
   

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH   MIESZKA�CÓWI  SYMPATYKÓW ZIEMI 
LE�NICKIEJ  NA   DO�YNKI  GMINNE I DIECEZJALNE 

 
Program uroczysto�ci: 
SOBOTA 17.09.2005 R. 
13.00 - wymarsz korowodu spod Urz�du 
Miejskiego w Le�nicy 
14.00 - koncert Powiatowej Orkiestry D�tej  
14.45 - Frohsinn 
15.00 - przekazanie chleba przez starostów 
do�ynkowych 
15.30 - KABARET �L�SKI 
16.45 - ''Dzieci Ziemi Le�nickiej'' 
17.00 - wr�czenie pucharów i dyplomów za 
korony i korowody 
17.30 - Tworkauer Eiche 
18.00 - GANG MARCELA 
19.30 - zabawa taneczna z zespołem ATHRIX 
21.30 - sztuczne ognie 
NIEDZIELA 18.09.2005 R. 
Do�ynki Diecezjalne w Górze �w. Anny 
10.00 - msza �w. dzi�kczynna w Grocie Ludzkiej 
Koncelebrze przewodniczy� b�dzie ks. Bp Paweł 
Stobrawa 
            Po mszy koncert Powiatowej Orkiestry 
D�tej 
 
Namiot festynowy na boisku w Le�nicy 
16.30 - uczniowie Szkoły Muzycznej 
17.15 - zespół taneczny SANSSOUCI z Rudnika 
18.00 – KARAWANA  
19.30 - zabawa taneczna z zespołem Holiday 
 
Program artystyczny mo�liwy jest do 
zrealizowania dzi�ki pozyskanym za  
po�rednictwem �l�skiego Stowarzyszenia 
Samorz�dowego w Le�nicy dotacjom z 
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i 
Administracji oraz Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu (a obecnie ju� V-ce 
Konsulatu w Opolu) na prezentacj� kultury  
 
 
 

 
 
mniejszo�ci niemieckiej podczas Do�ynek. Stałymi ju� 
sponsorami s� Bank Spółdzielczy w Le�nicy oraz firmy: 
IZOBUD Ł�ki Kozielskie, Pa�stwa Waldemara i Urszuli 
Neumann z Piotrówki oraz Grzegorza i Gizeli Pyka 
z Jemielnicy. Organizatorzy bardzo ch�tnie podzi�kuj� 
ka�demu kolejnemu sponsorowi. Go��mi honorowymi 
tegorocznych Do�ynek b�d� posłowie Helmut Pa�dzior 
i Henryk Kroll, v-ce marszałek Ryszard Galla v-ce 
wojewoda  Franciszek Stankala i radny wojewódzki 
Krystian Adamik, starosta strzelecki Józef Swaczyna oraz 
delegacja z partnerskiego miasta Crostiwtz z burmistrzem 
Matthiasem Britzke i Thaddäusem Ziesch. 
 Tegorocznymi starostami wybrani zostali: 
Le�nica:  Renata i Damian Gomolla - Starostowie  

    Miejsko-Gminni 
Zalesie �l�skie: El�bieta i Krzysztof Kolloch 
Czarnocin: Sabina Sładek i Hubert Niebój 
Por�ba: Bogumiła Jelito i Henryk Mikołasz 
Kadłubiec: Gabriela i Krystian Jendrek 
Wysoka: Anna i Bernard Wojtczyk 
Dolna: Stefania i Arnold Mojza 
Lichynia: Anna i Teodor Wyschka 
Ł�ki Kozielskie: Lubow i Erwin Wydra 
Raszowa: Maria i Karol Szyndzielorz 
Krasowa: Teresa i Hubert Tischbierek 
Góra �w. Anny: Lidia i Joachim 	yłka 
 
Organizatorzy: Burmistrz Le�nicy i �l�skie 
Stowarzyszenie Samorz�dowe, Urz�d Miejski i Rada 
Osiedla Nr 1 w Le�nicy, LOKiR i Zarz�d DFK w Le�nicy. 
Odpowiedzialni za realizacj�: cz��ci artystycznej - p. 
Edyta Gola, korowodu i tradycji do�ynkowej - p. Anna 
Wyschka. 
Trasa tegorocznego korowodu do�ynkowego b�dzie 
przebiega� ulicami: 1-go Maja, Pl. Narutowicza, Góry 
�w. Anny, Ksi��owiejska, Brzegowa, Krótka, 
�eromskiego, Krasowska. Prosimy naszych 
mieszka	ców o przystrojenie posesji. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

 

 
 
NR 2/2005 
WRZESIE
 2005 R. 



 2

 
Szanowni Mieszka	cy Gminy Le�nica 
 
Ka�dy kto nie bierze udziału w wyborach te� 
głosuje. Tylko, �e przeciwko sobie! Prosimy 
wi�c Was serdecznie: po�wi��cie chwil� czasu 
w niedziel� 25 wrze�nia i zagłosujcie. 
Wybierzcie m�drych ludzi aby�my w ko�cu 
mieli dobre prawo i uczciwe pa�stwo. 
Wybierzcie dobrych ludzi, aby kto� w ko�cu 
upomniał si� o godno�� naszego 
województwa, aby nasze problemy wspólne i 
indywidualne znalazły zrozumienie, pomoc w 
ich rozwi�zaniu. Pan poseł Helmut Pa�dzior 
zrezygnował ju� z dalszej pracy w Sejmie. 
Przyjrzyjmy si� wi�c kandydatom do Sejmu i 
Senatu i zastanówmy si� nad wyborem osób, 
które dotychczas najbardziej wspomogły 
Le�nic� i których potencjał moralny,  
intelektualny i do�wiadczenie �yciowe 
pozwoli im dalej dla nas pracowa�. Zapro�my 
do wyborów członków naszych rodzin, 
znajomych, którzy przebywaj� za granic� . 
Do�wiadczenie dowodzi, �e ich status te� nie 
jest stabilny. We�my w ko�cu pod uwag� fakt, 
�e gmin�, gdzie frekwencja wyborcza jest 
niska �aden polityk nie b�dzie si� interesował. 
Pozycja bowiem polityka mierzona jest liczb� 
uzyskanych głosów w wyborach. 
 
Zapraszamy wi�c do urn wyborczych  
Hubert Kurzał  Ryszard Fro�  
Burmistrza Le�nicy Przewodnicz�cy 

Rady Miejskiej 
 
Józef Garbacz  Waldemar Bednarek 
V-ce Przew.  R. M.  V-ce Przew. R. M. 
   
 
 

CORAZ  BLI�EJ  WYBORÓW 
 
Przypominamy, �e wybory do Sejmu i Senatu 
RPodb�d� si� 25 wrze�nia 2005 r. 
 
Lokale wyborcze (siedziby obwodowych 
komisji wyborczych) mie�ci� si� b�d� w: 
Le�nicy, Wysokiej. Dolnej, Kadłubcu, Zalesiu 
�l., Raszowej i w DPS w Le�nicy. Lokale dla 
wyborców czynne b�d� w godzinach od 6ºº do 
20ºº w niedziel� 25 wrze�nia br.. Uprzejmie 
prosimy o zabranie do lokalu wyborczego 
dowodu osobistego. Tego wymaga 

bezwzgl�dnie prawo ( Art. 68.1 Ustawy z dnia 12 
kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  "Przed przyst�pieniem 
do głosowania wyborca okazuje obwodowej 
komisji wyborczej dokument umo�liwiaj�cy 
stwierdzenie jego to�samo�ci.''). 
W celu przeprowadzenia na obszarze gminy Le�nica 
wyborów do Sejmu i Senatu RP Burmistrz Le�nicy 
powołał Zarz�dzeniem Nr 64/05 z dnia 31 sierpnia 
2005 r. obwodowe komisje wyborcze w składach jak 
ni�ej:  
1. Obwodowa Komisja Wyborcza  w Le�nicy  
 
1) Rozalia Mnich - pracownik Urz�du Miejskiego 
2) Jerzy Kowalewski - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi 
3) Eliza Idec - zgłoszona przez Komitet Wyborczy  
    Platforma Obywatelska 
4) Sylwia Friedrich - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
5) Marcin Marut - zgłoszony przez Komitet  
     Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
6) Piotr Cyron - zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
      Wyborców „Mniejszo�� Niemiecka”      
7) Maria Porabik - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
8) Henryk Skowronek - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy „Jednomandatowe Okr�gi Wyborcze” 
 
2. Obwodowa Komisja Wyborcza w Wysokiej 
 
1) Izabela Czarnopolska -  zgłoszona przez Komitet  
     Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
2) Edyta Gola - pracownik Urz�du Miejskiego 
3) Barbara Górna -  zgłoszona przez Komitet  
     Wyborczy  Platforma Obywatelska 
4) Jakub Krzak - zgłoszony przez Komitet Wyborczy  
    Wyborców Jerzego Szteligi 
5) Ró�a Migas - zgłoszona przez Komitet Wyborczy   
     Wyborców „Mniejszo�� Niemiecka” 
6) Bernard Nawara -  zgłoszony przez Komitet    
    Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
7) Janusz Wojciechowski -  zgłoszony przez Komitet  
     Wyborczy  Liga Polskich Rodzin 
 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza w Dolnej  
 
1) Zofia Bielawska - zgłoszona przez Komitet 
    Wyborczy  Liga Polskich Rodzin 
2) Monika Grabowska - pracownik Urz�du  
     Miejskiego 
3) Maria Kempny - spo�ród osób uj�tych w stałym  
     rejestrze wyborców gminy  
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4) Celina Kowalewska - zgłoszona przez  
   Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego  
   Szteligi 
5) Urszula Lison – spo�ród osób uj�tych w 
stałym  rejestrze wyborców gminy   
6) Joachim Skowronek - zgłoszony przez 
    Komitet Wyborczy Wyborców  
    „Mniejszo�� Niemiecka” 
7) Edyta Zu�lik - zgłoszona przez Komitet  
     Wyborczy  Polskie Stronnictwo Ludowe  
 
4. Obwodowa Komisja Wyborcza w Kadłubcu 
 
1) Marzenna Geisler -  zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
2) Edwarda Heine-Zaborowska - zgłoszona  
    przez Komitet Wyborczy Wyborców 
   Jerzego Szteligi 
3) Andrzej Heiter - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Wyborców „Mniejszo��  
    Niemiecka” 
4) Szymon Kempny -  zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo  
    Ludowe 
5) Dorota Kwoczała - pracownik Urz�du  
    Miejskiego 
6)Krystyna Pogodzik -  zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
7) Krzysztof Zaborowski -  zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy  
    Demokratycznej 
 
5. Obwodowa Komisja Wyborcza w Zalesiu �l.
       
1) El�bieta Guttmann - zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy  Wyborców  
   „Mniejszo�� Niemiecka” 
2) El�bieta Mnich - spo�ród osób uj�tych w  
    stałym rejestrze wyborców gminy 
3) Ewa Rypa - pracownik Urz�du Miejskiego 
4) Monika Smykała - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Polskie Stronnictwa Ludowe 
5) Teresa Tiszbierek - zgłoszona przez Komitet  
      Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
6) Maria Wojciechowska - zgłoszona przez 
    Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
7) Maciej Wróbel - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Platforma Obywatelska  
 
6. Obwodowa Komisja Wyborcza w Raszowej 
 
1) Ewa Czeczor - zgłoszona przez Komitet  
     Wyborczy Wyborców „Mniejszo��  
    Niemiecka” 

2) El�bieta Gorzel - spo�ród osób uj�tych 
     w stałym rejestrze wyborców gminy 
3) Mariola Karwot - spo�ród osób uj�tych  
     w stałym rejestrze wyborców gminy 
4) Alina Kroczek - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy  Polska Partia Pracy 
5) Cecylia Lesik - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
6) Łukasz Marusiak -  zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
7) Brygida Paruzel - pracownik Urz�du  
    Miejskiego 
 
 
7. Obwodowa Komisja Wyborcza w Le�nicy (DPS) 
 
1) Anna Bielawska -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
2) Lucyna Czarnopolska - pracownik Domu Pomocy  
    Społecznej 
3) Joachim Guttmann - spo�ród osób uj�tych w  
     stałym rejestrze wyborców gminy 
4) Aleksandra Krzak - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 
5) Dorota Larisz - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
6) Piotr Pa�dzior - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Wyborców „Mniejszo�� Niemiecka” 
7) Maria Wróbel -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Platforma Obywatelska  
       
W celu przeprowadzenia na obszarze gminy 
Le�nica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Burmistrz Le�nicy powołał Zarz�dzeniem 
Nr 74/05 z dnia 13 wrze�nia 2005 r. obwodowe 
komisje wyborcze w składach jak ni�ej:  
 
1. Obwodowa Komisja Wyborcza w Le�nicy 
 
1) Rozalia Mnich -  pracownik Urz�du Miejskiego  
2) Krystian Szucmajer - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP Andrzeja  
     Leppera         
3) Eliza Idec - zgłoszona przez Komitet Wyborczy  
    Kandydata  na Prezydenta RP Donalda Tuska 
4) Joanna Szymczak - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP Henryki  
    Bochniarz 
5) Marcin Marut - zgłoszony przez Komitet   
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Macieja  
    Giertycha 
6) Dorota Larisz - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP Jarosława  
    Kalinowskiego 
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7) Maria Szymczak - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP  
    Włodzimierza Cimoszewicza 
8) Bogdan Sygidus - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP  
    Janusza Ryszarda Korwin - Mikke 
        
 
2. Obwodowa Komisja Wyborcza w Wysokiej 
 
1) Michalina Potoniec -  zgłoszona przez  
   Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Andrzeja Leppera 
2) Edyta Gola - pracownik Urz�du Miejskiego 
3) Barbara Górna -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP 
     Donalda Tuska 
4) Jakub Krzak -  zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP  
    Włodzimierza Cimoszewicza 
5) Joanna Reczek -   zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Henryki Bochniarz 
6) Tomasz Romanowski -  zgłoszony przez  
   Komitet Wyborczy Kandydata na  
   Prezydenta RP Macieja Giertycha 
7) Izabela Czarnopolska -zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Jarosława Kalinowskiego 
 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza w Dolnej  
1) Urszula Romanowska -  zgłoszona przez  
   Komitet Wyborczy Kandydata  na 
   Prezydenta RP Andrzeja Leppera 
2) Agnieszka Sobota - zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata na  
    Prezydenta RP Henryki Bochniarz 
3) Irena Barteczko - pracownik Urz�du 
     Miejskiego     
4) Aleksandra Krzak - zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata na  
    Prezydenta RP Włodzimierza  
    Cimoszewicza 
5) Łukasz Marusiak - zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Macieja Giertycha 
6) Andrzej Kaczmarczyk - zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin –  
    Mikke 
7) Edyta Zu�lik - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Jarosława Kalinowskiego   
       

4. Obwodowa Komisja Wyborcza w Kadłubcu 
 
1) Krzysztof Potoniec -zgłoszony przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Andrzeja Leppera 
2) Krystyna Pogodzik -  zgłoszona przez  
    Komitet Wyborczy Kandydata na  
    Prezydenta RP Donalda Tuska 
3) Barbara B�k -   zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Henryki Bochniarz 
4) Szymon Kempny -   zgłoszony przez 
     Komitet Wyborczy Kandydata na  
    Prezydenta RP Jarosława Kalinowskiego 
5) Dorota Kwoczała - pracownik Urz�du Miejskiego 
6) Zofia Bielawska -   zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Macieja  
    Giertycha 
7) Krzysztof Zaborowski -   zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Włodzimierza Cimoszewicza 
 
5. Obwodowa Komisja Wyborcza w Zalesiu �l.  
 
1) Małgorzata Kroker -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja  
    Leppera 
2) Maciej Wróbel - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Donalda  
    Tuska       
3) Ewa Rypa - pracownik Urz�du Miejskiego  
4) Maria Porabik - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Włodzimierza Cimoszewicza 
5) Ewa Geisler - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Macieja  
    Giertycha 
6) Monika Smykała - zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Jarosława  
     Kalinowskiego 
7) Gabriela Tiszbierek -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Henryki  
    Bochniarz          
 
6. Obwodowa Komisja Wyborcza w Raszowej 
 
1) Iwona Pietrzyk-Skrobocz -  zgłoszona przez 
    Komitet Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP  
    Andrzeja Leppera 
2) Tomasz Sitnik - zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Donalda  
    Tuska 
3) Józef Majka - zgłoszony przez Komitet Wyborczy  
    Kandydata  na Prezydenta RP Henryki Bochniarz 
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4) Tomasz Doszko -  zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP     
    Włodzimierza Cimoszewicza 
 5) Cecylia Lesik -   zgłoszona przez Komitet 
     Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Jarosława Kalinowskiego 
6) Jan Grabowski -   zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP 
    Macieja Giertycha 
7) Brygida Paruzel - pracownik Urz�du  
    Miejskiego 
8) Alina Kroczek -  zgłoszona przez Komitet 
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Daniela Tomasza Podrzyckiego 
 
7. Obwodowa Komisja Wyborcza w Le�nicy 
(DPS) 
1) Anna Bielawska -   zgłoszona przez  
   Komitet Wyborczy Kandydata na  
   Prezydenta RP Macieja Giertycha 

2) Sławomir Sygidus -  zgłoszony przez 
    Komitet Wyborczy Kandydata na  
    Prezydenta RP Janusza Ryszarda Korwin –  
    Mikke 
3) El�bieta Mnich - pracownik jednostki  
 organizacyjnej gminy 
4) Antoni Krzak -   zgłoszony przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP  
    Włodzimierza Cimoszewicza 
5) Sylwia Friedrich -   zgłoszona przez 
    Komitet Wyborczy Kandydata  na  
    Prezydenta RP Jarosława Kalinowskiego 
6) Małgorzata  	arczuk -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata  na Prezydenta RP Henryki  
    Bochniarz 
7) Maria Wróbel -  zgłoszona przez Komitet  
    Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Donalda   
    Tuska 
   

 
NOWY SAMOCHÓD - DAR RZ�DU DOLNEJ SAKSONII 

 Efektem zabiegów posła Helmuta Pa
dziora, który wykorzystał swoj� wieloletni� 
znajomo�� i przyja�� z posłem do Bundestagu Bernhardem Brinkmann z Hildesheim, jest 
przekazanie przez ministra spraw wewn�trznych i sportu Dolnej Saksonii u�ywanego 
samochodu dla stra�y miejskiej w Le�nicy. Procedury przyj�cia darowizny w naszym kraju s� 
bardzo czasochłonne i kosztowne st�d nie mo�emy jeszcze poda� opinii o tym jak si� to auto 
sprawuje. Ogólny stan, parametry techniczne i przejazd z Hildesheimu do Le�nicy rokuje  
jednak bardzo optymistycznie dla przyszłych po�ytków z tego prezentu. Samochód 
wykorzystany b�dzie przede wszystkim w słu�bach stra�nika miejskiego i w wspólnych 
patrolach z policj� (jest to stała ju� forma pomocy samorz�du gminnego dla pa�stwowej 
policji). Bezpo�rednio decyzj� ministra Uwe Schünemanna wykonała Dyrekcja Policji w 
Oldenburgu a samochód odebrali panowie Robert Kwoczała i Adrian Lukosz. Oficjalnego 
przekazania kluczy dokonał poseł Brinkmann 5 sierpnia 2005r. w Le�nicy. Dzi�kujemy 
serdecznie obu posłom i fundatorowi prezentu.  
 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZALESIU �L�SKIM 
W SZKOLNYM PROJEKCIE COMENIUS 

 Pismem z dnia 25 sierpnia 2005r. 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program 
SOCRATES - COMENIUS 1 poinformowała 
pani� dyrektor PP w Zalesiu �l�skim Lidi� 
Kry�, �e przygotowany przez ni� projekt 
''Ksi��ki rosn� wraz z dzieckiem'' został 
zatwierdzony do realizacji. Partnerami 
Przedszkola w Zalesiu �l. b�d� jednostki 
o�wiatowe z Gards Kopinge (Szwecja), Bram 

(Francja), Coolock Dublin 5 (Irlandia), Gijon 
(Hiszpania). O szczegółach programu 
napiszemy po podpisaniu umowy z Fundacj�. 
21 wrze�nia dyrektorka wybiera si� w tym celu 
z burmistrzem do Wrocławia. Przedszkolaki z 
Zalesia �l. bardzo wcze�nie zaczynaj� wi�c 
podbój Europy. Na pocz�tku szlaki przeciera� 
b�dzie pani Dyrektor. 	yczymy jej w tym 
powodzenia. 

K O S Z   R O Z M A I T O � C I 
11 wrze�nia br w ko�ciele pw. Trójcy �wi�tej w  
Le�nicy odbyła si� msza �w. w intencji rolników 
Gminy Le�nica z podzi�kowaniem za tegoroczne 
zbiory.  Zaproszeni przez burmistrza do udziału  w 
tej mszy zostali:  radni, sołtysi, starostowie 
do�ynkowi oraz mieszka�cy gminy. 
 

4 pa
dziernika Publicznemu Gimnazjum im. �w. 
Franciszka z Asy�u zostanie nadany sztandar 
ufundowany przez Burmistrza Le�nicy. 
Uroczysto�� rozpocznie msza �w. o godz. 10.00 
odprawiona w ko�ciele pw. Trójcy �w. w Le�nicy. 
Swoja obecno�� zapowiedział Bp. Jan Kopiec. 
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NOWY ROK SZKOLNY   
W ZALESIU �L�SKIM!!! 

1.09.2005r. rozpocz�ł si� nowy rok szkolny 2005/2006. 
Przed uczniami i nauczycielami 10 miesi�cy wyt��onej 
pracy. Najwi�cej jednak do pokonania maj� uczniowie 
kl. I, gdy� czekaj� ich nie tylko nowe obowi�zki, ale 
tak�e trudne chwile zwi�zane z adaptacj� w nowym 
�rodowisku. 
Oni wła�nie szczególnie ciepło zostali przywitani przez 
dyrektora szkoły, który �yczył im sukcesów i dobrego 
samopoczucia w murach naszej szkoły. Na osłod� 
pierwszego dnia roku szkolnego zostały wr�czone 
pierwszoklasistom ''rogi obfito�ci'', przygotowane przez 
rodziców. 
Nauk� w tym roku rozpoczn�:  
z Zalesia: 
Błoniarz Rafał, Kopa Mateusz, Majnusz Martin, 
Malcherczyk Tomasz,  Matuszek Michał, Pander 
Jesika, Płachetka Dominika, Skrzydeł Wiktoria, 
Tiszbierek Martina, Tiszbierek Nicol, 
z Lichyni: Knet Damian, Kocur Łukasz, Kurzaj 
Aldona, Kurzela Filip 
Nasi najmłodsi koledzy zaprezentowali nam i rodzicom 
swój program artystyczny, po czym udali si� do 
pracowni kl. I . Ich wychowawc� na najbli�sze 3 lata 
b�dzie teraz p. Helena Białoskórska. 
Pozostali uczniowie równie� si� do swych klas, aby 
wymieni� wspomnienia wakacyjne, przepisa� plan 
lekcji i odebra� podr�czniki.  
Wszystkim �yczymy jak najlepszych osi�gni�� w tym 
roku!!!   
                                              Mieczysław Pociecha 
WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTO�CI W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W LE�NICY 

W ROKU SZKOLNYM 2005 /2006 
1.Pasowanie na ucznia szkoły 
2.Dzie� Edukacji Narodowej 
3.�wi�to Niepodległo�ci- 11 Listopada 
4.Dzie� Europejski – W�gry 
5.Andrzejki 

6.Mikołajki 
7.Spotkanie Opłatkowe 
8.Zabawa karnawałowa 
9.Powitanie wiosny 
10.Wielkanoc 
11.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
12.Dzie� Patrona Szkoły 
13Dzie� Dziecka i sportu 

PROJEKTY EDUKACYJNE 
1. „Ekolandia” – projekt działa� ekologicznych. 
2. „Biesiada �l�ska”- w ramach edukacji 

regionalnej. 
3.  Gminny konkurs matematyczny-„Gmina 

Le�nica w zadaniach matematycznych”. 
4. „Czy znamy Europ� ?”- konkurs europejski. 
5.  Wymiana do�wiadcze� edukacyjnych 

Le�nica – Karnes County  w USA poprzez 
internet. 

6.  Mi�dzynarodowa wymiana uczniów z 
Le�nicy i Gerbrunn w Niemczech. 
 

Rok 2005/2006 rokiem tolerancji 
Podejmowanie działa� na rzecz wychowania dzieci w 
duchu tolerancji: 
Konkursy 
Spektakle teatralne 
Spotkania klasowe   
Kontakty z uczniami szkół gminy  Le�nica 

WYCHOWANIE PROSPOŁECZNE 
1.Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy. 
2.Dalsze kontakty z Domem Pomocy Społecznej w 
Le�nicy. 

NAGRODY DLA MISTRZÓW 
„Le�nickie Orły w kategorii : nauka, sukces roku, 
postawa społeczna, sport 
Dla przypomnienia zdobywcy zaszczytnych 
tytułów w roku 2004/2005: Maja Ku�, Urszula 
Plachetka , Marcin Kurzał, Przemysław Szajna  i 
szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody 
                                                 Monika Kłosek

. 
 
Po rozpocz�ciu przed dwoma laty wspólnych działa� Burmistrza, Christlich-Soziales 
Bildungswerk, �l�skiego Stowarzyszenia Samorz�dowego, Grupy Producenckiej „Kłos" i 
Urz�du Marszałkowskiego maj�cych na celu stworzenie sprzeda�y bezpo�redniej w naszym 
województwie doszło 14 wrze�nia br. w Strzelcach Opolskich do spotkania zało�ycielskiego 
Stowarzyszenia Sprzedawców Bezpo�rednich Opolszczyzny. Jest to konsekwencja 
dotychczasowych działa�, na które zło�yły si� badania rynku, jarmarki �wi�teczne, szkolenia 
dotycz�ce powy�szej tematyki. Stowarzyszenie b�dzie miało siedzib� w Le�nicy i ma si� 
zajmowa� podnoszeniem kwalifikacji rolników zainteresowanych tym rodzajem działalno�ci, 
promowaniem i nagła�nianiem sprzeda�y bezpo�redniej, wspóln� reprezentacj� jak i 
przyznawaniem poszczególnym podmiotom loga-znaku identyfikuj�cego produkt, czy rolnika 
jako sprzedawc� bezpo�redniego. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. V-ce marszałek Ryszard Galla, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Thaddäus Ziesch z CSB i Burmistrz Le�nicy Hubert Kurzał   
          Robert Kwoczała 
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KALEJDOSKOP PRZEPROWADZONYCH PRZEDSI�WZI�� 
 
 
20 maja 2005 r.  ju� po raz kolejny Le�nickie 
Stowarzyszenie Integracyjne, Zespół 
Opolskich Parków Krajobrazowych 
zorganizował na terenie Parku 
Krajobrazowego Góra �w. Anny Rajd 
Edukacyjno - Ekologiczny pod hasłem 
''Moje miejsce �l�sk''. 
Podczas przystanków organizowane były 
quizy: przyrodniczo - ekologiczno - 
topograficzny, historyczny o powstaniach 
�l�skich oraz o dziejach sanktuarium i 
kalwarii. Rajd zako�czył si� w Amfiteatrze 
gdzie na wszystkich uczestników czekały 
kiełbaski z grilla i napoje, za� na szkoły 
nagrody. 
Honorowy patronat nad imprez� obj�ł 
burmistrz Le�nicy mgr in�. Hubert Kurzał. 
 
4 czerwca 2005 r. seniorzy z Gminy Le�nica 
spotkali si� w Lichyni na corocznym 
Gminnym Dniu Seniora. Uroczysto�� 
rozpocz�ła koncelebrowana msza �w. w 
ko�ciele pw. �w. Józefa, po której cze�� 
artystyczna odbyła si� w namiocie 
festynowym. Cze�� artystyczn� u�wietnili: 
Młodzie�owa Orkiestra D�ta DFK Le�nica 
pod batut� Krystiana Gajdy oraz 
kierownictwem Franciszka Czakaja, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Le�nicy 
pod opiek� pani Barbary Górnej, uczniowie 
Publicznej Szkoły Muzycznej w Le�nicy oraz 
Proskauer Echo. 
Go��mi honorowymi spotkania byli: ks. Piotr 
Kondziela,  ks. dr Czesław Gac, ks. Krystian 
Szeliga, ks. Henryk Kuczera, ks. Jan Sacher, 
Poseł Helmut Pa�dzior, Przewodnicz�cy Rady 
Miejskiej Ryszard Fro� i Radni Rady 
Miejskiej: Maria Heiter, Joachim Guttmann, 
Jerzy Dragon. 
Gospodarzem imprezy był Burmistrz Le�nicy 
Hubert Kurzał, a organizatorem Urz�d 
Miejski w Le�nicy przy współpracy 
Le�nickiego O�rodka Kultury i Rekreacji, 
Le�nickiej Młodzie�owej Rady Doradczej, 
O�rodka Pomocy Społecznej, Stacji Opieki 
CARITAS i OSP Le�nica 
 
 

5 czerwca 2005 r. na placu obok Domu 
Pielgrzyma w Górze �w. Anny w pełnym 
namiocie widzów swój dorobek artystyczny 
przedstawiały zespoły w ramach XIV 
Przegl�du Zespołów Dzieci�cych i 
Młodzie�owych Mniejszo�ci Niemieckiej 
Le�nica 2005.  

Laureatami przedsi�wzi�cia zostali: 

miejsca IV  
Tanz und Volksliedergruppe z Rozmierzy 
Oppelner Spatzen z Opola 
Sternentaller z Kotorza Małego 
Sternenkinder z Kotorza Małego 
Heidi z Łubnian 

miejsca III 
 Sanssouci z Rudnika 
 Wal Nak Schulenburger und Nakler Freunde 
z Walidróg 
 Alto Akordeon z Le�nicy 

miejsca II  
 Silesia z Rozmierki 
 chór DFK Siemianowice 
 ZAASS z Kotulina 

miejsca I 
 Tworkauer Eiche z Tworkowa 
 Le�niczanie z Le�nicy 

Zwyci�skie zespołu otrzymały z r�k 
Przewodnicz�cego Zarz�du �l�skiego 
Stowarzyszenia Samorz�dowego w Le�nicy 
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. 
Przedsi�wzi�cie realizowano przy wsparciu 
finansowym: Ministerstwa Spraw 
Wewn�trznych i Administracji, Urz�du 
Marszałkowskiego w Opolu 

Organizatorem XIV Przegl�du ... było �l�skie 
Stowarzyszenie Samorz�dowe we współpracy 
z Urz�dem Miejskim w Le�nicy, Le�nickim 
O�rodkiem Kultury i Rekreacji, Le�nick� 
Młodzie�ow� Rad� Doradcz� i OSP Raszowa. 
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11 czerwca pod honorowym patronatem 
burmistrza Le�nicy odbył si� VIII 
Annogórski Rajd Rowerowy. 
Organizatorami rajdu był Zespół Opolskich 
Parków Krajobrazowych, Urz�d Miejski w 
Le�nicy, Społeczny Komitet Rajdu.  
Rajdowcom nie straszne były nieodpowiednie 
warunki atmosferyczne (padaj�cy deszcz) jak 
równie� pagórkowaty teren. Na 4 trasy (o 
ró�nym stopniu trudno�ci) wyjechało 130 
osób. Najmłodsz� samodzielnie jad�c� 
uczestniczk� rajdu była 4 letnia Iwona Gola z 
Le�nicy, a najstarszymi  uczestnikami byli 
panowie w wieku 66 lat. Najliczniejsza 
rodzina rajdowa liczyła 7 osób. Zako�czenie 
rajdu odbyło si� w remizie w Czarnocinie, 
gdzie organizatorzy zadbali o ciepły posiłek i 
liczne nagrody 

25 czerwca br. w Por�bie odbył si� IX 
Regionalny Przegl�d Koni. 
Organizatorem tej imprezy był Urz�d Miejski 
w Le�nicy - Referat Rolnictwa, Ekologii i 
Gospodarki Nieruchomo�ciami, Stanowisko 
Pracy ds. Kultury, Terenowe Koło 
Hodowców Koni w Strzelcach Op. i 
Okr�gowy Zwi�zek Hodowców Koni w 
Katowicach. Pomoc� słu�ył te� LOKiR. 
Bezpiecze�stwa zapewniła OSP Wysoka. 
Oceniono ogółem 44 konie w kategoriach: 
klaczki i ogiery roczne i dwuletnie rasy 
�l�skiej. 

Po ocenie koni przeprowadzone zostały 
zawody - pokaz zr�czno�ciowy uje�d�ania na 
czas, w których wystartowało 9 dru�yn.  
Bezkonkurencyjny okazał si� zaprz�g 
powo�ony przez Piotra Pisarskiego. 
Zawody zr�czno�ciowe koordynował pan 
Józef Polnik z Gierałtowic, który na 
zako�czenie imprezy pokazał 4 konny 
zaprz�g w szydle. 

W imprezie uczestniczyli burmistrzowie 
Le�nicy, Strzelec Op. i Ujazdu. 
Szczególne słowa podzi�kowania nale�� si� 
Panom Piotrowi Pisarskiemu, Janowi 
Grabowskiemu - hodowcom i radnemu 
Rudolfowi Gajda, którzy koordynowali prace 
zwi�zane z organizacj� przedsi�wzi�cia i 
młodemu sołtysowi wsi Por�ba. Gratulujemy 
Por�bie kolejnego udanego Przegl�du. 

W dniach 22 -24 lipca byli i obecni 
Le�niczanie mieli okazj� wzi�� udział w 
kolejnym,zorganizowanym ju� po raz  VIII 
Spotkaniu Le�niczan. 22 lipca w ko�ciele 
parafialnym odbyła si� msza �w., po której 
go�cie spotkali si� z burmistrzem i radnymi 
Rady Miejskiej. 
W sobot� i niedziel� za� w ogrodzie 
parafialnym w namiocie odbył si� festyn z tej 
okazji. 
Wyst�pili: Młodzie�owa Orkiestra D�ta 
Le�nica, Miejska Orkiestra D�ta Azoty 
K�dzierzyn-Ko�le, grupa �piewacza Frohsinn 
z Le�nicy, Alex Band z Kramołowa i 
rodze�stwo Kampa z Januszkowic. Do 
pó�nych godzin nocnych Le�niczanie i go�cie 
bawili si� na zabawach tanecznych. 
Członkowie Le�nickiej Młodzie�owej Rady 
Doradczej przygotowali dla najmłodszych gry 
i zabawy. 

Organizatorem spotkania było TSKN koło 
Le�nica we współpracy z Burmistrzem 
Le�nicy. Na spotkaniu Le�niczan go�cili�my 
Wicewojewod� Opolskiego Franciszka 
Stankal�, Wicemarszałka Ryszarda Gall�, 
Posła Henryka Krolla, Starost� Strzeleckiego 
Józefa Swaczyn�. W roli współgospodarza 
wyst�pował poseł Helmut Pa�dzior. 

   Edyta Gola 
   Anna Wyschka 
 

„ Z KARNES CITY W LE�NICY” 
        
 W dniach 10.06.2005 – 20.06.2005 go�ciła w 
gminie Le�nica delegacja z Karnes City – 
miasta partnerskiego w Texasie w USA. 
Przybyli : były Burmistrz (Karnes County 
Judge) Pan Alfred Pawellek z �on� Edn� oraz 
nauczyciele – panie : Valerie Kass i Debbie 
White. W ramach projektu edukacyjnego 
Panie uczestniczyły w lekcjach j�zyka 
angielskiego w Szkole Podstawowej w 
Le�nicy , obejrzały program artystyczny w 
wykonaniu uczniów tej szkoły ( oczywi�cie w 
j. angielskim), spotkały si� z gronem 
pedagogicznym  szkoły. Wa�nym elementem 
wizyty było poznanie systemu edukacyjnego 
Polski oraz wymiana do�wiadcze� 
zawodowych. St�d wizyty w Ochronce, 
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Publicznym Przedszkolu, Gimnazjum i 
O�rodku Szkolno –Wychowawczym w 
Le�nicy, Gimnazjum  oraz Liceum w 
Zdzieszowicach. 
        Oczywi�cie nasi partnerzy z Texasu 
go�cili równie� u Burmistrza Miasta 
Pana Huberta Kurzała oraz na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej , na której ( w obecno�ci 
władz gminy i  Wicemarszałka R. Galli  ) 
pa�stwo: Edna i Alfred Pawellkowie 
otrzymali tytuły: Zasłu�onych dla Gminy 
Le�nica. 
         Go�cie poznali gmin� Le�nica, Kamie�  
�l�ski, Moszn� ,Opole( gdzie na prywatnej 
audiencji spotkali si� z Arcybiskupem 
Alfonsem Nossolem),Cz�stochow� Kraków, 
Wadowice oraz Zakopane. Zwiedzili równie� 
Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach 
oraz Szpital Powiatowy w Strzelcach 
Opolskich i oddziały Banku Spółdzielczego w 
Le�nicy. 
         Był równie� czas na wizyty w  
prywatnych domach oraz  na zawodach 
stra�ackich w Ł�kach Kozielskich i spotkanie 
ze stra�akami w Zalesiu. 
         Co ich u nas urzekło ? Przepi�kna 
przyroda( soczysta ziele�), go�cinno��, 
smaczna kuchnia i dzieci – niezwykle 
aktywne oraz komunikatywne. Nasz� 
go�cinno�ci� Amerykanie byli wzruszeni. Pan 
Pawellek zaprosił wszystkich le�niczan do 
siebie. A wi�c do Texasu ! 
 

„ Z WIZYT� W LE�NICY”  
 

        Z tygodniow� wizyt�  przybyła do nas 
grupa 30 uczniów i 13 dorosłych 
mieszka�ców Gerbrunn – miasta 
partnerskiego w Niemczech. W�ród  nich 
byli: pani Marlies  Juhoff ( dyrektor Grund 
und Hauptschule ) oraz pan Thiell or�downik 
partnerstwa z nami,  z �on�. 
       Dzieci wraz opiekunami zamieszkały w 
hotelu na basenie w Le�nicy( noclegi 
ufundowały władze gminy ), doro�li w Górze 
�wi�tej Anny. 
       Go�cie spotkali si� z Burmistrzem H. 
Kurzałem ,poznali gmin�, Park Krajobrazowy 
Góra �wi�tej Anny, Opole (  tu ciekawa 
wizyta w Muzeum 

�l�ska Opolskiego), Wrocław. Wybrali si� na 
wycieczk� do Krakowa, Wieliczki i 
Wadowic. Wa�nym momentem ich wycieczki 
było zwiedzenie Muzeum Auschwitz – 
Birkenau. Uczniowie wraz z opiekunami 
go�cili w Szkole Podstawowej w Le�nicy. 
Brali udział w lekcjach j�zyka niemieckiego, 
matematyki, plastyki , muzyki. 
Rozegrali mecze siatkówki ( w imi� przyja�ni 
zako�czone remisem).Nie obyło si� bez 
wspólnej dyskoteki i spotkania nauczycieli. 
Zwiedzili równie� Publiczne Gimnazjum ( 
byli na zaj�ciach w klasie dwu-j�zycznej )  i 
Szkoł� Muzyczn�. Zachwyciły  ich nasze 
szkoły, poziom nauczania j�zyka 
niemieckiego ( piekne recytacje ) , zaj�cia 
sportowe z tenisa, 
profesjonalny koncert w wykonaniu uczniów 
Szkoły  Muzycznej. Odebrali nasz kraj 
pozytywnie , podziwiali prac� uczniów, 
nauczycieli . Spodobała si� im nasza gmina  
oraz  wspomaganie szkół  przez  władz� 
gminy w zakresie wymiany mi�dzynarodowej 
–dofinansowanie wyjazdów – niespotykane w 
Gerbrunn. 
       Dzi�kowali  za sympatyczne przyj�cie – 
niezwykł� go�cinno��.  
 
  Monika Kłosek 
  Dyrektor SP w Le�nicy 
 

WIELKIE �WI�TO LICHYNII - 
27, 28 SIERPNIA 2005 

 
Najstarsza jednostka OSP w gminie Le�nica. 

 
 Ostatnie lata obfitowały w obchody 
okr�głych rocznic jednostek OSP w naszej 
gminie. Rocznice 80-lecia czy 100-lecia 
obchodzono ju� w Le�nicy, Ł�kach 
Kozielskich czy Raszowej. Przeprowadzona 
przez Jerzego Wojtal� - kier. ref. spraw 
obywatelskich, analiza archiwalnych 
dokumentów wykazała, �e zdecydowanie 
najstarsz� jednostk� ochotniczej stra�y 
po�arnej jest jednostka OSP w Lichyni. 120 
urodziny swojej stra�y �wi�towała cała 
Lichynia w sobot� 27 sierpnia. Cz��� 
oficjalna, zgodnie ze stra�ackim 
regulaminem, rozpocz�ł przemarsz delegacji 
OSP spod remizy na plac festynowy. 
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Najwa�niejszym elementem 
przeprowadzonego tu pod komend�  
dh kpt Wi�niewskiego ceremoniału było 
odznaczenie sztandaru OSP w Lichyni 
Złotym Znakiem Zwi�zku. Odznaczenia 
dokonał prezes Zarz�du Wojewódzkiego OSP 
dh Andrzej Borowski w asy�cie prezesa 
Zarz�du Powiatowego OSP - dh Józefa 
Swaczyny oraz komendanta PSP bryg. 
Stefana Szłapy. Odznaczono te� grup� 
członków lichy�skiej OSP, nie zapominaj�c o 
najmłodszym dziecku tej jednostki - 
dziewcz�cej dru�ynie po�arniczej. Go��mi 
honorowymi Jubileuszu byli: poseł Helmut 
Pa
dzior, v-ce marszałek Woj. Opolskiego 
Ryszard Galla, przewodnicz�cy. Rady 
Miejskiej w Le�nicy Ryszard Fro	 i v-ce 
przewodnicz�cy R. M. Józef Garbacz. 
Histori� OSP w Lichynii przedstawił 
komendant jednostki Eugeniusz Nizioł. 
Histori� t� mógł ka�dy z zebranych otrzyma� 
w formie ciekawej broszurki. Bez ingerencji 
redakcyjnej zamieszczamy j� te� poni�ej. 
Prezes OSP Paweł Makosz podzi�kował 
uczestnikom uroczysto�ci za przybycie oraz 
dokonał wyró�nienia dyplomami i pi�knym 
zdj�ciem remizy panów: Huberta Kurzał, 
Władysława Haber, Wilhelma Bick, 
Zygfryda Lattka i Józefa Porada. 
Poproszony o zabranie głosu burmistrz 
Hubert Kurzał odniósł si� do istotnych 
w�tków obchodów jubileuszowych OSP w 
Lichyni  jak i sytuacji bezpiecze�stwa 
przeciwpo�arowego w gminie. Przekazał w 
imieniu gminnego samorz�du serdeczne 
gratulacje odznaczonym oraz przekazał na 
r�ce Prezesa Pawła Makosza pi�kn� statu� 
�w. Floriana z �yczeniami aby błogosławił 
stra�akom w akcjach oraz obdarzał 
�yczliwo�ci� ich domy rodzinne i �rodowisko 
społeczne. Nie ukrywał ogromnej satysfakcji 
z otrzymanego tytułu ''honorowego członka 
OSP w Lichyni''. Podzi�kował i oddał honor 
aktywnym i tym, którzy ju� odeszli członkom 
OSP w Lichynii za po�wi�cenie, ofiarno�� i 
aktywno��. Wskazał na znacz�cy epizod w 
historii OSP, ale i całej Lichyni, jakim była 
budowa nowej remizy stra�ackiej jako 
dowodu na to, �e tylko wspólne działanie 
wszystkich, niezale�nie od przynale�no�ci 
organizacyjnej, opcji politycznej i narodowej, 
mo�e przynie�� efekt. ''Potrzeba jedno�ci jest 

szczególnie istotna i dzisiaj i niech 
wspomnienie tej niesamowicie spontanicznej 
aktywno�ci mieszka�ców Lichynii sprzed 
ponad 10 lat b�dzie inspiracj� do współpracy 
Lichynian i wszystkich mieszka�ców naszej 
gminy.''  Burmistrz podkre�lił te� w tym 
kontek�cie, �e bezpiecze�stwo 
przeciwpo�arowe to nie jest sprawa tylko 
małej grupki stra�aków, cz�sto jeszcze za swe 
po�wi�cenie krytykowanych. To sprawa całej 
społeczno�ci gminnej. Ka�dy z mieszka�ców  
gminy ma prawo zosta� członkiem OSP i jest 
zobowi�zany by działalno�� stra�y wspiera�. 
Jak przystało na spotkanie urodzinowe 
wyst�pienie swe burmistrz Kurzał zako�czył 
serdecznymi �yczeniami i podzi�kowaniem 
dla organizatorów: prezesa Pawła Makosza, 
komendanta Eugeniusza Nizioł ich druhom 
oraz wspomagaj�cych ich: Radzie Sołeckiej, 
radnemu Jerzemu Dragon, Zarz�dowi DFK. 
Punktualnie o 15:45 ks. proboszcz dr Czesław 
Gac rozpocz�ł uroczyst� msz� �w. w intencji 
zmarłych i aktywnych stra�aków z OSP w 
Lichynii oraz z podzi�kowaniem za 120 lat 
do�wiadczania Opatrzno�ci Bo�ej. Pó�ne 
popołudnie i pó�na noc to wspaniała zabawa 
jak to bywa u wspaniałych gospodarzy. 
Biesiadników zabawiała Orkiestra z Lichynii, 
Miejska Orkiestra D�ta Azoty oraz zespół 
Athrix. Radosna, biesiadna atmosfera to 
stosowna okazja do wyra�enia uznania tym, 
na których przychylno�� samorz�d le�nicki 
zawsze mo�e liczy�. Prezes Makosz, akty 
podzi�kowania z wizerunkiem remizy OSP 
wr�czył posłowi Helmutowi Pa
dziorowi, v-
ce marszałkowi Ryszardowi Galli oraz 
burmistrzowi Hubertowi Kurzał. Gor�ce 
podzi�kowania ''absolutnie �yczliwemu'' 
gminie Le�nica marszałkowi Galli zło�ył 
burmistrz Kurzał. Marszałek zapewnił, �e 
nawet gdy wol� mieszka�ców wybrany 
zostanie do Sejmu pierwsz� wizyt� zło�y w 
Lichynii, a w ka�dym razie w gminie Le�nica. 
Niebawem si� o tym przekonamy. 
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NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE Z OJCEM �WI�TYM 
 BENEDYKTEM XVI 

  
 11 sierpnia o godz. 4:00 wyruszył z 
Le�nicy autobus z grup� zaspanej jeszcze 
młodzie�y do Aschaffenburga. Był to 
pierwszy etap wielkiej wyprawy na 
�wiatowe Dni Młodzie�y w Köln. Do 15 
sierpnia młodzi Le�niczanie pod bacznym 
okiem ks. Wiesława Mroza kontemplowali 
wyj�tkow� go�cinno�� rówie�ników z 
parafii ks. Muellera oraz gospodarzy, 
którzy u�yczyli im noclegów. To wła�nie 
na zaproszenie ks. Muellera (rodem z 
Le�nicy) mo�liwy był wcze�niejszy 
wyjazd do Niemiec aby rado�nie nabra� sił 
i przygotowa� si� na wielki skok na 
spotkanie z Papie�em. Telewizja bardzo 
obszernie transmitowała przebieg 
�wiatowych Dni Młodzie�y, dlatego 
opisywanie rado�nie znoszonych trudów 
jest tu zb�dne. Podkre�lenia wymagaj� 
jedynie relacje uczestników o stale 
spotykanej wielkiej �yczliwo�ci 
gospodarzy Niemców i o niesamowitym 
temperamencie niektórych nacji np. 
Włochów. Wydarzeniem, które zapewne 
nasza młodzie� wspomina� b�dzie przez 
całe �ycie było nieoczekiwanie bliskie 
spotkanie z Ojcem �wi�tym . Bliskie nie 
tylko duchowo ale fizycznie. Miało to 
miejsce 18 sierpnia pod Katedr� w Köln - 
dzi�ki szcz��liwemu zbiegowi 
okoliczno�ci i przywilejom jakimi darzyła 
Polaków słu�ba porz�dkowa,  nasza 
młodzie� znalazła si� w odległo�ci ok 20m 
od Ojca �w.  Ogl�daj�c w telewizji nie 
ko�cz�ce si� tłumy ludzi, mo�na 
zrozumie� dum� bohaterów tego 
wydarzenia. 
 
Koszt pobytu w Aschaffenburgu pokryli 
zapraszaj�cy (lub osobi�cie ks. Mueller), 
autobus - formalny współorganizator czyli 
samorz�d gminy, koszty pobytu w  Köln 
sami uczestnicy. Taki monta� finansowy 
umo�liwił udział młodzie�y w �wiatowych 
Dniach Młodzie�y bez zapo�yczenia si� w 
banku. Uczestnicy dzi�kuj� serdecznie ks. 
Muellerowi, burmistrzowi Hubertowi 
Kurzał, i oczywi�cie ks. Wiesławowi 

Mrozowi za mo�liwo�� prze�ycia chwil 
pi�knych, gł�bokich, a wi�c i 
po�ytecznych. 

 
A oto fragment relacji jednej z 
uczestniczek wyjazdu: 
Wraz z grup� młodzie�y z Le�nicy pod 
opiek� ksi�dza Wiesława Mroza mogli�my 
sp�dzi� niezapomniane chwile w Kolonii 
dzi�ki zaproszeniu Ksi�dza Muellera z 
zaprzyja�nionego miasta Aschaffenburg. 
W tym wła�nie mie�cie przebywali�my w 
dniach: 11-15 sierpnia. Zostali�my 
serdecznie przyj�ci przez tamtejsz� 
młodzie�, która si� przez cały ten czas 
nami zajmowała. Pokazywała nam uroki 
swojego miasta, zorganizowała dla nas 
festyn powitalny wraz ze swoim 
opiekunem panem Burkardem. W sobot� 
wybrali�my si� z naszymi nowymi 
przyjaciółmi do Wuerzburga, gdzie odbył 
si� zjazd wszystkich grup goszcz�cych w 
diecyzji Bayern. Tam te� odbyła si� 
uroczysta msza �w. z młodzie�� z całego 
�wiata. Równie� wAschaffenburgu odbył 
si� nast�pnego dnia festiwal, podczas 
którego poznali�my inne grupy goszcz�ce 
w tym mie�cie. Nasz pobyt w parafii 
ksi�dza Muellera zaowocował nowymi 
przyja�niami i do�wiadczeniami. Z kolei 
16 sierpnia rozpocz�ł si� oficjalnie XX 
�wiatowy Dzie� Młodzie�y w Kolonii. Na 
stadionie odbyła si� ceremonia otwarcia i 
msza �w. pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Kolonii, po której mogli�my 
bra� udział w Festiwalu Młodych. 
Równie� w kolejnych dniach odbywały si� 
msze �wi�te, katechezy w grupach 
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j�zykowych oraz koncerty artystów z 
całego �wiata. 18 sierpnia odbyła si� 
ceremonia powitania Ojca �wi�tego 
podczas której Papie� płyn�ł Renem i 
pozdrawiał wszystkich pielgrzymów. 
Wieczorem przemówił do wiernych na 
placu przed katedr� kolo�sk�. W pi�tek 
wieczorem odbyła si� droga krzy�owa, 
podczas której modlili�my si� za papie�a. 
W sobot� wyruszyli�my na Marienfeld, 
wieczorem odbyło si� czuwanie 

modlitewne z Benedyktem XVI. Tej nocy 
spali�my pod gołym niebem wraz z 
młodzie�� z całego �wiata. 21 sierpnia miał 
miejsce szczyt XX �wiatowego Dnia 
Młodzie�y - uroczysta msza �w. pod 
przewodnictwem Ojca �w. Benedykta 
XVI. Było to niew�tpliwe wielkie 
prze�ycie dla nas wszystkich. Trwali�my w 
modlitwie wraz z naszymi przyjaciółmi z 
całego �wiata. 

 
Dostojnym jubilatom:* 
Pani 
Marii Hreczuch z Por�by 
z okazji 90 rocznicy urodzin  
 
Pani 
Katarzynie Fiałkowskiej z Le�nicy  
Pani  
Zofii Fro� z Lichyni 
Pani  
Annie Mróz z Zalesia �l�skiego 
z okazji 91 rocznicy urodzin  
 
Pani  
Marcie Czakaj z Le�nicy 
Panu 
Wincentemu Mainusz z Le�nicy  
z okazji 92 rocznicy urodzin  
 
Pani  
Marii Zielonka z Zalesia �l�skiego  
z okazji 95 rocznicy urodzin 
 
Pa�stwu 
Gertrudzie i Jerzemu Swaczyna z Le�nicy 
Margarecie i Leonardowi Mateja z Raszowej 
Dorocie i Janowi Grabowskim z Le�nicy  
Luizie i Janowi Stania z Zalesia �l�skiego  
Łucji i Jerzemu Kopa z Por�by 
Marii i Józefowi Smykała z Le�nicy  
z okazji 50 rocznicy �lubu 
 
Pa�stwu: 
Cecylii i Brunonowi Rudol z Wysokiej  
Urszuli i Erwinowi Wycisło z Zalesia 
�l�skiego  
 
Edycie i Zygfrydowi Blachut z Kadłubca 
El�biecie i Henrykowi Wycisło z Kadłubca 
Bernadecie i Kazimierzowi Witka z Zalesia 
�l�skiego  
Gabrieli i Ryszardowi Fro� z Le�nicy  
Krystynie i Józefowi Wilkens z Le�nicy  

El�biecie i Joachimowi Guttmann  z Zalesia 
�l�skiego  
Barbarze i Marianowi Uchwat z Zalesia 
�l�skiego  
Monice i Kazimierzowi Ksi�dz z Le�nicy  
Gra�ynie i Kazimierzowi Ciesielka z Le�nicy  
Teresie i Bernardowi Paruzel z Raszowej  
Krystynie i Franciszkowi Blaucik z Le�nicy 
Adeli i Andrzejowi Mateja z Kadłubca  
Marii i Mieczysławowi Domeredzkim z 
Por�by  
Marii i Andrzejowi Tomys z Dolnej  
Marii i Alojzemu Trojan z Le�nicy  
Heldze i Erwinowi Morawiec z Por�by  
Krystynie i Alojzemu Bajer z Le�nicy  
Piotrowi i Urszuli Szczodrok z Le�nicy  
Magdalenie i Walterowi Kosubek z Raszowej 
Urszuli i Teofilowi Klosko z Le�nicy 
Gabrieli i Wilhelmowi Wy�goł z Le�nicy 
  
Edeltrudzie i Joachimowi Wojciechowskim z 
Czarnocina     
z okazji 25 rocznicy �lubu  
 
w imieniu własnym i wszystkich pracowników 
Urz�du Miejskiego w Le�nicy składam 
najserdeczniejsze �yczenia szcz��cia, zdrowia i 
wielu łask Bo�ych  
 
Hubert Kurzał Burmistrz  Le�nicy 
 

• według akt Urz�du Stanu Cywilnego w 
Le�nicy za okres od 01.01.2005 r. do 
30.09.2005r.   

 
 
 

REMONTY I INWESTYCJE 

 
Organizm gminy to zespół bardzo wielu i 
bardzo ró�nych instrumentów i funkcji, 
które musz� działa� w sposób 
zró�nicowany. Gdy mówimy gmina to 
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mamy zwykle na uwadze samorz�d gminy 
i jego administracje. Zrównowa�ony 
rozwój i trwanie gminy okre�lone przez 
le�nicki samorz�d oznacza doskonałe 
warunki do nauczania stworzone w 
jednostkach o�wiatowych, to ró�norodna 
oferta kulturalna i baza materialna do 
uczestnictwa w szeroko rozumianej 
kulturze (niestety słabo wykorzystana w 
niektórych wsiach), to dbało�� na miar� 
mo�liwo�ci o ludzi w „złotym wieku”, to 
wspieranie merytoryczne i finansowe 
ró�nych organizacji i projektów, to 
promocja swojego regionu, to ochrona 
�rodowiska i zdrowia, to bardzo 
rozbudowana forma opieki społecznej 
(przez beneficjentów cz�sto krytykowanej 
za jeszcze zbyt małe �rodki finansowe i 
zapewne w pojedynczych przypadkach 
słusznie. Przez pozostałych mieszka�ców 
cz�sto krytykowana za niezasłu�one 
wydawanie pieni�dzy podatników i z tym 
si� cz�sto te� zgadza� musimy – ten zakres 
bardzo �ci�le i bezdusznie reguluje prawo), 
to w ko�cu w miar� sprawnie strawienie 
lawinowo rosn�cej biurokracji. I tu nie 
chodzi tylko o całe stosy ró�nych 
sprawozda�, zacinaj�cego si� wci�� obiegu 
dokumentacji a szczególnie tej 
przekazywanej poczta internetow� ale i 
szeregu nowych zada� np. z zakresu 
obrony cywilnej, ochrony danych 
osobowych, sprawozdawczo�ci o�wiatowej 
itp. Jednak tym o czym najdłu�ej 
zapomnie� si� nie da s� inwestycje. 
Opracowuj�cy i realizuj�cy inwestycje 
maj� dodatkow� satysfakcj�, gdy na dane 
zadanie uda si� pozyska� �rodki 
zewn�trzne, gdy jest ona dobrze, cho� w 
trudnych warunkach zrealizowana, gdy jej 
konsumenci s� z niej zadowoleni. 
Dlatego te� po tym troch� filozoficznym 
wst�pie przekazujemy najbardziej 
skondensowana informacj� o 
realizowanych w tym roku zadaniach 
remontowych i inwestycyjnych (bez 
remontów w placówkach o�wiatowych 
realizowanych w okresie wakacyjnym). 
Najwi�ksz� inwestycj� realizowan� w tym 
roku jest przebudowa Placu Targowego. 
Obejmuje ona wykonanie nowego muru 
oporowego, wymian� sieci wodno-

kanalizacyjnej, wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej i o�wietlenia. Jest to 
pierwszy element projektu rewitalizacji 
(tak potrzebnej ju�) centrum miasta. 
Uzyskana pi�kna powierzchnia 
parkingowa pozwoli na zamkni�cie na czas 
remontu rynku, a ostatecznie zwi�kszy 
atrakcyjno�� Le�nicy (co jest my�l� wa�ne 
dla handlowców). W kolejnym etapie 
rewitalizacji znajdzie si� (o ile uda si� 
pozyska� �rodki zewn�trzne) równie� 
adaptacja starego spichlerza na galeri� 
sztuki i mo�e mini muzeum oraz na 
zaspokojenie bardzo przyziemnych potrzeb 
człowieka (to toaleta). Je�eli nowe wybory 
nie spowoduj� rewolucji w planach 
rozwoju kraju  – zamierzenia te maj� 
szans� w realizacji od 2007 roku. 
Dokumentacyjnie zadanie te ju� s� 
przygotowane i ka�da szansa na zdobycie 
pieni�dzy b�dzie wykorzystana. 
Rewitalizacja Placu Targowego kosztowa� 
b�dzie 1,21 mln zł (bez dokumentacji), z 
czego ze ZPORR (�rodki z UE) otrzyma� 
powinni�my 75% kosztów tj. ponad 907 
ty� zł., z bud�etu pa�stwa 10% czyli blisko 
121 ty�. zł, a z bud�etu gminy zapłacimy 
15% tj. 182 ty�. zł. Przy czym wykonawca 
najpierw musi otrzyma� pełn� zapłat� z 
bud�etu gminy a dopiero po wszystkich 
odbiorach, sprawdzeniach, 
zatwierdzeniach (zwykle kilka miesi�cy) 
nast�pi refundacja poniesionych kosztów 
przez gmin�.’ 
Zadaniem o mniejszym kosztorysie, cho� 
trudniejszym w realizacji był remont 
budynku O�rodka Zdrowia. Zadanie to 
obejmowało wła�ciwie dwa zakresy robót: 
obj�ty wnioskiem do ZPORR �ci�le 
zwi�zany z O�rodkiem Zdrowia i roboty 
remontowe wykonane przez ZGK jako 
administratora budynku (m.in. malowanie 
elewacji). 
Na remont O�rodka Zdrowia gmina 
Le�nica powinna otrzyma� ze EFRR i 
bud�etu pa�stwa 224 ty�. zł, z zakresu 
robót obj�tego wnioskiem na 264 ty�. zł. 
Wykonano wiele nawierzchni dróg w 
Wysokiej, Le�nicy, Raszowej.  
W Czarnocinie wykonano rów 
odprowadzaj�cy wod� na Granicy. 
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Wykonano wiele kosztorysowo drobnych 
jednak bardzo potrzebnych małych remontów 
w �wietlicach wiejskich i remizach OSP. 
Rozpocz�ła si� realizacja bardzo powa�nego 
zadania jakim jest budowa drogi osiedlowej. 
Pierwszy etap tej inwestycji tj. budowa 
kanalizacji deszczowej i instalacji 
o�wietleniowej kosztowa� b�dzie ponad 330 
ty�. zł. 
Do ko�ca br. wykonane winno by� docieplenie 
�cian w Szkole Podstawowej w Raszowej. Na 
zadanie to otrzymali�my dotacj� z Kontraktu 
Wojewódzkiego, a to za spraw� m�drych decyzji 
V-ce Marszalka Galli, w wysoko�ci 47% 
poniesionych kosztów (faktury). 
Warto�� kosztorysowa tego zadania wynosi 
214 125,47 zł. Po zrealizowaniu tego zadania 
zako�czony zostanie cykl od lat prowadzonych 
remontów w tej szkole. 
Zakupione zostały te� na boiska wiejskie 
kontenery-szatnie oraz wykonano uzbrojenie ich 
w media. Dotychczas poniesiono na ten cel 
nakłady w wysoko�ci ponad 26 ty�. zł. 
Przygotowane jest do realizacji uzbrojenie w 
energi� elektryczn� boisko w  Ł�kach 
Kozielskich, platformy edukacyjno - społecznej 
w Parku Wiejskim w Raszowej oraz w wod� 
boisko w Ł�kach Kozielskich. Wody 
doprowadzono ju� do szatni w Por�bie. 
Utwardzenie terenu (ok. 135 m²) oraz niwelacja 
wykonana jest na boisku w Le�nicy. 
W tym roku przeprowadzony zostanie jeszcze 
remont �wietlicy w Krasowej, która za wzgl�du 
na to, �e jest mniejsza, nie b�dzie niestety tak 
funkcjonalna jak �wietlica w Czarnocinie. 
Z bud�etu gminy przekazana została tez dotacja 
(partycypacja w kosztach remontu) do powiatu 
strzeleckiego na remont drogi powiatowej w 
Krasowej (odwodnienie) – 33 ty�. zł oraz na 
wykonanie wspólnego boiska dla Gimnazjum i 
SOSW. – max. 160 ty�. zł. 
Na rozpatrzenie oczekuje bardzo du�y wniosek 
zło�ony do ZPORR – program czysta woda. Do 
nowego programu pomocowego – tzw. 
Mechanizmu Norweskiego przygotowany jest 
wniosek na rewitalizacj� Rynku, Pl. Marka i 
spichlerza. Przewidywany koszt w/w zada� to 
3,7 mln zł. 	e �rodków czy to unijnych czy 
krajowych skutecznie korzysta te�. O. Jozafat 
Gohly – Gwardian w Górze �w. Anny. Wła�nie 
realizowany jest przy wsparciu �rodków z 
Kontraktu Wojewódzkiego (50%) parking na 60 
miejsc przy Domu Pielgrzyma a zako�czona 
została renowacja 6 ołtarzy bocznych. W tym 
przypadku dotacja z programu SAPARD 
wyniosła 87 ty�. zł. 

ADAPTACJA WOLNYCH 
POMIESZCZE� W BUDYNKU 

KOMUNALNYM W DOLNEJ NA 
�WIETLIC� DLA MIESZKA�CÓW 

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja wolnych 
pomieszcze� poddasza w budynku komunalnym 
w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30 na �wietlic� 
młodzie�ow� oraz pomieszczenia na parterze na 
działalno�� klubow�.  
Zakres robót obejmuje: 
- wymian� instalacji elektrycznej wewn�trznej,  
- przebudow� instalacji wodoci�gowej i 
kanalizacyjnej polegaj�cej na dostosowaniu jej do 
nowego układu u�ytkowego 
- wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach 
�wietlicy i klubu 
- adaptacj� poddasza na �wietlic� dla 
mieszka�ców obejmuj�c�: 
· wzmocnienie stropu polegaj�ce na 
zamontowaniu dodatkowych belek stropowych i 
nowej podłogi z desek 
· wykonanie nowej konstrukcji schodów na 
poddasze 
· docieplenie stropu i �cian poddasza wełn� 
mineraln� 
· wykonanie �cianek działowych i tynków sufitów 
z płyt gipsowo - kartonowych 
· płytkowanie sanitariatów i zamontowanie 
urz�dze� sanitarnych 
· poło�enie wykładziny PCV 
· malowanie pomieszcze� 
W wyniku adaptacji uzyska si� nast�puj�c� 
powierzchni� u�ytkow�: �wietlica młodzie�owa 
67,13 m²,  szatnia   3,65 m², pomieszczenie 
gospodarcze 5,78 m²,  sanitariaty 5,71 m², agazyn 
4,05 m², komunikacja 21,87 m², sala klubowa 
41,34 m², RAZEM: 149,53 m² 
Jako wyposa�enie �wietlicy zostan� zakupione 
stoły �wietlicowe, krzesła, ławki szatniowe, 
szafy na �rodki czysto�ci i szafki TV/VIDEO. 
W ramach umowy Nr R.U.DRW.0812-35-
32/20/05  pomi�dzy Samorz�dem 
WojewództwaOpolskiego a Gmin� Le�nica 
dotycz�cej działania ''Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego'' podpisanej w dniu 
30.08.2005r. gmina Le�nica otrzymała dofinansowanie 
realizacji w/w projektu w wysoko�ci 121.000,00 zł. 
Całkowity koszt projektu wynosi 184.960,00 zł. 
Kosztorys nie obejmuje koniecznych do wykonania 
modernizacji słu��cych i �wietlicy i przedszkolu np. 
kotłowni. Nakłady te nie zostały zakwalifikowane do 
dofinansowania. Realizacja zadania przewidziana jest w 
2006 roku, a cało�� koniecznych prac kosztowa� b�dzie 
ok. 300.000,00 zł.                       Marian Gorgosch 
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XIII Przegl�d Orkiestr i Kapel 
Mniejszo�ci Niemieckiej 

 Tych, którzy odsypiali nocn� zabaw� w 
Lichyni i tych, którzy nie pracowali w polu, z 
domów o godz. 14:00 wyprowadziła pierwsza 
ze startuj�cych w Przegl�dzie orkiestr. Do 
namiotu przybyła tez spora grupa mieszka�ców 
innych miejscowo�ci naszej gminy. 
Zauwa�yli�my np. wielu mieszka�ców Le�nicy 
ale te� z zagranicy gminy. W tegorocznej edycji 
Przegl�du Orkiestr i Kapel Mniejszo�ci 
Niemieckiej udział wzi�ło 7 orkiestr. 
Najwi�ksze wra�enie zrobił jednak wyst�p 
poł�czonych orkiestr: Młodzie�owej Orkiestry 
D�tej Le�nica, Orkiestry D�tej Miasta i Gminy 
Zawadzkie, Orkiestry OSP W�gry i 
Młodzie�owej Orkiestry D�tej Łowkowice. 
Przygotowaniem tego pokazowego koncertu 
zaj�ł si� kierownik le�nickiej orkiestry P. 
Franciszek Czakaj. Oprócz wymienionych w 
Przegl�dzie wyst�piły jeszcze orkiestry:  
Bialska Orkiestra D�ta, Orkiestra D�ta Parafii 

�wibie i  Młodzie�owa Orkiestra D�ta DFK 
Głogówek. Przegl�d oceniało jury w składzie: 
Piotr Baron - Przewodnicz�cy, Stanisław 
Rusek, Gotfryd Włodarz. W tym roku 
organizatorzy przyj�li pozytywny charakter 
oceny wyst�pów. Oznaczało to dla jury, �e  ma 
przygotowa� roboczy materiał dla dyrygentów 
orkiestr, natomiast w komunikacie ko�cowym 
uwypukla� pozytywy. Wszystkie wi�c orkiestry 
zostały docenione. Otrzymały z r�k 
przewodnicz�cego �l�skiego Stowarzyszenia 
Samorz�dowego - Huberta Kurzał, w asy�cie 
go�ci honorowych pi�kne grawery i nagrody 
pieni��ne. Jury bardzo wysoko oceniła te� 
organizacj� (czyli pochwaliła organizatorów)  
 
 
 

 
Przegl�du. Spo�ród wszystkich równych sobie i 
wyró�nionych orkiestr, jury zwróciło uwag� na 
wyj�tkowo dopracowan� lini� melodyczn� 
orkiestry z W�gier. W materiałach roboczych 
jury zauwa�yli�my bardzo pozytywny odbiór 
przez członków jury działaj�cej pod patronatem 
TSKN le�nickiej orkiestry. Organizatorów, 
uczestników muzycznej biesiady i muzyków z 
orkiestr bior�cych udział w Przegl�dzie 
zaszczycili swoj� obecno�ci�: v-ce marszałek 
Ryszard Galla, który bardzo realnie wsparł to 
przedsi�wzi�cie, v-ce Wojewoda Opolski 
Franciszek Stankala, starosta Józef 
Swaczyna i radny wojewódzki Krystian 
Adamik. Ze wzgl�du na konieczno�� wyjazdu 
do Warszawy tylko na rozpocz�ciu Przegl�du 
obecny był poseł Helmut Pa
dzior - stały 
uczestnik przegl�dów kultury mniejszo�ci 
niemieckiej. Organizatorami Przegl�du byli: 
Burmistrz Le�nicy Hubert Kurzał 
reprezentuj�cy �l�skie Stowarzyszenie 
Samorz�dowe i samorz�d le�nicki, Edyta Gola 
reprezentuj�ca Urz�d Miejski - główna 
koordynatorka i organizatorka obu imprez w 
Lichynii, �l�skie Stowarzyszenie Samorz�dowe 
- kierownik biura Robert Kwoczała, LOKiR, a 

wspomagali organizatorów: lichy�ska Rada 
Sołecka z sołtysem na czele i TSKN z radnym 
Jerzym Dragonem, Zarz�d OSP Lichynia, 
stra�nik miejski Adrian Lukosz, a 
zabezpieczeniem przeciwpo�arowym zaj�ła si� 
le�nicka OSP. 
Przeprowadzenie tak du�ego przedsi�wzi�cia 
kulturalnego mo�liwe było dzi�ki uzyskanym 
przez �l�skie Stowarzyszenie Samorz�dowe 
dotacjom z Ministerstwa Spraw Wewn�trznych 
i Administracji, Urz�du Marszałkowskiego i 
Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu 
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Wspólne zaj�cia młodych 
stra�aków z partnerskich gmin 

Le�nica i Crostwitz 
 
W dniach 23-28 sierpnia przeprowadzone 
zostały warsztaty szkoleniowo - integracyjne 
młodzie�y stra�ackiej z gmin: Le�nica i 
Crostwitz. Program został zrealizowany w 
ramach przyznanego grantu (dotacji) z Polsko - 
Niemieckiej Współpracy Młodzie�y (Deutsch - 
Polnisches Jugendwerk). Wniosek do 
Jugendwerku przygotowali: Jerzy Wojtala 
i Robert Kwoczała. Za realizacj� programu 
odpowiadał dh Wojtala przy wsparciu Edyty 
Gola. Grupa niemiecka była zakwaterowana w 
hoteliku przy basenie natomiast nasi młodzi 
stra�acy zaczynali codzienne zaj�cia od 
�niadania zjedzonego z kolegami. Crostwitz 
reprezentowała tylko młodzie� m�ska w wieku 
20-26 lat i przybyła pod okiem pa�stwa 
Christiny i Benno Zschornack, natomiast 
grupa le�nicka była młodsza, zło�ona równie� 
z dziewczyn (ochotnicza stra� w Crostwitz 
posiada w swych szeregach tylko m��czyzn), 
które zgłosiły si� z jednostek OSP Ł�ki 
Kozielskie, OSP Le�nica, OSP Raszowa i OSP 
Wysoka. Stra�acki projekt rozpocz�to wspóln� 
kolacj� z udziałem burmistrza Huberta 
Kurzała, członków Gminnego Zarz�du OSP, 
członków Komisji Infrastruktury Rady 
Miejskiej oraz pracowników UM 
odpowiedzialnych za powodzenie projektu. 
Pocz�tek obarczony du�� trem� szczególnie po 
stronie go�ci z upływem czasu stał si� coraz 
bardziej przyjacielski. Program przygotowany 

przez Urz�d Miejski był te� przebogaty. 
Zwiedzanie Zakładów Koksowniczych, 
Wieliczki, Krakowa, Centralnego Muzeum 
Po�arnictwa, Góry �w. Anny to główne 
atrakcje turystyczne. Wspólne �wiczenia 
sportowo-po�arnicze, zwiedzanie remiz 
stra�ackich, dyskusje składały si� na cz��� 
merytoryczn�. Za poszczególne segmenty 
zaj�� odpowiedzialni byli: komendant 
Rajmund Murlowski, dh Bernard  
Smandzich, Alfons Długosz, Andrzej Fra	 i 
Jerzy Wojtala wspomagani w cz��ciach 
oficjalnych przez władze gminne OSP. 
Obchody jubileuszu 120 lecia OSP w Lichynii 
przyjaciele z Łu�yc prze�yli pod opiek� dh 
Maksymiliana Makosz.  
Po rysuj�cym si� na twarzach uczestników 

spotkania zadowoleniu i z informacji 
otrzymanych z Crostwitz wnosi� mo�emy, �e 
była to bardzo udana inicjatywa. 
 
 

 

NOWY ROK SZKOLNY W ODNOWIONYCH BUDYNKACH 
 
 
 
Kosztem ponad 220 ty�. zł. w okresie 
wakacyjnym przeprowadzono remonty w 
obiektach o�wiatowych. Cze�� zrealizowanych 
zada� miało na celu poprawienie wygl�du 
obiektów, inne wydatki poniesiono w celu 
podniesienia odporno�ci np. �cian na 
wandalizm uczniów. I tak wykonano remont 
ogrodzenia przy przedszkolu w Raszowej przy 
okazji plantuj�c plac zabaw. Nowe ogrodzenie 
otrzymała Szkoła Podstawowa w Le�nicy. 
Dzi�ki temu znacznie poprawiła si� prezencja 
szkoły. Nowe ogrodzenie otrzymał te� teren 
rekreacyjny przy Centrum Edukacji, tym 
samym zamkni�ty został zespół nieruchomo�ci  

 
o�wiatowych SOSW - Publiczne Gimnazjum 
im. �w. Franciszka z Asy�u. �wie�� farb� 
zapachniało w SP Le�nica, Gimnazjum, w 
przedszkolach: w Raszowej i Ł�kach 
Kozielskich. Szkoła w Zalesiu �l. otrzymała 
wyposa�enie �wietlicy. Zako�czono te� 
dokumentacj� adaptacji cz��ci pomieszcze� w 
SP w Zalesiu �l. na przedszkole. Realizacja 
tego zadania jest konieczna ze wzgl�du na brak 
mo�liwo�ci technicznych wypełnienia 
nakazów Sanepidu w starym obiekcie. 
Realizacja tego zadania nast�pi w roku 2006. 
Od�wie�ona te� została elewacja budynku 
komunalnego, w którym znajduje si� 
przedszkole w Górze �w. Anny 
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O CZYM ZAPOMINA� NIE POWINNI�MY 
- �e papierki, opakowania wrzucamy do koszy na �mieci 
- �e na posesjach odpady segregujemy wrzucaj�c surowce wtórne do odpowiednich worków 
- �e worki z opakowaniami plastykowymi tzw. pet s� wystawiane na ulic� z innymi workami raz  
   w miesi�cu aby zostały zabrane przez firm� Remondis a nie np. s�siada aby napali� w piecu 
- �e za czysto�� i usuwanie �lisko�ci na chodnikach odpowiada wła�ciciel przyległej posesji 
- �e ziele�ce, place zabaw i parki nie s� toaletami dla psów  
- �e w parkach w tym w parku wiejskim w Raszowej obowi�zuje bezwzgl�dny zakaz wprowadzania  
   psów 
- �e drogi w tym drogi do pól nie s� remontowane po to, aby łatwiej było je przyora�. 
 

ZAPEWNIA OPIEK� I UDZIELA POMOCY. 
 
Od marca 2003 roku w Le�nicy przy ul. 
Kozielskiej 2 działa �wietlica �rodowiskowa 
dla dzieci i młodzie�y szkolnej (szkoły 
podstawowe, gimnazjum) z naszego terenu. 
Celem prowadzenia �wietlicy jest 
zapewnienie opieki wychowawczej, 
tworzenie warunków do nauki własnej i 
pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowa� i 
uzdolnie� uczniów. 
�wietlica czynna jest codziennie w godz. 
1500-1900, za wyj�tkiem czwartków, sobót, 
niedziel i �wi�t. �wietlica zapewnia swoim 
wychowankom: 

� Opiek� nad dzie�mi i młodzie��, 
� Pomoc w nauce, organizowanie czasu 

wolnego, rozwój zainteresowa�, 
� Udział w zaj�ciach profilaktyczno-

edukacyjnych, 
� Pomoc w rozwi�zywaniu trudnych sytuacji 

�yciowych, 
� Gor�cy napój. 

Praca z dzie�mi koncentruje si� głównie na 
wspomaganiu procesu uczenia si�. 
Pomaganiu w odrabianiu zada� domowych 
oraz prowadzeniu zaj�� kompensacyjno-
wyrównawczych. Systematycznie 
prowadzone s� zaj�cia plastyczne. Maj� one 
charakter zaj�� rozwijaj�co-terapeutycznych. 
Działalno�� plastyczna wykorzystywana jest 
tak�e podczas zaj�� profilaktycznych, która 
obejmuje głównie zaj�cia o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym z zakresu 
zagro�e� dla zdrowia i przezwyci��ania 
mitów funkcjonuj�cych w�ród dzieci i 
młodzie�y na temat papierosów i alkoholu. 
Prowadzone s� równie� zaj�cia modeluj�ce 
postawy wobec u�ywek i �rodków 

uzale�niaj�cych. Odbywaj� si� tak�e zaj�cia 
z zakresu relacji interpersonalnych z 
podkre�leniem zasad i norm współ�ycia 
społecznego oraz �wiczenie umiej�tno�ci 
komunikacyjnych. �wietlica daje 
uczestnikom mo�liwo�� przezwyci��ania 
własnych trudno�ci, a tak�e wspierania 
innych w ich pokonywaniu. 

W tym samym miejscu działa 
równie� Punkt Konsultacyjny dla 
młodzie�y i dorosłych, w którym mo�na 
uzyska� informacj�, porad�, wsparcie oraz 
dora�n� pomoc terapeutyczn� i 
psychologiczn� w przypadku, gdy wyst�puj� 
w rodzinie problemy osobiste i 
wychowawcze lub jako dobry rodzi� chcesz 
wiedzie� jak pomóc dziecku nie pi� i nie 
bra� narkotyków. Rol� punktu jest równie� 
zdiagnozowanie sytuacji całej rodziny i 
zaplanowanie pomocy dla wszystkich 
członków rodziny. Udzielanie wsparcia po 
zako�czeniu leczenia odwykowego, 
rozpoznanie i pomoc w wypadku 
wyst�powania przemocy domowej w 
rodzinie. Nale�y podkre�li�, �e punkt jest 
czynny w godzinach popołudniowych, aby 
umo�liwi� naszym mieszka�com swobodny 
dost�p. Porad udziela psycholog kliniczny, 
psychoterapeuta w ka�dy czwartek w godz. 
1300 – 1600, telefon zaufania 463 53 18. 
Zach�cany do uczestniczenia w zaj�ciach 
�wietlicowych i porad w Punkcie 
Konsultacyjnym. 
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