zła tego świata. 

Dobrej klasy drogi, bezpieczne ścieżki pieszo-ro-
werowe, wolne od bohomazów i wulgarnych na-
pisów wiaty przystankowe, budynki i ogrodzenia, 
czytelne oznaczenia nazw ulic itp. są dla nas waż-
ne, ponieważ nie tylko świadczą o nas, ale także 
są pomocne w bezpiecznym i sprawnym korzysta-
niu z naszej gminnej infrastruktury. Gminna admi-
nistracja jest w stanie zadbać o te urządzenia, ale 
nie mamy możliwości stałej obserwacji każdego 
urządzenia komunalnego. 

Wiele dobra, 
ale też trochę zła

Prosimy o pomoc w zabezpieczeniu ich przez 
niszczeniem. Te, na szczęście nieliczne, przypad-
ki dewastacji nie dzieją się przecież samoistnie. 
Robią to osoby z naszego, gminnego środowiska. 

A może sprawcą tych dewastacji są Twoje dzie-
ci, wnukowie lub sąsiedzi? Zainteresuj się tym! 
Jeżeli zdarzyły się w Twojej rodzinie błędy wycho-
wawcze, jeżeli zaniedbałeś coś w tym zakresie, 
nie stój biernie. Jeżeli nie podejmiesz działania, je-
żeli nie naprawisz tych błędów, może być tylko go-
rzej. Jeżeli sam nie dajesz sobie rady, przyjdź do 
dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego i przed-
staw problem. Przyjdź do wójta, kierownika GOPS 
i szukaj porady. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

Dzisiaj jest to bowiem „tylko” niedojrzałe ba-
zgranie na obiektach publicznych, a jutro …? Za-
stanów się, przecież obowiązkiem każdego rodzi-
ca jest przyjmowanie aktywnej postawy wycho-
wawczej. To nie jest tylko uprawnienie, to jest 
obowiązek.
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Obsługa 
w Urzędzie Gminy
Znowelizowana ustawa o finansach publicz-
nych nałożyła na gminy obowiązek likwida-
cji w bieżącym roku wszystkich gospodarstw 
pomocniczych. 

W połowie stycznia wójt gminy wydał za-
rządzenie, w którym określił procedury likwida-
cyjne. Wdrożył równocześnie procedury prze-
jęcia wszystkich zadań prowadzonych dotych-
czas przez Gospodarstwo Pomocnicze przez je-
den z referatów Urzędu Gminy. 

Dnia 30 kwietnia Gospodarstwo Pomocni-
cze zostało zlikwidowane. Wszelkie dotych-
czasowe jego zobowiązania i należności prze-
jął bezpośrednio UG Łubianka. 

Od 1 maja za gospodarkę wodociągową, ka-
nalizacyjną i odpadową oraz za zarządzanie in-
frastrukturą drogową i zielenią gminną, odpo-
wiada Referat Gospodarki Komunalnej. Kierow-
nikiem referatu jest Andrzej Sierocki, a jego za-
stępcą - Mirosław Jakubski. Referat mieści się 
w pokoju nr 19, na I piętrze budynku główne-
go UG. Obsługą finansowo-księgową tychże 
zadań zajmuje się kierowany przez Skarbnika 
Gminy Ewę Piotrowską-Kędziora Referat Księ-
gowości, Podatków i Opłat, mający siedzibę na 
parterze głównego budynku. Wszelkie wpłaty 
za wodę, kanalizację i wywóz odpadów oraz za 
wykonanie przyłączy wodociągowych i kanali-
zacyjnych, przyjmuje główna kasa UG. 

Do mieszkańców zostały wysłane aneksy 
umów dot. świadczenia usług komunalnych, 
których istotą jest zmiana wykonawcy usług. 
Po ich podpisaniu należy je pilnie dostarczyć 
do UG. 

W dniach, w których przyjmuje odpady przy-
wożone przez mieszkańców Składowisko Od-
padów w Bierzgłowie, opłaty są pobierane na-
dal przez jego obsługę. Przewidujemy, że skła-
dowisko w Bierzgłowie będzie funkcjonowało 
tylko do końca bieżącego roku. Obecnie przy-
gotowujemy nową formułę wywozu odpadów, 
która wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 roku. 
O szczegółach powiadomimy w kolejnych wy-
daniach Informatora.
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Dbamy o czyste środowisko
Na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca został 
zatwierdzony Plan Działań na Rzecz Zrówno-
ważonej Energii gm. Łubianka. 

Plan jest dokumentem pionierskim, a jego 
projekt został przygotowany przez eksperta z 
zakresu zarządzania energetycznego dra Zbi-
gniewa Wyszogrodzkiego. Opracowanie Planu 
jest konsekwencją przystąpienia (luty 2009) 
gm. Łubianka do zainicjowanego przez Komi-
sję Europejską Porozumienia Między Burmi-
strzami. 

Obszerne przedstawienie zawartości planu 
(z racji braku miejsca w obecnym wydaniu) 
nastąpi w czerwcowym numerze Informatora. 
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Po wprowadzeniu planu, w naszej gminie pojawi 
się więcej solarów, czyli baterii słonecznych


