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ABY DOBRYM BY� I DOBRA DO�WIADCZA� 
 

Łamanie si� opłatkiem to tradycja przeniesiona z 
rodzinnego zacisza na spotkania członków du�ej rodzinnej 
społeczno�ci naszej gminy.  W tym roku tradycja ta 
rozpocz�ła si� wyj�tkowo wcze�nie. Łamanie si� opłatkiem 
rozpocz�ło si�  bowiem ju� podczas zabawy andrzejkowej 
zorganizowanej przez Polski Zwi�zek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Opłatki po�wi�cił ks. proboszcz Jan Paweł  
Sacher po czym sal� w remizie OSP w Wysokiej wypełniły 
�yczenia u�miechni�tych emerytów. W imieniu samorz�du 
le�nickiego �yczenia �wi�teczno-noworoczne i 
podzi�kowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom 
przekazał burmistrz Hubert Kurzał. A i�cie szampa�sk� 
zabaw� przygotowały same emerytki. 
 

Opłatkiem w trakcie zebrania podsumowuj�cego 
dokonania w mijaj�cym roku połamali si� te� członkowie 

zarz�dów OSP gminy Le�nica. Go��mi naszych stra�aków 
17 grudnia byli Prezes Zarz�du Powiatowego OSP a na co 
dzie� Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Komendant 
Powiatowy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej Stefan Szłapa i 
jako współgospodarz Burmistrz Hubert Kurzał. Burmistrz 
zło�ył stra�akom serdeczne �yczenia w imieniu samorz�du 
le�nickiego i posła Ryszarda Galli. Tre�� sprawozdania 
przedstawionego przez Prezesa Zarz�du Gminnego 
Oddziału OSP dh  Olgierda Jakrzewskiego a 
przygotowanego przez Sekretarza Zarz�du dh Jerzego 
Wojtal� zamieszczamy pod oddzielnym tytułem. 
 
 Wspaniałe przyj�cie w i�cie �wi�tecznym 
wystroju i atmosferze przygotowali dla seniorów w 
Kadłubcu pani radna Maria Heiter i szef miejscowego koła 
DFK Andrzej Heiter. Opłatek po�wi�cił ks proboszcz Jan 
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Paweł Sacher, bardzo dobrze zaprezentował si� zespół 
Frohsinn, w kuchni rz�dziła pani Mateja Anna a o stoły 
zadbały młode dziewczyny: Wiesława Wiora, Magdalena 
Janda i Sylwia Janda. 

W atmosfer� t� wpisały si� słowa �ycze� zło�onych przez 
burmistrza Kurzała, których motto stanowi tytuł tego 
artykułu. 

 

PARTNERSKIE SPOTKANIE W WIGILIJNEJ ATMOSFERZE 
 

W dniach 15- 17 grudnia spotkali si� w Le�nicy 
samorz�dowcy z Gerbrunn, Crostwitz i Cernosic. 
Realizuj�c program w ramach roku Polsko-Niemieckiego 
burmistrzowie dokonali podsumowa� zrealizowanych 
przedsi�wzi�� w  mijaj�cym roku i uzgadniali plany na rok 
2006. 
I tak mi�dzy innymi stra�acy z OSP Raszowa pojad� w 
przyszłym roku do Crostwitz, a chór i grupa młodzie�owa 
do Gerbrunn. Do Gerbrunn pojedzie równie� młodzie� ze 
Szkoły Podstawowej w Le�nicy. 
Uwie�czeniem Dni Partnerstwa było spotkanie przy 
wigilijnym stole. Go�ciem honorowym wigilii 
samorz�dowców był Ambasador Niemiec w Warszawie 
pan dr Reinhard Schweppe. 
Odnie�li�my wra�enie, �e Le�nica zdobyła w osobie Pana 
Ambasadora wysokiej miary przyjaciela. W prezencie 
Ambadsador Schweppe otrzymał koron� �niwna od 
sołectwa Lichynia, któr� był zachwycony. Obecno�� 
Ambasadora znacznie podniosła te� rang� uroczysto�ci 
wr�czenia medali „Zasłu�ony dla Ziemi Le�nickiej”. 
Zostały one wr�czone przez przewodnicz�cego Rady 
Miejskiej Ryszarda Fronia, burmistrza Huberta Kurzała i 
Pana Ambasadora nast�puj�cym osobom: Ksi�dzu 
Piotrowi Kondzieli, Burmistrzowi Crostwitz Matiasowi 
Brützke, Burmistrzowi Gerbrunn Stefanowi Wolfshörndl, 

Ojcu Gwardianowi Jozafatowi Gohly, Posłowi Helmutowi 
Paisdzior.  
Elementem nieplanowanym lecz jak wynika z relacji 
uczestników sprawiaj�cym, �e tegoroczne spotkanie 
pozostanie na zawsze w ich pami�ci był brak przez dłu�szy 
czas energii elektrycznej. 
W autentycznie wigilijnym nastroju opłatkiem z 
samorz�dowcami połamali si� dyrektorzy jednostek 
gminnych, sołtysi, ksi��a, sponsorzy i dyrektorzy instytucji 
współpracuj�cych z nasz� gmin�. Fakt, �e tyle zacnych 
osób zawitało w pi�tkowy wieczór do Le�nicy �wiadczy o 
tym, �e Le�nica ma wielu wspaniałych przyjaciół. 
Z gmin partnerskich do Le�nicy przyjechali: 
z Gerbrunn -  burmistrz Stefan Wolfshöndl, Wolfgang 
Schneider, Olaf Brückel, Rosemarie Czenskowski, Frau 
Baumeister (dziennikarka), Wolfgang Burger ; 
z Crostwitz – burmistrz  Matthias Brützke, Johannes 
Wessela, Florian Wehnert, Peter Scholze; 
z CSB- Thaddäus Ziesch, Helmut Müller oraz z 
niemieckiej stacji MDR Monika Gerdes 
z Cernosic – Pavel Blazenin 
 
Projekt „Dni Partnerstwa” sfinansowany został ze �rodków 
Konsulatu Generalnego RFN a spotkanie wigilijne 
dodatkowo ze składki le�nickich radnych. 
 

 

REMONTY I  INWESTYCJE 
 

�wi�ta Bo�ego Narodzenia , a przede wszystkim koniec roku 
kalendarzowego to czas refleksji i podsumowania dokona� w 
minionym roku. W przypadku samorz�du gminnego 
procedura oceny realizacji wydatków bud�etowych i 
inicjatyw gospodarczo-społecznych jest bardziej 
skomplikowana i ko�czy si� ju� w nast�pnym roku 
opracowaniem opasłego tomu raportu. Dlatego te� 
dopasowuj�c si� do �wi�tecznej tradycji i nastroju 
przedstawiamy krótkie „wspomnienie” o przeprowadzonych 
inwestycjach i remontach.  
Najwi�cej satysfakcji przyniosły le�nickiemu samorz�dowi 
inwestycje zrealizowane dzi�ki pozyskaniu �rodków 
zewn�trznych.  
Najwa�niejszym zadaniem było zagospodarowanie Placu 
Targowego w Le�nicy. Kosztem ponad 1,2 mln zł wykonano 
kompleksow� wymian� infrastruktury w ziemi i uzyskano 
zupełnie nowa nawierzchni�. Dofinansowanie z 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) wyniesie 1 mln zł, W kolejce na 
dofinansowanie oczekuj� teraz projekty rewitalizacji Rynku, 
Pl. Marka i spichlerza. Je�eli procedury kwalifikacji 
zako�cz� si� pozytywnie ju� w przyszłym roku centrum 
Le�nicy ma szans� sta� si� wizytówk� godn� historii naszego 
miasta. Dofinansowanie w kwocie 227 ty�. zł uzyskano 
równie� na remont budynku komunalnego,  w którym 
znajduje si� O�rodek Zdrowia. Natomiast z Kontraktu 
Województwa pozyskano 100 ty�. zł na wykonanie 
docieplenia Szkoły Podstawowej w Raszowej. Cało�� tego 

zadania kosztowała ponad 220 ty�. zł. Wcze�niej ze 
�rodków własnych wykonano modernizacj� c.o. – koszt. 60 
ty�. zł, a jeszcze wcze�niej wprowadzono ogrzewanie 
ekologiczne. W roku przyszłym przewidywane jest 
wykonanie nowego ogrodzenia i w ten sposób obiekt SP w 
Raszowej stanie si� placówk� „jak now�”. Pisz�c o 
uzyskanych ze ZPORR-u  czy Kontraktu Wojewódzkiego 
�rodkach zobowi�zani jeste�my przekaza� wielkie słowa 
uznania i wdzi�czno�ci wyra�one przez burmistrza Kurzała 
pod adresem Zarz�du Województwa a szczególnie Panu V-
ce Marszałkowi Galli  i jego współpracownikom a 
nast�pnie pracownikom Urz�du Wojewódzkiego.  
Bardzo kosztownymi, koniecznymi lecz niestety bez szans 
na dotacje były roboty na drogach. Najpowa�niejszym 
przedsi�wzi�ciem aktualnie realizowanym na drogach jest 
budowa drogi  osiedlowej – ul. O.Teofila i O.Kanizego.  
Pierwszy etap polegaj�cy na wbudowaniu kanalizacji 
deszczowej i instalacji o�wietlenia ulicznego kosztował 
blisko 350 ty�. zł. W roku 2006 zadanie to zostanie 
zako�czone i lokatorzy nowo wybudowanych domów b�d� 
mogli sucha nog� dotrze� do swoich posesji. 
Inne powa�niejsze zadania to: 
- remont nawierzchni ul. Le�nej w Wysokiej – koszt. ok. 

65 ty�. zł; 
- remonty nawierzchni ul. Strzeleckiej w Wysokiej (wg 

ewidencji drogowej – Strzeleckiej VI) – koszt ponad 30 
ty�. zł; 

- ul. Le�nej III w Wysokiej – koszt ok. 17 ty�. zł; 
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- remont nawierzchni, zabezpieczenie i obróbka włazów ul. 
Ko�ciuszki w Le�nicy – koszt ok. 50 ty�. zł; 

Wykonano m.in. utwardzenie frezowinami kilka odcinków 
dróg w Ł�kach Kozielskich i Raszowej, wykonano remonty 
�cieków przykraw��nikowych (odwodnienia), podjazdów, 
�cinki poboczy, przepustów (m.in. w Czarnocinie), klejenie 
dziur, regulacj� włazów (m.in. na ul. XV Lecia w Zalesiu 
�l.), wykonano rów na Granicy, regulacja łuku (ul. Wolno�ci 
– Le�na w Górze �w. Anny). Roboty te wykonano na 
drogach praktycznie we wszystkich miejscowo�ciach naszej 
gminy. Z udziału �rodków bud�etowych gminy w wysoko�ci 
33 ty�. zł powiat wykonał odwodnienie drogi powiatowej w 
Krasowej. Prace o koszcie jednostkowym mniej dotkliwym 
dla bud�etu ale bardzo liczne wykonano na obiektach 
o�wiatowych i rekreacyjnych. Najkosztowniejsze z nich były 
ogrodzenie w Przedszkolu w Raszowej i przy Gimnazjum na 
ł�czn� kwot�  blisko 60 ty�. zł. Wykonano prace malarskie 
we wszystkich szkołach i w najwi�kszym zakresie w PP w 
Raszowej  i jego filii w Ł�kach Kozielskich. Przedszkole  w 
Lichynii otrzymało nowy piec c.o., w SP Le�nica przeło�ono 
bruk i wykarczowano wysadzaj�ce go korzenie. �wie�� 
elewacj� otrzymało te� Przedszkole w Górze �w. Anny – 
8 600 zł. Wiele przedsi�wzi�� dla wzbogacenia w 
infrastruktur� wykonano na boiskach i placach zabaw. 
Szatnie na boiskach LZS wyposa�one zostały w bie��c� 
wod�, sanitariaty, szamba, pr�d (Por�ba, Zalesie �l., 
Kadłubiec). W tym roku jeszcze w pr�d i wod� wyposa�one 

zostanie boisko w Ł�kach Kozielskich a w Raszowej 
otrzyma o�wietlenie.  
Wyremontowano plac zabaw na Osiedlu Nr 2 w Le�nicy. 
Sanitariat i aneks kuchenny otrzymała �wietlica  w 
Krasowej. Szacunkowy koszt tych przedsi�wzi�� to ponad 
60 ty�. zł. Tradycyjnie samorz�d le�nicki nie szcz�dził 
�rodków na działalno�� Ochotniczych Stra�y Po�arnych. 
Szczegółowy wykaz dokonanych zakupów wyposa�enia i 
innych wydatków zawiera� b�dzie raport. 
W tym artykule pragniemy tylko zwróci� uwag� na 
od�wie�on� elewacj� w OSP Le�nica (koszt ponad 6 ty�. 
zł), czy te� perfekcyjnie wykonany gara� w OSP Zalesie 
�l. . W budynku OSP w Wysokiej dokonano poprawienia 
malowania elewacji w ramach gwarancji. Powa�nych 
nakładów na remonty i inwestycje dokonali równie� inni 
włodarze nieruchomo�ci w naszej gminie.  Powiat 
Strzelecki uło�ył m.in. dywanik na drodze do Zdzieszowic 
i ustawił bariery energochłonne w Por�bie. Wcze�niej 
WZIR w Opolu za �rodki  „autostradowe” wykonał 
renowacje rowu odwadniaj�cego w Por�bie. Z udziałem 
�rodków gminy Le�nica w wysoko�ci 160 ty�. zł 
wykonywane jest boisko przy SOSW, które ma słu�y� 
równie� młodzie�y z Gimnazjum im. �w. Franciszka, Jak 
wi�c wida� pracownicy Urz�du Miejskiego w Le�nicy 
dobrze wykorzystali czas w ko�cz�cym si� 2005 roku a to 
za spraw� aktywno�ci samorz�dów wiejskich (sołtysów), 
organizacji społecznych i przyjaciół naszej gminy. 

 
W OCZEKIWANIU NA GWIAZDK� 

 
  Jak zwykle okres przed�wi�teczny w Publicznym Przedszkolu w Le�nicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej jest przepełniony 
przygotowaniami do �wi�t Bo�ego Narodzenia. Czas przygotowa� rozpocz�ł si� u nas znacznie wcze�niej ni� Adwent. 
Przedszkolaki pod opiek� swojej pani wykonywały pi�kne kartki bo�onarodzeniowe. Nast�pnie przez dwa kolejne dni piekły, 
lukrowały i pakowały w ozdobne torebki pyszne pierniczki. Zarówno kartki jak i pierniczki zostały przeznaczone na kiermasz 
przed�wi�teczny. Ze sprzeda�y naszych wytworów uzyskali�my kwot� a� 140,- zł, która zasiliła fundusz Rady Rodziców. 
Serdecznie dzi�kujemy wszystkim kupuj�cym za hojno��. Mamy nadziej�, �e s� zadowoleni z zakupów dokonanych na naszym 
kiermaszu. Tradycyjnie 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził �w. Mikołaj. Na spotkanie to jak co roku zaprosili�my tak�e 
dzieci, które nie ucz�szczaj� do przedszkola oraz rodziców. Uroczysto�� t� u�wietnił monta� słowno – muzyczny w wykonaniu 
przedszkolaków, a wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami ufundowanymi przez Rad� Rodziców, za które gor�co 
dzi�kujemy. Obecnie dzieci zapoznaj� si� ze zwyczajami i tradycjami zwi�zanymi ze �wi�tami Bo�ego Narodzenia. 
Przygotowuj� si� do przedstawienia Jasełek oraz do spotkania „Przy wigilijnym stole”, na które co roku zapraszamy 
przedstawicieli Rady Rodziców, ksi�dza proboszcza oraz przedstawicieli władz lokalnych – pana Sołtysa, Radnego oraz 
Przewodnicz�cego oddziału DFK w Dolnej. S� to osoby, z którymi szczególnie pragniemy przełama� si� opłatkiem i zło�y� im 
�wi�teczne �yczenia, gdy� cz�sto wspieraj� nasz� placówk� w ró�noraki sposób. Korzystaj�c z okazji pragniemy podzi�kowa� 
wszystkim – rodzicom i innym osobom, które w tym roku okazały nam swoj� pomoc oraz �yczy� Im radosnych �wi�t Bo�ego 
Narodzenia jak równie� wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym Roku. 

Maria Jelito 
 

ZAPACHNIAŁO �WI�TAMI ... W LE�NICKIM PRZEDSZKOLU! 
 

Zapach �wie�o upieczonych pierników roznosił si� 
w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Le�nicy, 
kiedy to grupa �redniaków „Kotki” z wychowawczyni� mgr 
Małgorzat� Polak zamieniła si� w cukierników. 
Zabezpieczone w fartuszki dzieci wałkowały zrobione ciasto, 
wycinały foremkami serduszka, gwiazdki i dzwonki i 
oczekiwały niecierpliwie gotowych wypieków, a�eby je 
udekorowa�.  Na słodkim lukrze znalazły si� kolorowe 
cukiereczki, orzech oraz wiórki czekoladowe. Nie obeszło si� 
bez degustacji, po której jednogło�nie uznano pierniki za 
udane i pocz�stowano nimi młodszych i starszych kolegów, 
jak równie� cały personel przedszkola. 

 Tradycyjnym pieczeniem pierników dzieci 
rozpocz�ły okres przed�wi�teczny, którego dalsz� atrakcj� 
było ubieranie choinki oraz powitanie szczególnego go�cia 
– �w. Mikołaja. Dzieci �piewały piosenki i recytowały 
wiersze o �w. Mikołaju, oczekuj�c w zamian jak zawsze 
podarunku. Oczywi�cie nie zawiodły si�. 
 Prezenty znajd� si� tak�e pod choink�, w dzie� 
Wigilii obchodzonej w przedszkolu 21.12.2005 r. Wtedy to 
wspólnie zasi�dziemy przy nakrytym stole, b�dziemy 
kol�dowa� i składa� sobie �yczenia spokoju, rado�ci i 
pogody dycha. 

         mgr Małgorzata Polak 
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„NIE SAM� NAUK� SZKOŁA �YJE…” 
 

             To paradoksalne  stwierdzenie nie jest obce społeczno�ci 
Szkoły Podstawowej w Le�nicy. Oczywi�cie dydaktyka jest 
zadanie priorytetowym 
- ucze� w szkole zdobywa wiedz� i umiej�tno�ci potrzebne mu w 
dalszym �yciu. 
Istotnymi, de facto równie wa�nymi , obszarami  pracy naszej 
placówki s�: wychowanie oraz funkcja opieku�cza. 
             W okresie przed�wi�tecznym, pełnym domowego ciepła, 
skupi� si� na działaniach wychowawczych podejmowanych 
przez szkoł� w ostatnim okresie. Jak co roku, 1 wrze�nia  przyszli 
do nas nowi uczniowie- uczniowie klas I. 
Szkoł� poznali wcze�niej , bo ju� w maju tego roku. Nie byli 
zestresowani –wprost przeciwnie, u�miechni�ci, rozgadani – 
usiłowali mnie zagłuszy�-ale si� nie poddałam –swoje 
dyrektorskie „expose” przedstawiłam, a potem oddałam im głos. 
Mieli równie� „pod r�k�” rodziców, babcie i dziadków. Aby 
jednak poczuli ,�e nie jest tak łatwo zosta� naszym uczniem – 
dali�my im czas miesi�ca na prezentacj� swoich nowych  
umiej�tno�ci, czyli -„zagonili�my” pierwszaków do roboty! 
              Starszyzna plemienna( starsi uczniowie) odetchn�ła, 
sadz�c ,�e ma spokój.Wszak wa�ny jest pierwszoklasista! Nic 
bardziej mylnego! Wa�nym elementem nauczania, ale tak�e 
wychowania jest przygotowanie dzieci do udziału w ró�nych 
konkursach i olimpiadach. To zadanie dla uczniów starszych klas. 
Ostro( lecz tylko w my�lach) zabrali�my si� do pracy. 
              Ogromnie ciesz� mnie sukcesy uczniów i nauczycieli. S� 
sił� nap�dow� mojej pracy. I ten rok szkolny przyniósł ju� 
pierwsze perełki! Nasz absolwent, ale jeszcze jako ucze� SP w 
Le�nicy – Marcin Kurzał zdobył presti�owy tytuł „Prymusa 
Opolszczyzny” . Miałam przyjemno��, wspólnie z jego  
rodzicami wzi�� udział w sympatycznej, acz  ekskluzywnej( 
tylko dla najlepszych z najlepszych uczniów ró�nych etapów 
kształcenia) gali, zorganizowanej przez Urz�d Marszałkowski w 
Opolu. 	artobliwie mog� jedynie stwierdzi�, i� �ałuj� ,�e Marcin 
nie zechciał przedłu�y� sobie u nas nauki! 
             Ale,„ad rem”-„do rzeczy!” Pora zej�� na Ziemi�! I co 
widz�? 
Nasze szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody pod opiek� pani B. 
Górnej zaj�ło 
II miejsce w województwie w konkursie na najlepiej pracuj�ce 
koło. Szkolna dru�yna w składzie: S. Przepiórowska, F. Gebauer 
i P. Jałowy, pod opiek� pa� : B. Ptak i B. Górnej  zwyci��yła w 
Terenowym Konkursie Ekologicznym w Parku Krajobrazowym” 
Góra �w. Anny”, zdobywaj�c puchar Burmistrza H. Kurzała. 
Ostatnie sukces to : wyró�nienie dla Sandry Poniszowskiej w 
konkursie wojewódzkim „ Ze �l�skiem na TY”( pod opiek� pani 
I. Romanowskiej). Mamy te�, dr�yjcie chłopaki, br�zow� 
medalistk� mistrzostw 
województwa w karate – Ani� 	elazn�! Dla równowagi płci – 
„posiadamy”2 dru�yny piłki r�cznej chłopców, finansowane 
przez Samorz�d Gminny. 
Starsi ,zaprawieni  ju� w bojach, otoczeni s� przez kolegów aur� 
lekkiej zazdro�ci : treningi w hali sportowej, stroje i wyjazdy w 
Polsk�. To si� nazywa „szpan”, ale w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. 
             Nasze �ycie szkolne to równie� wycieczki przedmiotowe 
i turystyczne. 

Byli�my w Tarnowskich Górach, na lekcjach muzealnych w 
Bierkowicach, w rezerwacie geologicznym w Górze �w. Anny.  
             To tak�e uroczyste apele, a w nich Dzie�  Edukacji  
Narodowej, w którym klasa VI a  pod kierunkiem pani E. 
Radzewicz  spełniała nasze marzenia, wykazuj�c si� niezwykł� 
pomysłowo�ci� i poczuciem humoru. 
             Czy mnie „dojrzałego belfra”mo�e jeszcze dziatwa 
szkolna czym� zaskoczy� ? Okazuje si�, �e tak. Swoj� 
otwarto�ci� i bezpo�rednio�ci�, operatywno�ci�, �ywiołowo�ci� ( 
co szczególnie spodobało si� pedagogom z Texasu). 
Nasza społeczno�� uczniowska ( poza nielicznymi przypadkami ) 
dba o wygl�d szkoły – nie niszczy dekoracji, docenia prac� 
kolegów i nauczycieli. 
To pozytywny aspekt naszej pracy. Ch�tnie anga�uje si� w akcje 
prospołeczne- powoli przygotowujemy si� do Wielkiej Orkiestry 
�wi�tecznej Pomocy, regularnie odwiedzamy Dom Pomocy 
Społecznej w Le�nicy. Nie jeste�my oboj�tni na potrzeby innych. 
           Lubimy si� równie� kulturalnie bawi�. Była  ku temu 
okazja- Andrzejki! 
Atrakcyjn� dyskotek� dla wszystkich ch�tnych zorganizowała 
Le�nicka Młodzie�owa Rada Doradcza, a soczki i batoniki oraz 
liczne nagrody w konkursach ufundował Burmistrz Miasta – pan 
H. Kurzał. 
           Tradycj� w naszej szkole jest Dzie� Europejski. Tym 
razem pojechali�my na W�gry, „zahaczaj�c” o Japoni�. S�dzicie 
pa�stwo , �e si� przej�zyczyłam . 
Otó� nie ! Unia Europejska ogłosiła rok 2005 rokiem Europejsko 
– Japo�skim .  
A my ch�tnie podró�ujemy  , tote�  wybrali�my  si� i na Daleki 
Wschód.  
            Ale po kolei ... Po miesi�cznych przygotowaniach, 24 
listopada tego roku spotkali�my si� na podsumowaniu projektu. 
Przyznam si� szczerze – uwielbiam ogl�da� efekty pracy 
uczniów i nauczycieli . Ka�dy Dzie� Europejski  to okazja 
zdobycia wiedzy w atrakcyjnej formie i biesiady. 
Wszak lubimy ucztowa� , zwłaszcza kiedy mamy sponsorów. 
Tym razem winogrona ( 77 kilogramów) ufundowała Rada 
Rodziców i Sklep „IGA”, pyszne nale�niki przygotowały szkolne 
panie kucharki, za co szczerze dzi�kujemy. 
Z pi�knym 20 kalendarzami przybył go�� – pan Burmistrz 
Miasta, któremu dzi�kuj� za  prezent i po�wi�cenie nam czasu w 
natłoku codziennych obowi�zków. 
Jako, �e był to dzie� po�wi�cony W�grom , nie mogło ich  
zabrakn��. Przybyli : pan Waldemar Petruc ( W�gier  od lat 
zamieszkały w K�dzierzynie – Ko
lu, o�eniony z Polk�), pani 
Iwona Palus ( jego córka ) – dyrektor SP w Raszowej. Rad� 
Rodziców reprezentowała Pani A. Bula. Odwiedzili nas 
reporterzy NTO i  Radia „Park”. Klasy prezentowały przyrod� 
tego kraju, histori� , sport, sztuk� , Budapeszt i literatur� . 
Wzbogaciły swoje prezentacje o piosenki i ta�ce. Co mnie , 
osob� o du�ych wymaganiach zachwyciło ? Wiele... Wysoki 
poziom prezentacji multimedialnych IV b, V b i VI a, ciekawe 
scenki klas IV b i V b, ta�ce i piosenki  klas: I ab, II ab , III ab i VI 
b, inscenizacja fragmentu  „Chłopców z Placu Broni”- 
sugestywna muzyka klasy V a  i pełna dowcipu prezentacja 
popularnych  na W�grzech dyscyplin sportowych w wydaniu 
klasy IV a. 
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Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich wychowawców: K. 
Pogodzik, G. Kaletki. B. Górnej. M. Wróbel,B. Kozłowskiej, T. 
Sawickiej, I. Romanowskiej, B. Cyron, N. Szpylmy, P. Garbacza, 
E. Radzewicz i J. Majki. 
 Do realizacji projektu zaprosili�my uczniów SP w Raszowej. 
Wykazali si� znajomo�ci� j�zyka w�gierskiego( Jak si� ma 
takiego Dyrektora !), �piewem i pi�knymi ludowymi ta�cami. 
Było nam miło, �e mogli�my ich go�ci�. 
Pan W. Petruc interesuj�co opowiedział nam o zwyczajach 
w�gierskich , a pani I. Pawlus  po w�giersku odpowiadała na 
moje pytania, a �e ma poczucie humoru, „zmusiła” mnie do 
tłumaczenia na j�zyk polski. No có�, czego si� nie robi  dla dobra 
ogółu! 
           Nadszedł czas na Japoni�. Nasz le�nicki Japo�czyk – Piotr 
Pa
dzior od rana  paradował w stroju nieco egzotycznym . 
Przyniósł ze sob� liczne gad�ety zwi�zane z tym krajem, otoczył 
si� wojownikami( ale� uczniowie klasy VI a mieli uciech�, bo 
prezentowali si� dosy� gro
nie). Interesuj�co opowiedział o  
historii kraju, zaprezentował stroje japo�skie , �piew i poezj�( w 
oryginale) i sceny walki  (podobały si� wszystkim). Z panem 
Piotrem spotkamy si� jeszcze na lekcjach przyrody. Ale to 
jeszcze nie koniec atrakcji tego dnia. Od 15.30 do 20.30 
bawili�my si� na dyskotece z did�ejem( pono� przystojnym , 
zdaniem dziewcz�t) Misterkiewiczem z Radia „Park”. Zabawa 
była przednia! 
          Jakie atrakcje, oczywi�cie poza nauk�,( bo taki jest cel 
artykułu), czekaj� na dzieci w szkole ? Z pewno�ci� prasa . 
Wydajemy „Kujonka”, a w nim „przepyszne” powiedzonka 
nauczycieli! Có�, biada nam nauczyciele,  młodzie� mamy 
spostrzegawcz�! 
          Codziennym hitem s� „gazety” poranne : jadłospis  i tablica 
zast�pstw. Tu gromadz� si� uczniowie spragnieni obiadków i 
„wolnego”. A tu pech – kolejna matematyka czy j�zyki obce! Co 
do posiłków- gotujemy około 300 obiadów codziennie: dla nas, 
gimnazjum i SP w Zalesiu. Pó
niej pachn�cy busik kr��y po 
gminie. W czasie wakacji wzi�łam udział w akcji „Napełniamy 

talerzyk”. W efekcie otrzymali�my bezpłatnie z Banku 	ywno�ci 
w Opolu : 1300 litrów mleka, po 300 kg ry�u, m�ki i makaronu.  
          Ostatnie dni roku to wizyta �wi�tego Mikołaja, który miał 
moc pracy- mas� prezentów. Nie widziałam rózgi, czy�by nasze 
dzieci nie psociły? Nieco ostudzili�my ich niecne zap�dy do 
czynienia szkód, montuj�c monitoring w szatniach. Póki co, nie 
zgin�ły �adne buty, a odzie� jest w cało�ci. Oby tak dalej! 
Przed nami „Spotkanie Opłatkowe” i odrobina �wi�tecznego 
odpoczynku.    
Wszystkim czytelnikom �ycz� spokojnych i pogodnych �wi�t 
Bo�ego Narodzenia.  

Koniec roku to okazja do podzi�kowa�. Serdecznie 
dzi�kuj� w imieniu społeczno�ci szkolnej i własnym 
:Burmistrzowi Miasta – panu H. Kurzałowi  za  ustawiczne 
podnoszenie jako�ci bazy i wyposa�enia szkoły( estetyczne nowe 
ogrodzenie , malowanie sal ), liczne nagrody w konkursach, 
dofinansowanie wycieczek, „zielonej szkoły” oraz, co 
szczególnie sobie ceni� – �yczliwo�� wobec naszych poczyna�, 
Radzie Rodziców –za rzeczow� i  owocn� współprac�, 
finansowanie nagród w konkursach, pomoc w organizacji imprez 
szkolnych i wycieczek, 
Radzie Miejskiej z jej  Przewodnicz�cym – panem R. Froniem za 
�yczliwe wspomaganie naszych działa�, Sponsorom, w 
szczególno�ci Bankowi Spółdzielczemu w Le�nicy, wła�cicielom 
sklepu „IGA”, Pracownikom Urz�du Miejskiego w Le�nicy za 
pomoc w realizacji zada�, Gronu Pedagogicznemu i 
pozostałym Pracownikom SP w  Le�nicy za kreatywn� 
realizacj� zada� i stałe podnoszenie jako�ci pracy oraz 
konstruktywn� współprac� i �yczliwo�� wobec moich , czasem 
nieco „szalonych” pomysłów, 
Dyrektorom i nauczycielom zaprzyja
nionych placówek 
o�wiatowych w gminie Le�nica za współprac�. 
  Monika Kłosek    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Z �YCIA LE�NICKIEGO O�RODKA 

KULTURY I REKREACJI 
 
 

W Le�nickim O�rodku Kultury i Rekreacji od wrze�nia 
b.r. mo�na ucz�szcza� do nowo powstałego Ogniska 
Plastycznego. 

Zaj�cia artystyczne zaadresowane s� do szerokiej grupy 
wiekowej dzieci   i młodzie�y wieku od 6 do 15 lat. Celem 
prowadzonych spotka� edukacyjnych jest rozwijanie wyobra
ni , 
spostrzegania abstrakcyjnego a tak�e uczulenie wszystkich 
uczestników młodszych i starszych na otaczaj�ce nas pi�kno. 
 Program ogniska plastycznego obejmuje ró�ne dyscypliny 
artystyczne: rysunek, malarstwo,  rze
ba, ceramika, tkanina 
artystyczna 

W ramach zaj�� prowadzone s� tak�e kierunkowe 
przygotowania młodzie�y do egzaminów na uczelnie artystyczne. 

Na zako�czenie roku szkolnego przewiduje si� 
zorganizowanie wystawy prezentuj�cej powstałe prace 
młodszych i starszych. 
Ka�dy uczestnik zostanie uhonorowany dyplomem za wniesiony 
"trud pracy twórczej". 
Wraz z rozwojem ogniska zaplanowane s�, konkursy plastyczne 
z nagrodami.  
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w ka�dy wtorek na 
godzin� 16.00    do Le�nickiego O�rodka Kultury i Rekreacji,  ul. 
Nad Wod� 15. 

Młodzie� i dorosłych zapraszamy w ka�d� �rod� o 
godzinie 19.00 na zaj�cia fitness, które prowadzi Katarzyna Luca. 

W niedziel� 22 listopada w auli Centrum 
Ekologicznego odbyło si� spotkanie z kultur�. Zostało ono 
zorganizowane z inicjatywy  pani dyrektor Gizeli Szendzielorz 
przez Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji. Główn� atrakcj� 
wieczoru był wyst�p młodzie�owego Bandu „No name”. Młodzi 
muzycy przedstawili kilka interpretacji ró�nych utworów 
muzycznych i wokalnych. W przerwach mi�dzy muzycznymi 
wyst�pami zaprezentowały si� dzieci ze szkoły podstawowej w 
Le�nicy prowadzone przez pani� Mari� Wróbel.  Przedstawiły 
one dwa spektakle „O smoku wawelskim” i „Czerwony 
Kapturek”. Przedstawienia te odegrane były w gwarze 
�l�skiej i zostały nagrodzone gromkimi brawami przez 
licznie przybyłych mieszka�ców Le�nicy i okolicznych 
miejscowo�ci. Na zako�czenie pokazano par� slajdów 
których tematem była Japonia. Były one zapowiedzi� 
spotkania które odb�dzie si� w styczniu. 

 
W drugiej połowie tego roku z inicjatywy pana 

Burmistrza Huberta Kurzała powstała w Le�nicy sekcja 
piłki r�cznej przy UKS „Goniec”. Nale�� do niej 

 
Z �YCIA LE�NICKIEGO O�RODKA KULTURY I REKREACJI 
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uczniowie szkoły podstawowej z terenu gminy. S� to 
dzieci lubi�ce wysiłek fizyczny, ch�tnie bior� one udział w 
treningach i pogadankach na temat zagro�e� takich jak 
alkoholizm czy narkotyki. LOKiR który sprawuje opiek� 
merytoryczn� nad t� sekcj� przygotował plan zaj�� s� to mi 
min. Treningi, wyjazdy na turnieje, projekcje filmów i 
zaj�cia terapeutyczne w grupach. Dzi�ki panu 
Burmistrzowi UKS „Goniec” otrzymuje odpowiednie 
wsparcie finansowe. Obecnie w zaj�ciach bierze udział 
trzydzie�ci dzieci. Osob�, która od samego pocz�tku 
opiekowała si� t� sekcj� jest pan Kazimierz Przybyłek.  
Na walnym Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym Klubu 
UKS „Goniec” przy LOKiR które odbyło si� 17 listopada 
2005 został wybrany zarz�d Sekcji oraz Komisja 
Rewizyjna, prezesem został pan Sławomir �miejczak.   
 

3 grudnia odbył si� w Zawadzkiem 
Mi�dzyszkolny Turniej Piłki R�cznej. Oprócz naszych 
dwóch dru�yn ( I dru�yna uczniowie klas 1-4 II dru�yna 
uczniowie klas 5-6) w rozgrywkach wzi�ły udział 
reprezentacje ze szkół w Zawadzkiem, Kolonowskiem, 
Ozimka. Nasi młodzi sportowcy prowadzeni przez panów 
Piotra Garbacza i Andrzeja Rozmiarek odnie�li w tym 
turnieju swój pierwszy sukces zdobywaj�c czołowe 
miejsce.  

7 stycznia 2006 o godz. 10 zaplanowano w 
Le�nicy spotkanie rewan�owe na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich kibiców oraz sympatyków piłki 
r�cznej. Oprócz wy�ej wymienionych zespołów w 
rozgrywkach we
mie udział równie� dru�yna z 
Dobrodzienia.  
 

W Klubie na Górze �w. Anny odbyło si� 10 
grudnia pierwsze z cyklu spotka� pod tytułem „Dzie� 
dobry Japonio” prowadzonych przez pana Piotra Pa
dziora 
pracownika LOKiR-u, które maj� na celu przybli�enie 
historii i kultury „Kraju kwitn�cej wi�ni” naszym 
mieszka�com. Spotkanie na Górze �w. Anny adresowane 
było do najmłodszych i miało charakter warsztatu w czasie, 
którego dzieci poznawały specyfik� pisma japo�skiego 
pisz�c kaligrafie. Poza tym uczyły si� robi� orgiami, czyli 
składa� papier. Zaj�cia te były prowadzone cz��ciowo w 
j�zyku niemieckim po to, aby dzieci, które ucz� si� tego 
j�zyka w szkole czy w przedszkolu miały okazj� do 
wypróbowania swoich wiadomo�ci poza lekcjami. 
Zapraszamy do udziału w dalszych spotkaniach z tego 
cyklu, które odb�d� si� na pocz�tku przyszłego roku.  
 

  

Licznie przybyłe dzieci, 4 grudnia do sali 
Le�nickiego O�rodka Kultury i Rekreacji 
oczekiwało inne spotkanie z Mikołajem jak 
zwykle. Tym razem Mikołaj nie był 

postaci� na podium, ale zszedł do dzieci i 
bawił si� wraz z nimi prowadz�c ró�ne 

zabawy i konkursy. Mikołaj i dzieci utworzyli �ywy poci�g 
gdzie �wi�ty był lokomotyw� a wagonami były maluchy. 
Nast�pnie wyruszyli wszyscy w dalek� podró� do 
odległych krain w akompaniamencie ró�nych przebojów 

takich jak „Lambada” czy te� „Konika na biegunach”. Po 
drodze dostawali na przystankach ró�ne upominki w 
postaci czekolad i cukierków. Zabawa, któr� prowadził 
zespół „Jorgu�” z Łazisk Górnych trwała przeszło dwie 
godziny zanim dzieci zacz�ły si� rozchodzi� do domów. W 
rol� �w. Mikołaja wcielił si� znany artysta z tego zespołu 
pan Jerzy Muskała 
 

Sekcja szachowa „Goniec” działaj�ca przy 
Le�nickim O�rodku Kultury i Rekreacji zorganizowała 10 
grudnia 2005 V otwarty Bo�onarodzeniowy Turniej 
Szachowy w Le�nicy.  
Do turnieju, który osobi�cie poprowadziła pani Bogumiła 
Niewiadomska przy wsparciu Pani Ewy W�glarz, z 
	�dowic i pana Franciszka Prochowniaka ze Strzelec 
Opolskich, którzy s�dziowali zawodom, przyst�piło 27 
zawodników z gmin Strzelce Opolskie, Zawadzkie, 
Le�nica jak i z Opola, którzy zostali podzieleni na grupy w 
czterech kategoriach: juniorzy starsi ( zrzeszeni w wieku 
od 12 – 18 lat) Juniorzy młodsi( zrzeszeni w wieku do 11 
lat), dzieci ( nie zrzeszeni do 11 lat) oraz doro�li. Turniej 
odbywał si� w systemie kołowym na czas, czyli ka�dy z 
ka�dym. Dzi�ki licznym sponsorom udało si� przygotowa� 
wiele nagród dla uczestników. Ka�dy otrzymał 
pocz�stunek w postaci bułki, kołaczyka, czekolady i 
napoju. Poza tym ka�dy otrzymał dyplom za uczestnictwo. 
Zawodnicy, którzy zaj�li miejsca od I-III otrzymali medale 
ponadto za zaj�cie pierwszego miejsca wr�czane były 
dodatkowo puchary. W kategorii Juniorzy młodsi 
rywalizowały ze sob� równie� cztery zawodniczki. W tym 
miejscu nale�y nadmieni�, i� dziewcz�ta na ogół, s� 
rzadko�ci� w �wiecie szachów i dlatego zostały one w 
szczególny sposób uhonorowane za swój udział 
otrzymuj�c specjalne upominki w postaci pluszowych 
słoników 

 
W rozgrywkach sukces odnie�li nast�puj�cy zawodnicy z 
gminy Le�nica:  
Juniorzy młodsi: 
I Skoroszewski Eliasz ( Lichynia, SP Zalesie), II Reczek 
Szymon (SP Le�nica) III 	arczuk Michał (SP Le�nica) 
Z po�ród dziewcz�t I miejsce zaj�ła Przybytniowska Karolina 
( Le�nica) II Dudek Dzieci: 
II Urba�czyk Dawid (Góra �w. Anny, SP Le�nica), III 
Milczarek Paweł (SP Le�nica) 

 
Szczególne podzi�kowania za wsparcie tych zawodów 
nale�� si� ju� wy�ej wspomnianym sponsorom i osobom, 
które pomogły zorganizowa� te zawody takim jak Ksi�dz 
Wiesław Mróz, pan Hubert Kurzał Burmistrz miasta 
Le�nica, pani Gizela Szendzielorz Dyrektor LOKiR, pani 
Polewska Iwona Dyrektor Publicznego Gimnazjum w 
Le�nicy, pani Bogumiła Niewiadomska oraz Bank 
Spółdzielczy w Le�nicy. Szczególne podzi�kowania nale�� 
si� panu Przybyłkowi Kazimierzowi, który od wielu lat 
prowadzi sekcj� szachów „Goniec” w Le�nicy. 

 
PP

 
�WI�TY MARCIN W LE�NICY 

Ponad 200 dzieci wzi�ło udział w tegorocznych obchodach �wi�ta �wi�tego Marcina zorganizowanych przez Zarz�d TSKN 
Le�nica pod patronatem Burmistrza Miasta. 
W czwartek 10 listopada po raz drugi z kolei ulice Le�nicy rozja�niły latarnie niesione przez dzieci w wigili� �wi�a �w. 
Marcina.  
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O godzinie 17.00 z placu przed byłym budynkiem kina wyruszył korowód dzieci z latarniami i pochodniami na czele ze �w. 
Marcinem na koniu. Przedszkolaki z Ochronki i le�nickiego przedszkola, uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy I- IV) oraz 
grupa gimnazjalistów z klasy II A pod opiek� rodziców i nauczycieli przy d
wi�kach marsza le�nickiej orkiestry przeszli 
ulicami Ksi��owiejsk� i Góry �w. Anny pod ko�ciół parafialny. Na placu przy ko�ciele wszyscy zostali przywitani przez 
wiceprzewodnicz�cego koła TSKN Piotra Cyrona. Nast�pnie zaprezentowali si� najmłodsi, przedszkolaki �piewały piosenki, 
recytowały wierszyki i ta�czyły. Ksi�dz proboszcz Henryk Pasieka przedstawił posta� �w. Marcina. Uczniowie klasy II A 
Publicznego Gimnazjum odegrali inscenizacj� najbardziej znanej legendy o �w. Marcinie, opowiadaj�cej o podzieleniu si� 
przez �w. Marcina swoim płaszczem z �ebrakiem.  
Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz klasy I A PG recytowali wiersze. Spotkanie zako�czyło si� ogniskiem i słodkim 
pocz�stunkiem dla wszystkich przybyłych dzieci. 
Szczególne podzi�kowania nale�� si� Dyrekcji, nauczyciela j�zyka niemieckiego i wychowawcom Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej za zainteresowanie dzieci �wi�tem i przygotowanie wyst�pów, gimnazjalistom za przygotowanie przedstawienia, 
ksi�dzu proboszczowi za udost�pnienie placu ko�cielnego, przychylno�� i zaanga�owanie, orkiestrze za u�wietnienie wieczoru, 
panu Janowi Prudło za udział i udost�pnienie konia, le�nickiej Stra�y Po�arnej za zabezpieczenie drogi przemarszu. 
Impreza odbyła si� dzi�ki sponsorom, byli nimi Burmistrz Miasta Le�nica, Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na 
�l�sku Opolskim Koło w Le�nicy, którzy ufundowali słodycze dla uczestników, a firma Dremex drewno na ognisko.  
 

Zarz�d TSKN Le�nica 
 

KRÓTKO O KULTURZE 
Od ostatniego wydania 

„Wiadomo�ci Le�nickich” min�ło troch� 
czasu, wi�c krótko chcemy Czytelnikom 
przedstawi� informacje o 
zorganizowanych przedsi�wzi�ciach 
kulturalnych w gminie od wrze�nia br. 

 
Niew�tpliwie najwi�ksz� imprez� 

były Do�ynki , w ramach których odbył 
si� przegl�d dorobku artystycznego 
zespołów mniejszo�ci niemieckiej oraz 
wyst�piły gwiazdy dla młodych i troch� 
starszych. 
Do�ynki tradycyjnie rozpocz�ł korowód ,w 
którym po raz pierwszy od wielu lat 
wyst�piły wszystkie miejscowo�ci. Tak�e 
w konkursie koron �niwnych brały udział 
wszystkie sołectwa i Le�nica – dlatego 
serdeczne podzi�kowanie dla sołtysów, rad 
sołeckich i mieszka�ców naszej gminy za 
„profesjonalne” przygotowanie si� do 
�wi�ta Plonów.  
Na tegoroczne do�ynki zawitali znakomici 
go�cie z zagranicy oraz przedstawiciele 
instytucji pa�stwowych i samorz�dowych 
wszystkich szczebli. 
Bardzo bogaty program artystyczny – 
Powiatowa Orkiestra D�ta, Frohsinn, 
Tworkauer Eiche, Sanssouci, „Dzieci 
Ziemi Le�nickiej” Gang Marcela, Kabaret  

�l�ski, Karawana -,  pokaz 
sztucznych ogni, wesołe 
miasteczko i inne urz�dzenia 
dla dzieci, dobra gastronomia  i 
oczywi�cie wspaniała 
publiczno�� dopełniły cało�ci.  
Organizatorzy dzi�kuj�  
działaczom LZS Le�nica za 
udost�pnienie boiska i dobr� 
współprac� oraz Hodowcom 
Goł�bi Pocztowych. 
 

4 pa
dziernika 2005 r. 
odbyła si� uroczysto�� 
po�wiecenia i przekazania 
sztandaru Publicznemu 
Gimnazjum im. �w. 
Franciszka w Le�nicy 

Uroczysto�� 
rozpocz�ła si� o godz. 10.00 
msz� �w. w ko�ciele 
parafialnym w Le�nicy, podczas 
której ks. biskup Jan Kopiec 
po�wi�cił sztandar ufundowany 
przez Burmistrza Le�nicy i  
Rad� Miejsk� w Le�nicy. 

 
W dniu 22.10.2005 w 

Hali Sportowej w Le�nicy 
dzi�ki pomysłowi pracowników 

Publicznego Przedszkola w Zalesiu 
�l�skim odbyły si� I Igrzyska Sportowe 
Przedszkolaków z gminy Le�nica. Nad 
cało�ci� czuwał Pan Kazimierz 
Mierzejewski, który prowadził t� 
imprez� a honory gospodarza pełnił 
burmistrz Pan Hubert Kurzał.  
Udział w tej imprezie wzi�ły przedszkola 
z : Le�nicy, Dolnej, Kadłubca, Góry �w. 
Anny, Raszowej , Lichynii, Zalesia 
�l�skiego oraz zaproszeni go�ci z 
Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach 

 
Aktywno�� organizacji i 

sołectw w poszczególnych sołectwach 
przejawia si� realizacj� wielu 
przedsi�wzi��, w których gmina Le�nica 
miała swój wkład finansowych jak np. 
Dzie	 �w. Marcina w Le�nicy, 
spotkania mikołajkowe w Dolnej, 
Kadłubcu, Raszowej, Wysokiej, 
Halowy Turniej Piłki No�nej, V 
Bo�onarodzeniowy Turniej Szachowy. 

 
Całoroczne sprawozdanie z realizacji  
imprez kulturalnych znajdzie si� w 
raporcie za rok 2005, który przybli�ymy 
w kolejnych wydaniach WL. 

                                          Edyta Gola 
 
 

Dostojnym jubilatom:* 
 
Pani 
Teresie Ciupka z Kadłubca  
z okazji 103 rocznicy urodzin 
Pani 
Gertrudzie Job z Góry �wi�tej Anny  
z okazji 97 rocznicy urodzin  
Pani  
Agnieszce Plachetka z Dolnej  
z okazji 96 rocznicy urodzin 

Paniom: 
Helenie Kwitek z Góry �wi�tej Anny 
i Gertrudzie Czernek z Lichymi 
z okazji 94 rocznicy urodzin  
Paniom: 
Łucji Kopa z Le�nicy  
i Julii Paczkowskiej z Ł�k Kozielskich 
z okazji 92 rocznicy urodzin  
Pani 
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Marii Cedzich z Le�nicy  
z okazji 91 rocznicy urodzin. 
 
Pa�stwu: 
Teresie i Adamowi 	uberek z Lichyni 
Bercie i Augustynowi Szpylma z Le�nicy 
Zofii i Michałowi Domeredzkim z Por�by 
Annie i Norbertowi Moisa z Góry �wi�tej Anny  
Marcie i Jerzemu Jałowym z Kadłubca  
El�biecie i Serafinowi Richter z Krasowej  
Hildegardzie i Leonowi Szablickim z Lichyni 
Annie i Stefanowi Kopa z Czarnocina 
z okazji 50 rocznicy �lubu. 
 
Pa�stwu: 
Annie i Jerzemu Spałek z Kadłubca 
Urszuli i Józefowi Zielonka z Le�nicy  
Lidii i Herbertowi Cedzich z Zalesia �l�skiego 
Marii i Alfredowi Wojtala z Wysokiej  
z okazji 45 rocznicy �lubu 
 
Pa�stwu:  
Ilzie i Hermanowi Gola z Le�nicy  
Marlenie i Helmutowi Paisdzior z Le�nicy  
Magdalenie i Franciszkowi �wi�tek z Wysokiej  
Adelajdzie i Oswaldowi Szefer z Zalesia �l�skiego 
Walburdze i Helmutowi Raczek z Le�nicy  
Marii i Franciszkowi Wilkowskim z Zalesia �l�skiego 
Marii i Ewaldowi Szlisz z Wysokiej  

Stanisławie i Stanisławowi Chociejowskim z Góry 
�wi�tej Anny  
z okazji 40 rocznicy �lubu  
 
Pa�stwu: 
Marii i Janowi Chwałek z Zalesia �l�skiego  
Marii i Wernerowi Harnos z Le�nicy  
Łucji i Janowi Twardo� z Raszowej 
Czesławie i Jerzemu Noszka z Le�nicy 
z okazji 35 rocznicy �lubu 
 
Pa�stwu: 
Małgorzacie i Joachimowi 	yłka z Czarnocina  
Danucie i Henrykowi Tadewicz z Le�nicy 
Sylwii i Joachimowi Nowak z Le�nicy  
Gertrudzie i Janowi Kansy z Wysokiej  
Danucie i Jerzemu Lepich w Le�nicy  
Barbarze i Józefowi Adamskim z Góry �wi�tej Anny  
Teresie i Kazimierzowi Markowskim z Le�nicy   
z okazji 30 rocznicy �lubu 
 
Pa�stwu:  
Irenie i Rudolfowi Szweda z Zalesia �l�skiego  
Marii i Hubertowi Jorgel z Krasowej  
Dorocie i Ditrowi Richter z Le�nicy  
Eleonorze i Antoniemu Anioł z Wysokiej  
Hildegardzie i Henrykowi Goł�bek z Zalesia �l�skiego  
Kornelii i Bertholdowi Walusz z Góry �wi�tej Anny  
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 Miasta i Gminy Le�nica 
*  według akt Urz�du Stanu Cywilnego w Le�nicy za okres 1.10.2005 r. do 31.12.2005 r.  
 
 

WA�NE MIEJSCE DLA LOKALNEJ SPOŁECZNO�CI 
Dom rodzinny to miejsce gdzie czujemy sie 

bezpieczni, otoczeni uwag�, trosk�. Spotykamy si� ze 
zrozumieniem i akceptacj�. 
Patrz�c realistycznie na nasze domy cz�sto, z ró�nych powodów 
do�wiadczamy wra�enia, �e opis przedstawiony we wst�pie 
artykułu wydaje si� bajk�. St�d uzasadnione s� działania 
samorz�dów gminnych zmierzaj�ce do rozwoju umiej�tno�ci 
„naprawy rodzinnych gniazd”. 

Punkt konsultacyjny, �wietlica �rodowiskowa 
to skromne, nie rzucaj�ce si� miejsce na mapie miasta i gminy 
Le�nica. W zało�eniu swoim ma stwarza� atmosfer� podobn� do 
rodzinnej, gdzie mo�na porozmawia�, by� wysłuchanym, 
czasem pocieszonym. Dzieci mog� poczu� si� tam w centrum 
uwagi. O taki klimat od kilku lat funkcjonowania Punktu 
Konsultacyjnego w Le�nicy przy ul. Kozielskiej dbaj� 
pedagodzy, psycholodzy oraz �rodowiska samopomocowe osób 
uzale�nionych i współuzale�nionych spotykaj�cy si� w ka�dy 
czwartek. Oprócz mo�liwo�ci zdiagnozowania problemów całej 
rodziny i zaplanowania pomocy dla wszystkich jej członków 
przez dy�uruj�cych konsultantów w Punkcie uzyska� mog� 
wsparcie osoby b�d�ce w trakcie zdrowienia i rozwi�zywania 
problemów przemocowych. Ponadto jest skromna biblioteka 

zaopatrzona w potrzebn�, podstawow� literatur� z zakresu 
problemów rodzinnych. 
Punkt Konsultacyjny zaprasza zainteresowanych w 
ka�dy czwartek w godz. 1300 - 1600 

Telefon zaufania 077/463 53 18 w godz. 1400 - 1500. 
�wietlica �rodowiskowa natomiast czynna jest od 
poniedziałku do pi�tku (za wyj�tkiem czwartku) w godz. 
1500-1900. Placówka ta zapewnia dzieciom i młodzie�y 
odpowiedni� opiek�, pomoc w nauce, rozwój swoich 
zaiteresowa� itp. W okresie ferii zimowych w ramach 
zaj�� �wietlicowych organizowane były zaj�cia ruchowe, 
zabawy na �niegu i wycieczki do w�wozów oraz turnieje 
warcabowe i szachowe, gdzie zwyci�zcy reprezentowali 
nasz� �wietlic� na turniejach w Strzelcach Opolskich. 
Wolny czas w okresie letnich wakacji zagospodarowany 
został dzieciom poprzez zorganizowanie półkolonii w 
ramach, których dzieci zwiedzały nasze ciekawe okolice, 
wyje�d�ały do kina lub w czasie dobrej pogody korzystały 
z basenu. 
Zainteresowane dzieci i młodzie� zach�camy do 
korzystania z �wietlicy �rodowiskowej.  

B.T. 
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KAMPANIA WYBORCZA W OSP 
 
Dobiega ko�ca pi�cioletnia kadencja władz Ochotniczych 
Stra�y Po�arnych i władz gminnych Zwi�zku OSP. 
Pocz�tek 2006 r. to czas rozpocz�cia kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej przed XII Zjazdem Krajowym 
Zwi�zku OSP RP, której pierwszym etapem b�d� walne 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych 
stra�ach po�arnych. Zgodnie z ustalonym przez Zarz�d 
Główny Zwi�zku terminarzem zako�cz� si� one do 31 
marca przyszłego roku. Głównie tej sprawie po�wi�cone 
było posiedzenie Zarz�du Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w dniu 13 grudnia br.,w którym uczestniczyli 
tak�e Prezesi, Naczelnicy i Sekretarze OSP. Omówiono 
zało�enia kampanii, zadania Zarz�dów OSP w tym 
zakresie, sposób sporz�dzenia dokumentacji 
sprawozdawczej i przebieg walnego zebrania. Podj�ta 
została uchwała w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz zatwierdzono 

harmonogram walnych zebra� sprawozdawczo-
wyborczych OSP. 
 Na walnych zebraniach ust�puj�ce Zarz�dy zło�� 
sprawozdanie z działalno�ci OSP za miniony rok i 
przedło�� plany na rok 2006. W cz��ci wyborczej zebranie 
dokona wyboru nowego Zarz�du OSP, Komisji Rewizyjnej 
oraz przedstawicieli jednostki do ZOM-Gm i delegatów na 
Zjazd OM-Gm ZOSP RP. 
 Po przeprowadzeniu walnych zebra� OSP 
ukonstytuuj� si� władze gminne Zwi�zku OSP. Odb�dzie 
si� to na Zje
dzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Le�nicy w dniu 8 kwietnia 2006 r. 
 

Sekretarz Zarz�du OM-Gm ZOSP RP  
w Le�nicy dh Wojtala Jerzy 
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H A R M O N O G R A M 
 

walnych zebra� sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Stra�ach Po�arnych 
na terenie gminy Le�nica w okresie od 4.01.2006 r. do 25.03.2006 r. 

 
 

Lp. Ochotnicza Stra� Po�arna Data zebrania Godzina Miejsce zebrania 

1. OSP Ł�KI KOZIELSKIE 04.01.2006 1700 �wietlica wiejska 

2. OSP RASZOWA 07.01.2006 1800 �wietlica wiejska 

3. OSP CZARNOCIN 08.01.2006 1030 �wietlica OSP 

4. OSP LICHYNIA 15.01.2006 1000 Sala OSP 

5. OSP WYSOKA 27.01.2006 1800 Sala OSP 

6. OSP LE�NICA 11.02.2006 1700 Sala OSP 

7. OSP ZALESIE �L�SKIE 25.03.2006 1800 Restauracja 
”Nowa Zalesianka” 

 

K R O N I K A WA�NIEJSZYCH WYDARZE
 W OSP W 2005 R. 

Posiedzenia Zarz�du Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
8 kwiecie�, 13 grudzie� 2 posiedzenia 
Posiedzenia Prezydium Zarz�du Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
24 stycze�, 16 marzec, 16 maj, 
28 lipiec, 18 sierpie�, 3 listopad, 
3 grudzie� 

7 posiedze� 

Odprawy Naczelników OSP 
21 marzec, 30 maj 2 odprawy 
5 stycze� Po�egnanie zmarłego w dniu 31.12.2004 r. druha Józefa Lizo� – Naczelnika OSP w Czarnocinie, 

członka ZOMGm ZOSP RP w Le�nicy. Na miejsce wiecznego spoczynku Zmarłego odprowadzili: 
rodzina, stra�acy z macierzystej jednostki OSP, delegacje i poczty sztandarowe OSP z gminy 
Le�nica, członkowie ZOMGm ZOSP RP w Le�nicy, przedstawiciele ZOP ZOSP RP i delegacja KP 
PSP w Strzelcach Op., znajomi, liczni mieszka�cy Czarnocina i okolicznych miejscowo�ci 

16 marzec Odbyło si� wspólne posiedzenie Prezydium Zarz�du i Komisji Infrastruktury Społecznej Rady 
Miejskiej w Le�nicy. Jego celem było przybli�enie radnym działalno�ci i problemów OSP, a w 
szczególno�ci stan wyposa�enia jednostek w sprz�t, ocena zabezpieczenia przeciwpo�arowego na 
terenie gminy oraz analiza wydatkowania �rodków finansowych przydzielonych przez Rad� Miejsk� 
na utrzymanie i działalno�� OSP 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po�arniczej „Młodzie� Zapobiega Po�arom” 
26 luty  Zorganizowane po raz czwarty eliminacje gminne odbyły si� w remizie stra�ackiej OSP w Wysokiej. 

W trzech grupach wiekowych uczestniczyło ł�cznie 35 osób z OSP Le�nica, Ł�ki Kozielskie, 
Raszowa, Wysoka i Zalesie �l. Dziewi�ciu laureatów reprezentowało gmin� Le�nica na eliminacjach 
powiatowych turnieju w Strzelcach Opolskich 

15 marzec • Strzelce Op. eliminacje powiatowe  
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe 
 II miejsce Flajszer Nicol (OSP Zalesie �l.) 
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne 
 II miejsce Golly Renata (OSP Zalesie �l.) 

Pocz�tek maja  • Opole Gosławice eliminacje wojewódzkie 
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe 
 I miejsce Flajszer Nicol (OSP Zalesie �l.) 
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne 
 I miejsce Golly Renata (OSP Zalesie �l.) 

27-29 maj  • Rakszawa (woj. podkarpackie) finał na szczeblu centralnym konkursu, w którym uczestniczyły: 
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe 
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 Flajszer Nicol (OSP Zalesie �l.) 
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne 
 Golly Renata (OSP Zalesie �l.) 

4 kwiecie� Rozstrzygni�to eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy 
Po�arom”. Na konkurs nadesłano ł�cznie 63 prace w pi�ciu grupach wiekowych. Nagrodzono 23 
najlepsze. Na szczeblu powiatowym konkursu wyró�niono 5 prac 

8 kwiecie� Dzie� pogrzebu papie�a Jana Pawła II w Rzymie. Symbolicznie po�egnano go o godz. 955 trwaj�cym 
trzy minuty, ci�głym d
wi�kiem syren alarmowych OSP 

22 marzec-11 kwiecie� OSP przeprowadziły przegl�d hydrantów i wytypowały w ka�dej miejscowo�ci te najwa�niejsze, 
które ze wzgl�du na usytuowanie wykorzystywane b�d� do celów przeciwpo�arowych. Znajd� si� 
one pod szczególnym nadzorem administratora sieci wodoci�gowej – ZGK w Le�nicy 

7 maj V Ogólnopolska Pielgrzymka Stra�aków na Jasn� Gór�, na zako�czenie uroczysto�ci jubileuszu 700-
lecia m�cze�skiej �mierci �w. Floriana – patrona stra�aków. W zorganizowanym przez Zarz�d 
zbiorowym wyje
dzie uczestniczyło 38 druhów z OSP Le�nica, Ł�ki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i 
Zalesie �l. 

8 maj IX Regionalna Pielgrzymka Stra�aków PSP i OSP na Gór� �w. Anny z udziałem stra�aków 
niektórych OSP z gminy Le�nica 

8 maj Dzie� Stra�aka jednostki OSP w Czarnocinie. Uczestniczyły – na zaproszenie – poczty sztandarowe i 
delegacje OSP z całej gminy. Odbyła si� uroczysta msza �wi�ta, po�wi�cono remiz� stra�ack� 
i samochód bojowy OSP. 

25 maj Jubileusz 80 Lecia działalno�ci OSP Raszowa. Podczas uroczystego apelu po�egnano stary i 
przekazano jednostce nowy sztandar ufundowany przez mieszka�ców Raszowej i Burmistrza 
Le�nicy. Po�wi�cenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Henryk Kuczera. Druha Alojzego ZAGROL 
za długoletni�, aktywn� działalno�� w OSP w Raszowej odznaczono Złotym Znakiem Zwi�zku 
Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP 

5 czerwiec W Szemrowicach gm. Dobrodzie� odbyły si� II Zawody Sikawek Konnych na Górnym �l�sku. 
Uczestniczyło 15 ekip, w tym OSP Le�nica. Powiat reprezentowały te� OSP Staniszcze Wielkie, 
OSP Rozmierka i OSP Strzelce Op. 

23-28 sierpie� Spotkanie młodych stra�aków gmin Le�nica i Crostwitz w ramach programu polsko-niemieckiej 
wymiany młodzie�y. Wspólny program realizowało 20 uczestników: 11 osób ze strony polskiej z 
OSP Le�nica, Ł�ki Kozielskie, Raszowa i OSP Wysoka i 9 stra�aków z Niemiec. Koordynatorem 
całego spotkania z ramienia stra�y po�arnej był dh Murlowski Rajmund. Przedsi�wzi�cie 
sfinansowano po połowie ze �rodków polsko-niemieckiej współpracy młodzie�y oraz Urz�du 
Miejskiego w Le�nicy 

27 sierpie� Jubileusz 120 Lecia OSP w Lichyni. Za wieloletni�, ofiarn� działalno�� w ochronie 
przeciwpo�arowej dla dobra społecze�stwa i Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarz�du 
Głównego ZOSP RP nadało jednostce Złoty Znak Zwi�zku OSP RP 

Zawody stra�ackie 
11 czerwiec W Ł�kach Kozielskich odbyły si� Gminne Zawody Sportowo-Po�arnicze OSP. Do zawodów 

przyst�piły a� 24 stra�ackie zespoły, w tym 12 dru�yn seniorów i 12 MDP. Uczestniczyły wszystkie 
OSP. W grupach młodzie�owych po raz pierwszy w gminie zawody w cało�ci przeprowadzono w 
oparciu o regulamin CTIF. �wicz�cej młodzie�y spodobał si� nowy, bardziej wymagaj�cy od 
poprzedniego system, a kilka zespołów zaprezentowało ju� wysoki poziom osi�gaj�c wynik powy�ej 
1000 punktów. Najlepsi okazali si� stra�acy z Raszowej wygrywaj�c rywalizacj� we wszystkich 
kategoriach dru�yn, tak czynnych, jak i młodzie�owych. 
W�ród publiczno�ci byli go�cie z partnerskiego miasta Karnes City z ameryka�skiego stanu Teksas: 
były Burmistrz Alfred Pawelek z �on� Edn� oraz Debby White i Valerie Kass – nauczycielki 
tamtejszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Udział w zawodach, które obserwowali z du�ym 
zainteresowaniem był pierwszym punktem ich 10 dniowej wizyty w Le�nicy 

24 wrzesie� Na boisku w Ł�kach Kozielskich rozegrano III Powiatowe Zawody Sportowo-Po�arnicze OSP. 
Wzi�ły w nich udział najlepsze jednostki powiatu strzeleckiego. I tym razem bezkonkurencyjne 
okazały si� dru�yny OSP z Raszowej deklasuj�c rywali i zwyci��aj�c we wszystkich czterech 
grupach: m�skich dru�yn po�arniczych, KDP i MDP dziewcz�t i chłopców. Startuj�ca równie� w 
tych zawodach MDP dziewcz�t OSP w Wysokiej zaj�ła 5 miejsce. Zwyci�zcy reprezentowa� b�d� 
powiat w przyszłorocznych zawodach wojewódzkich 

17 wrzesie� Na strzelnicy w Farskiej Kolonii odbył si� III Mi�dzypowiatowy Turniej Strzelecki stra�aków z 
powiatów gliwickiego i strzeleckiego. Gmin� Le�nica w kategorii dru�yn młodzie�owych z 
powodzeniem reprezentowała OSP w Le�nicy 

1-2 pa
dziernik Mi�dzypowiatowe Spotkanie Integracyjne MDP. Tym razem zorganizowane na terenie powiatu 
gliwickiego. W spotkaniu uczestniczyło czterech młodych stra�aków z OSP w Le�nicy 
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Szkolenia 
• 11.02.-15.03. 

kurs operatorów 
sprz�tu OSP 

• 15.04.-07.05. 
kurs dowódców 
OSP 

• 15.04.-21.05. 
30.09.-29.10. 
kurs szeregowych 
OSP 

• 05-10.12. 
kurs naczelników 
OSP 

Działalno�� szkoleniowa Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Op. w 2005 r. zasługuje na 
podkre�lenie i uznanie. Zorganizowano tam pi�� kursów szeregowych i funkcyjnych OSP, w których 
z gminy Le�nica – co bardzo cieszy – uczestniczyło ogółem 56 stra�aków. Przeszkolono: 
31 szeregowych OSP, 
9 operatorów sprz�tu OSP, 
10 dowódców OSP, 
6 naczelników OSP. 
Najwi�ksz� ilo�� stra�aków przeszkoliły jednostki OSP z Raszowej (21) i OSP w Le�nicy (13) 

30 lipiec – 12 sierpie� Wzorem lat ubiegłych Zarz�d Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu zorganizował obóz 
szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MDP. Tym razem w miejscowo�ci Pustków k/Rewala 
nad morzem. Uczestniczyło ogółem 10 osób z OSP Le�nica, Ł�ki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i 
OSP Zalesie �l. 

13 pa
dziernik Coroczny przegl�d operacyjno-techniczny jednostek OSP typu „S”. Wykazał dobre przygotowanie 
jednostek OSP do wykonywania zada� ratowniczych. Po raz kolejny najwy�ej w powiecie oceniona 
została OSP w Zalesiu �l. 

Działania ratowniczo-
ga�nicze 

O prawdziwej warto�ci ka�dej OSP �wiadczy jej zdolno�� do prowadzenia działa� ratowniczych. 
Chocia� nie zestawiono jeszcze rocznych statystyk w tym zakresie to mo�na powiedzie�, �e OSP 
gminy Le�nica stan�ły w tym wzgl�dzie na wysoko�ci zadania. Jednostki uczestniczyły przede 
wszystkim w akcjach ga�niczych, ale równie� usuwały skutki wichur, wypompowywały wod�, 
likwidowały inne miejscowe zagro�enia. Zabezpieczały pod wzgl�dem przeciwpo�arowym i 
porz�dkowym liczne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Le�nicy lub inne podmioty. 
Jednostki OSP Wysoka i OSP Zalesie �l. w dniu 14.01.2005 r. odbyły �wiczenia stra�ackie na 
obiekcie Filii Domu Pomocy Społecznej w Le�nicy zorganizowane przez Komendanta Powiatowego 
PSP 

Remonty remiz 
stra�ackich i sprz�tu 
silnikowego OSP 

Ze �rodków bud�etu gminy zrealizowano wiele dalszych remontów remiz stra�ackich oraz sprz�tu 
OSP: Najwa�niejsze zadania to: 
• remont posadzki betonowej w boksach gara�owych remizy stra�ackiej OSP w Zalesiu �l. 
• wymiana drzwi ewakuacyjnych w remizie stra�ackiej OSP w Lichyni 
• płytkowanie gara�u, betonowanie i płytkowanie posadzki wie�y i kanału, monta� drzwi w 

remizie stra�ackiej OSP w Zalesiu �l. 
• malowanie boksu gara�owego OSP w Lichyni (zakup materiałów) 
• malowanie boksów gara�owych OSP w Le�nicy (zakup materiałów) 
• rozebranie starych i wymurowanie z cegły klinkierowej dwóch kominów w remizie stra�ackiej 

OSP w Wysokiej 
• malowanie elewacji i remont rynien w remizie stra�ackiej OSP w Le�nicy 
• remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu w remizie stra�ackiej OSP w Le�nicy 
• wykonanie cz��ci ogrodzenia wokół remizy stra�ackiej OSP w Wysokiej (zakup materiałów) 
• remont karoserii i wymiana dwóch kół w samochodzie Opel Blitz LF 8 OSP w Wysokiej 
• kompleksowa regeneracja głowicy silnika i wymiana dwóch kół w samochodzie Opel Blitz LF 8 

w Zalesiu �l. 
• wymiana zaworu kulowego w samochodzie Star A 200 OSP w Wysokiej 
• remont kapitalny silnika i regeneracja chłodnicy motopompy PO 5 OSP w Wysokiej 
• remont silnika motopompy PO 5 OSP w Ł�kach Kozielskich 
• zamontowanie centralnego zamka w samochodzie Ford FABY Transit 350M OSP w Raszowej 

Zakupy sprz�t 
stra�ackiego 
i umundurowania 

Tak�e ze �rodków bud�etowych gminy dla OSP w 2005 r. zakupiono nast�puj�ce wyposa�enie: 

• hydronetka wodna na zawody sportowo- 12 szt 
po�arnicze MDP wg regulaminu CTIF 

• mundur stra�aka wyj�ciowy 22 kpl 
(z dotacj� ZOW ZOSP RP) 

• czapka rogatywka 22 szt 

• mundur wyj�ciowy damski 3 kpl 

• piła ła�cuchowa STIHL MS 400 1 szt 
(z dotacj� ZOW ZOSP RP) 
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• radiotelefon przeno�ny MOTOROLA 4 kpl 
GP 360 z ładowark� 
(z dotacj� ZOW ZOSP RP) 

• agregat pr�dotwórczy GEKO 2400 1 szt 
(z dotacj� ZOW ZOSP RP) 

• r�kawice stra�ackie STANDARD 20 par 

• r�kawice stra�ackie skórzane 40 par 

• kominiarka PRO-LINE dwuwarstwowa 42 szt 

• kołnierz ortopedyczny usztywniaj�cy 10 szt 
dla dorosłych 

• kołnierz ortopedyczny usztywniaj�cy 10 szt 
dla dzieci 

• ubranie przeciwdeszczowe SZTORMIAK 36 szt 

• w�� tłoczny W-75 2 szt 

• smok ssawny prosty W-110 1 szt 
13 grudzie� Zarz�d OM-Gm podj�ł uchwał� w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Miejsko-

Gminnego ZOSP RP w Le�nicy w dniu 8 kwietnia 2006 roku, poprzedzonego walnymi zebraniami 
sprawozdawczo-wyborczymi w OSP 

Sekretarz Zarz�du OM-Gm ZOSP RP  
w Le�nicy dh Wojtala Jerzy 

 
ROK 2005 – Z �YCIA  EMERYTÓW  POLSKIEGO  ZWI�ZKU  EMERYTÓW, RENCISTÓW I 

INWALIDÓW Z  GMINY LE�NICA 
W Gminie Le�nica działaj� 4 koła terenowe PZERiI licz�ce 
ł�cznie 230 członków. Najwi�ksze koła to: Le�nica, Zalesie, 
Wysoka, oraz koło w Dolnej – 16 osób.  
W ka�dym kole w tym roku działo si� co� ciekawego: 
organizowano spotkania, wieczorki, wyje�d�ano do operetki, na 
wycieczki, na wczasy rehabilitacyjne, itp. 
W miesi�cu kwietniu w Le�nicy, w sali OSP, na wieczorku 
towarzyskim spotkało si� 70 osób. Spotkanie to u�wietniły 
wyst�py dzieci ze Szkoły Podstawowej w Le�nicy, pod 
kierunkiem p. Marii Wróbel, przygrywał zespół muzyczny pod 
batut� p Wojciecha Wojdyły a pomoc w organizacji spotkania 
udzielił LOKiR. 
W miesi�cu kwietniu i pa
dzierniku swoje spotkania urz�dziło 
koło w Zalesiu pod kierunkiem nowej przewodnicz�cej, pani 
Lidii Kału�a. 
10 maja, na zaproszenie seniorów z Niemiec, pojechali�my 
wspólnie z członkami DFK Le�nica na Dzie� Seniora do Bad 
Schandau.  
W spotkaniu tym brali udział seniorzy z Niemiec, Czech i Polski. 
Zwiedzali�my Centrum Ekologiczne, Park Krajobrazowy, oraz 
przepi�knie poło�one podnó�a Skał bazaltowych i wij�cej si� 
rzeki Łaby, miasteczko Bad Schandau. 
W dniach 27 – 30 maja wyjechali�my na wycieczk� na Roztocze, 
któr� zorganizował Zarz�d Rejonowy w Strzelcach Op. W 
wycieczce tej, z naszej gminy wzi�ło udział 50 osób. 
Zwiedzili�my Sandomierz, Zamo��, Zwierzyniec. W�drowali�my 
po Roztoczu, poznaj�c zabytki i obyczaje tamtych stron. W 
drodze powrotnej zwiedzili�my Kazimierz nad Wisł�. 
W czerwcu 60 członków PZERiIz gminy Le�nica bawiło si� na 
festynie w Winowie k/Opola, a tak�e na organizowanym przez 
Urz�d Miejski Dniu Seniora w Lichyni  
!8 czerwca koło w Wysokiej, pod kierunkiem przewodnicz�cej, p. 
Barbary Ksionsko, bawiło si� hucznie przy ognisku. 

Od 14 sierpnia do 11 wrze�nia z turnusów rehabilitacyjnych w 
Darłówku, Mrze�ynie i Stró�ach skorzystało 50 naszych 
członków.  
Zarz�dy kół zajmowały si� rozprowadzaniem w�ród swoich 
członków darów �ywno�ciowych.   
23 wrze�nia z inicjatywy koła z Zalesia, odbyło si� spotkanie 
Zarz�dów poszczególnych kół, na którym ustalono dat� wspólnej 
taniej zabawy andrzejkowej. Zabawa ta odbyła si� 26 listopada w 
sali OSP Wysoka. W zabawie wzi�ło udział 150 osób. Bawiono 
si� wesoło przy dobrej muzyce granej przez pa�stwa W. i B. 
Szcz�dzinów. Podzielono si� opłatkiem i aby tradycji stało si� 
zado��, nie zapomniano o wró�bach, które przygotowały i 
rewelacyjnie poprowadziły wró�ki – p. Aleksandra P�kala i p. 
Ewa Przybyłek-Prus. 
Spotkanie to odbyło si� dzi�ki wielkiemu zaanga�owaniu 
przewodnicz�cych kół: B. Ksionsko, L. Kału�a, R. Cedzich, B. 
Przybyłek, oraz ich Zarz�dów w osobach: M. Bednarz, A. 
Wolowski, E. Jelito, A. Krawczyk, G. Kroker, T. Nowak, T. 
Jacek, K. Trojan, H. Czakaj, E. Gorzel. Panie te nie szcz�dz�c 
własnego czasu i sił gotowały, piekły, przygotowywały i sprz�tały 
po zabawie. 
Serdecznie dzi�kujemy za pomoc i przychylno�� dla naszych 
działa� ze strony pana burmistrza – Huberta Kurzała, pani Edyty 
Gola, Rady Sołeckiej z Wysokiej, Zarz�dowi Banku 
Spółdzielczego z Le�nicy, prezesowi Władysławowi Habrowi, 
pracownikom LOKiR-u, oraz wszystkim tym, którzy nam, 
emerytom s� �yczliwi. W Nowym Roku 2006, wszystkim 
członkom PZERiIi naszej Gminy �yczymy du�o zdrowia i 
wspólnych spotka�. 
   Zarz�dy Kół PZERiI 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Le�nicy uprzejmie informuje  
Odbiorców o zmianie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 

odprowadzanie �cieków na terenie gminy Le�nica na okres od dnia 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r. 
(Uchwała Nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 14 listopada 2005 r.) 
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Dla odbiorców, u których wyst�puj� dwie grupy taryfowe, stosuje si� jedn� opłat� abonamentow� według 
dominuj�cego zu�ycia (przekraczaj�cego 50% całkowitego). 
 
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W 1 lub W 2 nast�puje na podstawie zu�ycia wody w czterech 
kwartałach poprzedzaj�cych wprowadzenie nowej taryfy. 

OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI 
1. Opłata za odci�cie lub przywrócenie dostawy wody na wniosek odbiorcy 50,00 zł 
2. Opłata za odci�cie lub przywrócenie dostawy wody w innych okoliczno�ciach 100,00 zł 
3. Opłata za nieuzasadnione zerwanie plomby wodomierzowej 50,00 zł 
4. Opłata za odci�cie �cieków lub przywrócenie do eksploatacji 50,00 zł 
5. Opłata za sprawdzenie wodomierza głównego na wniosek odbiorcy 

(przy potwierdzeniu prawidłowo�ci działania wodomierza) 
150,00 zł 

6. Wydanie warunków technicznych przył�czenia do sieci wod-kan 50,00 zł 
 
Podane ceny i stawki opłat s� stawkami netto, do których nale�y doliczy� obowi�zuj�cy  nale�ny podatek od towarów i 
usług. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZALESIU �L�SKIM W PROGRAMIE 
 SOCRATES COMENIUS 

 
W roku szkolnym 2005/2006 Przedszkole w Zalesiu 
�l�skim jako jedyne przedszkole w województwie i 
nieliczne w kraju dostało si� do mi�dzynarodowego 
programu Sokrates- Comenius.  
Dzi�ki temu programowi mamy mo�liwo�� na szeroko 
rozumian� współprac� z placówkami na terenie całej 
europy. Mo�liwo�� wymiany pogl�dów, do�wiadcze�, 
metod nauczania itd.  
Bezpo�redni� mo�liwo�� wymiany maj� niestety tylko 
nauczyciele. Dzieci s� jeszcze za małe. Wyjecha� na 
wymian� mog� dzieci od 12 roku �ycia. Przedszkolne 
maluchy nie mog� wyje�d�a� poza województwo.  
Ale oczywi�cie i te nasze maluszki korzystaj�  je�li nie 
bezpo�rednio to po�rednio. Przecie� je�li kadra 
pedagogiczna jest dobrze wyszkolona to tylko korzy�� dla 
całej placówki. W pierwszej kolejno�ci dla dzieci.  
Wyjazdy i porównywanie ró�nych systemów o�wiatowych 
w ró�nych krajach mo�e by� bardzo po�yteczne. Na 

przykład w przedszkolu francuskim, w którym go�ciłam w 
styczniu nie widziałam �adnej zabawki. Dzieci uczyły si� 
przy stolikach. Bawiły si� przy stolikach. Ale przywiozłam 
wiele innych pomysłów, które zostały (b�d
 dopiero b�d� 
wykorzystane) w naszym przedszkolu. Na przykład 
komputery w ka�dej sali z odpowiednimi programami 
edukacyjnymi ( nie grami). Dobrze wyposa�one biblioteki 
w przedszkolach, z mo�liwo�ci� wypo�yczenia ksi��ki do 
domu, super zaopatrzone w materiały plastyczne, pomoce 
dydaktyczne zrobione przez dzieci i nauczycieli (nie 
widziałam plansz, ilustracji czy innych pomocy kupionych, 
wszystkie wykonane własnor�cznie np. alfabety ruchome, 
ilustracje itp.). Przedszkola parterowe a ka�da grupa miała 
swoje wyj�cie na podwórko.  
W przedszkolu szwedzkim za�, zabawki ju� były (cho� nie 
tyle co w Polsce), dzieci chodz� na boso lub w 
skarpetkach. Nie ma dywanów i nie ma ogrzewania 
podłogowego. Dzieci codziennie wychodz� na dwór dwa 
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razy po 30 min. Kiedy zobaczyli moj� przera�on� min� 
gdy wyprowadzali dzieci na dwór w czasie deszczu 
odrzekli �e dopiero wtedy powietrze jest �wie�e i tym 
ch�tniej wychodz� na podwórko. Przed wyj�ciem na dwór 
mo�e ich powstrzyma� tylko burza i -30 mrozu. Fakt �e nie 
widziałam tam chorego dziecka, lub cho�by z katarkiem. 
S� solidnie zahartowani. Ale to samo robi� rodzice w 
domu. Tylko pozazdro�ci�.   Przedszkole jest od 1  do 6 lat. 
Nauka czytania jest wprowadzana od 1 roku �ycia. W 
ka�dej grupie jest ok. 20 dzieci i 3 nauczycieli. Do 
dyspozycji maj� 3 sale, łazienk�, kuchni�. Oprócz tego jest 
wspólna stołówka. Widz�c moje zdziwienie i pytanie jak 
wam to si� udaje ł�czy�, co na to Sanepid  zapytali jeszcze 
bardziej zdziwieni: Co to jest Sanepid? Po co to jest. No i 
wtedy to ja musiałam tłumaczy� co i jak.  Szkoła 
podstawowa która jest cz��ci� kompleksu u naszych 
szwedzkich partnerów jest 6 klasowa, tak jak u nas ale w 
Szwecji jest jeden nauczyciel przez kolejne 6 klas. Nie tak 
jak u nas. Klasa jest ok. 20 osobowa. W ka�dej Sali 
ró�nego rodzaju stoliki. I wsz�dzie i w przedszkolu i w 
szkole w ka�dej sali du�a kanapa. Taka rodzinna 
atmosfera. Dzieci w Szkole równie� chodz� na boso. 
Szatnia jest umieszczona pomi�dzy salami, na korytarzu. 
Nie ma osobnego pomieszczenia. Trzeci budynek w 
kompleksie to �wietlica. Przychodz� tam dzieci, które 
sko�czyły wcze�niej lekcje, na zaj�cia dodatkowe. 
Równie� tam jest kilka sal, łazienka, kuchnia. �wietlica 
jest wykorzystywana równie� podczas weekendów. 
Spotykaj� si� tam ludzie starsi (nawet 90 latkowie). 
Przywo�� ich tam rodziny,  pracownicy opieki, lub 
przychodz� sami. Organizowane s� dla nich spotkania z 
ró�nymi ciekawymi lud
mi, razem sp�dzaj� czas na 
konkretnych zaj�ciach (plastycznych, tanecznych itp.) lub 

po prostu przychodz�c aby by� razem, wspólnie z innymi. 
Obiady w tym dniu gotuj� pracownicy stołówki szkolnej 
lub mog� ugotowa� sobie sami w dobrze wyposa�onej 
kuchni.  
Czwartym budynkiem w kompleksie był budynek 
administracji z kancelari�, pokojem nauczycielskim ( a 
było co podziwia�), bibliotek� szkoln� i pomieszczeniami 
socjalnymi. Najwi�ksze wra�enie zrobił na mnie pokój 
nauczycielski. Wszystko w Szwecji (przedszkole, szkoła, 
hotele, domy) wyposa�one jest w sprz�t z IKEI. Bo 
podobno najta�szy. Ale ten pokój nauczycielski ze 
�wietnie wyposa�on� kuchni� ( kuchenka, zmywarka, 
lodówko- zamra�alka, kuchenka mikrofalowa,  cały serwis 
obiadowo-kawowy itd.)- cudo. 3 rodzaje stołów: wysoki na 
obiad, �redni na kaw�, mały na pogaw�dki.  Nauczyciele 
sp�dzaj� w nim mnóstwo czasu po pracy rozmawiaj�c, 
spotykaj�c si�, wymieniaj�c pogl�dy lub po prostu 
gaw�dz�c. Nie uciekaj� do domów, nie �piesz� si�. 
Delektuj� si� obecno�ci� innych osób, dbaj� o dobre 
wzajemne relacje.  I to si� czuje. Dzieci ch�tnie 
przychodz� do tej szkoły, rodzice równie�.  
Podziwiaj�c ten troch� inny �wiat (ale tylko troch�) 
zastanawiałam si� dlaczego my Polacy mamy takie 
kompleksy �e wsz�dzie lepiej gdzie nas nie ma. A to nie 
prawda. Moi partnerzy z przedszkoli w Szwecji, Francji, 
Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Rumunii jeszcze nigdy nie byli 
w Polsce. I gdy tak dzielili�my si� naszymi wra�eniami, 
ogl�daj�c zdj�cia, porównuj�c nasze placówki, systemy 
o�wiaty w poszczególnych krajach pomy�lałam sobie �e 
nie jest z nami tak 
le. Bardzo chcieli przyjecha� do Polski. 
Zobaczymy si� wiec w Zalesiu w dniach 26.10.2006    
02.11.2006. Do zobaczenia.  

Lidia Kry�

     

 

 

 
Zwi�zek Inicjuj�cy  

Europejskie Partnerstwo Miast (IGEP) e.V. Gerbrunn  
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Der Initiativkreis Gerbrunn  
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W ciszy �wi�tej nocy nadszedł Zbawca �wiata,  
T�skny krzyk ludzko�ci wysłuchany. �wiatło�� przezwyci��yła ciemno�ci moc, rado�� i nadzieja zabłysły! 
Nowa ufno�� została nam dana, kiedy szeroko otwarło si� niebo i swego blasku promieniem �ycie roz�wietliło . 
Id�my ochoczo naprzeciw zbawczej zorzy, by mogła usensowni� ci��ar dnia ka�dego. 
Błogosławionych �wi�t Bo�ego Narodzenia i szcz��liwego Nowego Roku 2006  
�yczy Wam  
 
Ks. Arcybiskup Alfons Nossol 

 
 
Opole, Bo�e Narodzenie 2005 
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UCHWAŁA NR XXXVI/201/05 
RADY MIEJSKIEJ W LE�NICY 

z dnia 12 grudnia 2005 r.w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnie� w tym podatku 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 
200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 92, poz. 880, 884 Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 
2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) 
uchwala si�, co nast�puje: 
     
    § 1. Okre�la si� wysoko�� rocznych stawek podatku od nieruchomo�ci: 
1) od gruntów: 
    a) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, bez wzgl�du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  
  - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni, 
    b) pod jeziorami, zaj�tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
  -3,61 zł od 1 hektara powierzchni, 
     c) pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku publicznego przez organizacje 
po�ytku publicznego  

- 0,11 zł od 1 m2 powierzchni, 
2) od budynków lub ich cz��ci:  
     a) mieszkalnych 
  - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej, 
     b) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej oraz od budynków   
     mieszkalnych  lub ich  cz��ci zaj�tych na prowadzenie działalno�ci  gospodarczej  
  - 15,87 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej,  
     c) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym   
      materiałem siewnym  
  -8,15 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej, 
      d) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadcze�    
       zdrowotnych 
  - 3,60 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej, 
      e) od pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno�ci    
        po�ytku  publicznego przez organizacje po�ytku publicznego  
  - 3,60 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej , 
3) od budowli: 
      a)  przesyłowych i rozdzielczych wody, ruroci�gów i przewodów sieci rozdzielczej wody,         
       od budowli słu��cych do odprowadzania i oczyszczania �cieków 
  - 1% ich warto�ci,    
      b) pozostałych – 2%  ich warto�ci, 

   - okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach   
   lokalnych. 
 

    § 2. 1. Zwalnia si� od podatku od nieruchomo�ci: 
1) nieruchomo�ci lub ich cz��ci, stanowi�ce własno�� podmiotów nie zaliczonych do sektor 
 finansów publicznych i nie działaj�cych w celu osi�gni�cia zysku, zaj�te na działalno�� 
 statutow� , 
2) nieruchomo�ci lub ich cz��ci zaj�te na publiczn� działalno�� kulturaln�, rekreacyjn�, sportow�  i o�wiatow�, 
3) budynki pozostałe b�d�ce w posiadaniu osób, których grunty gospodarstwa rolnego zostały  w cało�ci lub w cz��ci 
wydzier�awione na podstawie umowy dzier�awy, zawartej stosownie do  przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, 
4) nieruchomo�ci przeznaczone na cele obronno�ci i bezpiecze�stwa Pa�stwa oraz utrzymania porz�dku publicznego, 
5) budowle kanalizacji sanitarnej słu��ce do odprowadzania i oczyszczania �cieków, 

     6) budynki lub ich cz��ci oraz grunty stanowi�ce własno�� Gminy nie oddane w posiadanie       
     zale�ne. 
    2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotycz� nieruchomo�ci zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej. 
 
    § 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/64/03 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 28 listopada 2003 r.  
w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci i zwolnie� w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 103, poz.1976 
oraz z 2004 r. Nr 90, poz. 2465).  
 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy. 
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    § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
 
    § 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku nale�nego od 
1 stycznia 2006 r. 
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/197/05 
RADY MIEJSKIEJ W LE�NICY 

 z dnia 12 grudnia 2005 r.w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art.18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953, 
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, poz. 959 Nr 123, poz.1291, i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. 
Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala si�, co 
nast�puje: 
 
§ 1. Wprowadza si� opłat� administracyjn� za czynno�ci urz�dowe nie obj�te opłat� skarbow�.  
 
§ 2. Ustala si� stawk� opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmuj�cego: 

- do 2 działek geodezyjnych wł�cznie    72,-zł, 
- 3 działki geodezyjne      87,-zł, 
- od 4 do 5 działek geodezyjnych wł�cznie   97,-zł, 
- powy�ej 5 działek geodezyjnych   200,-zł. 

 
§ 3. 1. Opłat� administracyjn� wnioskodawca obowi�zany jest ui�ci� najpó
niej w dniu odbioru dokumentów, o których 
mowa w § 2. 
    2. Opłata administracyjna płatna jest na rachunek bud�etu gminy lub w kasie Urz�du. 
 
§ 4. Trac� moc: 
1) Uchwała Nr IV/17/98 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej,  
2) Uchwała Nr XXV/163/2000 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie 
ustalenia opłaty administracyjnej, 
3) Uchwała Nr XXXVI/228/01 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie 
ustalenia opłaty administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 121, poz. 1149), 
4) Uchwała Nr IV/16/02 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie ustalenia 
opłaty administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 130, poz. 1795), 
5) Uchwała Nr XIII/65/03 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie ustalenia 
opłaty administracyjnej(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 103, poz. 1977), 
6) Uchwała Nr XXVII/143/04 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniaj�ca uchwał� w sprawie 
ustalenia opłaty administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Opol.Nr 90, poz. 2468. 

 
    § 5. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy.  
    § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
    § 7. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/199/05 
RADY MIEJSKIEJ W LE�NICY 

  z dnia  12 grudnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek  podatku od posiadania psów. 
  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 
poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, poz. 959 Nr 123, poz.1291, i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala si�, co nast�puje: 
 
    § 1. Ustala si� nast�puj�ce roczne stawki podatku od posiadania psów: 

     1) dla osób utrzymuj�cych psa w celu pilnowania budynku mieszkalnego  31,-zł, 
     2) dla pozostałych osób         53,-zł. 

 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy. 
    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
    § 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku nale�nego od 
1 stycznia 2006 r. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
2005/2006  REMONDIS Opole TEL. 453 10 10 

Zalesie �l., Lichynia 

Raszowa, Ł�ki Kozielskie, 
Góra �w. Anny, Wysoka, 

Kadłubiec 
Le�nica, Dolna, Por�ba, Czarnocin, 

Krasowa 
      
Pi�tek  Pi�tek  Czwartek  
MIESI�C Dzie� wywozu MIESI�C Dzie� wywozu MIESI�C Dzie� wywozu 
Listopad 12* (sobota), 25 Listopad 5 (sobota), 18* Listopad 4 (pi�tek), 17* 
Grudzie� 9*, 23 Grudzie� 2, 16*, 30 Grudzie� 1, 15*, 29 
Stycze� 6*, 20 Stycze� 13*, 27 Stycze� 12*, 26 
Luty 3*, 17 Luty 10*, 24 Luty 9*, 23 
Marzec 3*, 17, 31* Marzec 10*, 24 Marzec 9*, 23 
Kwiecie� 14, 28* Kwiecie� 7*, 21 Kwiecie� 6*, 20 
Maj 12, 26* Maj 5*, 19 Maj 4*, 18 
Czerwiec 9, 23* Czerwiec 2*, 16, 30* Czerwiec 1*, 16 (pi�tek), 29* 
Lipiec 7, 21* Lipiec 14, 28* Lipiec 13, 27* 
Sierpie� 4, 18* Sierpie� 11, 25* Sierpie� 10, 24* 
Wrzesie� 1, 15*, 29 Wrzesie� 8, 22* Wrzesie� 7, 21* 
Pa�dziernik 13*, 27 Pa�dziernik 6, 20* Pa�dziernik 5, 19* 
* - dla wywozu 1 raz w miesi�cu i cz��ciej    
Dodatkowy wywóz za potwierdzeniem u kierowcy    

 
 
 

 
Zum neuen Jahre neuen Segen,  
Zum neuen  Wirken neu Vermögen, 
Zum neuen Jahr die alte Treu’, 
Dann ist stets Gottes Segen neu. 

 
 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten neuen Jahr,  
Gottes Segen, Gesundheit und Zufriedenheit  
wünschen allen Mietgliedern und Sympathisanten  
 
Gemeinde und DFK Vorstände   
 
 

 
Wesołych �wi�t Bo�ego Narodzenia  
i szcz��liwego Nowego Roku, 
błogosławie�stwa bo�ego, zdrowia i pomy�lno�ci  
wszystkim członkom i sympatykom �ycz�  
 
Zarz�dy Gminny i DFK 
 

 
 

Wydawca: Urz�d Miejski w Le�nicy 
Egzemplarz bezpłatny  


