
- Trzeba bêdzie powtórzyæ prze-
targ na remont nawierzchni boiska! -
denerwuje siê wójt gminy Jemiel-
nica Joachim Jelito. - Firma, która
przetarg wygra³a nie przyst¹pi³a do
prac, a teraz jeszcze dostajemy sy-
gna³y, ¿e jej kondycja finansowa jest
inna, ni¿ wynika³oby to z dostarczo-
nych dokumentów. Dostali�my na ten
cel dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i powinni�my je wydaæ do
koñca roku... Nie wiem, czy to siê
nam uda, bo wszystko wskazuje, ¿e
przetarg trzeba bêdzie og³osiæ ponow-
nie.
- A nie mo¿e nawierzchni wyre-
montowaæ ta sama firma, która
tartan k³ad³a?
- Nie, ju¿ znik³a z rynku. I tak oto
problemy pojawiaj¹ siê od pocz¹tku
tygodnia...
- Ale by³y w gminie te¿ wcze-
�niej, np. ze �mieciami...

Jemielnica zmienia siê

- To nie gmina ma problem ze �mie-
ciami, tylko kilkana�cioro jej miesz-
kañców! Nie chc¹ p³aciæ, bo uwa¿aj¹
¿e regulamin utrzymania porz¹dku

dok. na str 4

- Dziêkuj Bogu, ¿e� siê dosta³a
do takiej wsi! - us³ysza³a Renata Ce-
dzich, mieszkanka Dolnej od 10 lat.
- Jak sama przyznaje � w Kalinowi-
cach, gdzie wcze�niej mieszka³a, ka¿dy
bardziej skupiony by³ na sobie, ni¿ na
wspólnych sprawach. Zupe³nie inaczej
jest w Dolnej. Nie od dzi�.

Komisja konkursu �Piêkna wie�
opolska� (w którym Dolna zdoby³a II
miejsce) ocenia³a nie tylko wygl¹d miej-
scowo�ci, ale tak¿e zorganizowanie

Dolna
� piêkna wie� opolska

wiejskiej wspólnoty i jej dokonania �
mówi Horst Morawiec, so³tys Dolnej. -
A my mamy siê czym pochwaliæ od
chwili przyst¹pienia do programu, czyli
od roku 2005, poza tym oceniano
wspó³dzia³anie wszystkich organizacji
dzia³aj¹cych w so³ectwie i ich wspó³-
pracê z innymi instytucjami.

Jak dosz³o do takiego wspó³dzia³a-
nia? Odpowied� na pytanie dla moich
rozmówców (z Renat¹ Cedzich, Bry-
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Dom Pomocy Spo³ecznej, pomi-
mo i¿ jest instytucj¹ sprawuj¹c¹ opie-
kê nad osobami potrzebuj¹cymi
wsparcia socjalnego, w naszym ro-
zumieniu jest DOMEM, w którym
ka¿dy nasz podopieczny ma czuæ siê
u siebie. Podstaw¹ za� DOMU jest
rodzina zarówno ta biologiczna, jak i
ta spo³eczna, jak¹ jeste�my my, pra-
cownicy Domu Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szy-
miszowie i fili¹ w Le�nicy. Pomimo
starañ z naszej strony w kwestii stwo-
rzenia jak najlepszych warunków na-
szym mieszkañcom, mamy pe³n¹
�wiadomo�æ tego, ¿e nigdy nie zast¹-
pimy ogromnej  potrzeby pozytyw-
nej relacji z rodzin¹ biologiczn¹. To
w³a�nie ona daje najwiêksze �wiat³o
nadziei i pozytywnego podej�cia do
¿ycia naszym mieszkañcom, czêsto
schorowanym i cierpi¹cym z powo-
du ró¿nych dolegliwo�ci. Dlatego
postanowili�my zintegrowaæ nasze
wysi³ki na rzecz dobra mieszkañców
i w tym celu zorganizowali�my 29
sierpnia �Biesiadê Rodzinn¹� w na-
szej szymiszowskiej filii, a na terenie
filii w Le�nicy 12 wrze�nia - �Festyn
Rodzinny�. Jako pracownicy na-
szych trzech Domów � Strzelec
Opolskich, Szymiszowa i Le�nicy
bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim rodzinom naszych miesz-
kañców za przyjêcie zaproszenia.
Integracja jest bardzo wa¿na zarów-
no dla naszych wszystkich domow-
ników, jak równie¿ dla nas, sprawu-
j¹cych codzienn¹ opiekê nad nimi.
W tym miejscu pragnê tak¿e bardzo
serdecznie podziêkowaæ wszystkim
moim pracownikom za wspólne zor-
ganizowanie szymiszowskiej Biesia-
dy i le�nickiego Festynu.

Dyrektor Domu Pomocy
Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich

z fili¹ w Szymiszowie i fili¹
w Le�nicy

Stanis³aw Marek

Dom
Integracji
Rodzinnej

D³ugo czeka³a strzelecka Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej na nowy pod-
no�nik.
- To ca³a historia, w któr¹ w³¹czyli siê zbiórk¹ pieniêdzy i przedsiêbiorcy, i osoby
fizyczne, a przede wszystkim samorz¹dy! - do zasz³o�ci nie chce wracaæ st.asp.
Krzysztof Sz³apa. - Ale nareszcie mamy sprzêt, który zast¹pi tamten wiekowy, o
ca³e siedem metrów ni¿szy od obecnego. Nowy ma 25 m i szybki czas rozstawu �
tylko 120 sekund na ca³¹ wysoko�æ. I nawet nie ma co mówiæ o szczegó³owych
ró¿nicach � jest znacznie lepszy od poprzedniego! Kosztowa³ ponad 941 tysiêcy
z³otych.

Jest nowy podno�nik

Przegl¹d orkiestr

W niedzielê 20 wrze�nia 2009 r. w Górze �w. Anny odby³ siê XVII Przegl¹d
Orkiestr Mniejszo�ci Niemieckiej Le�nica 2009.

Otwarcia przegl¹du dokonali cz³onkowie Zarz¹du �l¹skiego Stowarzyszenia
Samorz¹dowego: Wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Galla oraz Skarbnik Józef Swaczy-
na.

Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ego Burmistrza Le�nicy i  Przewodnicz¹-
cego Zarz¹du Stowarzyszenia Huberta Kurza³ � inicjatora przegl¹du oraz tragicznie
zmar³ych górników z kopalni �Wujek � �l¹sk�.

Jak �wiat szeroki a prze³yk w¹ski,  lepszego nie ma jak ko³ocz �l¹ski�

Do¿ynki w Izbicku

wiêcej czytaj na str. 4

wiêcej czytaj na str. 2

11 pa�dziernika wyborów burmi-
strza w Le�nicy nie bêdzie - wycofa³
siê jedyny kandydat £ukasz Ja-
strzembski. W tej sytuacji decyzja
nale¿y do Rady Miejskiej.

Wyborów
nie bêdzie


