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S T R Z E L E C K I

Inwestorzy? U s¹siadów

Starzikowy so³d
 ju¿ tylko w pamiêci

Rozmowa z burmistrzem Lenicy Hubertem Kurza³em
swoje zadania od 2000 roku. W pojêciu samorz¹dowe mieszcz¹ siê
wszystkie sfery ¿ycia spo³ecznego.
Poniewa¿ jestemy przede wszystkim burmistrzami, wójtami, starostami, marsza³kami, przewodnicz¹cymi
rad, nie moglibymy nie postawiæ na
pierwszym miejscu w swoim programie spraw zwi¹zanych z rozwojem
samorz¹dów, za które odpowiadamy.
Tak wiêc si³¹ rzeczy nasza dzia³alnoæ musi obejmowaæ sprawy organizacji pracy, promocji gospodarczej,
opieki lekarskiej i socjalnej. Choæ takie sprawy dominuj¹, to równolegle
staramy siê dbaæ o zachowanie bogactwa wielokulturowoci regionu, za
który czujemy siê odpowiedzialni,
st¹d sta³a dba³oæ o organizacjê przedsiêwziêæ i imprez sprzyjaj¹cych wzajemnemu poznaniu. To ono sprzyja
Jak ocenia Pan up³ywaj¹cy rok
w swoim miecie i gminie Leni-

W pe³ni uda³o siê zrealizowaæ
zak³adane plany?
Administracjê samorz¹dow¹ oce-

ca?
Podsumowania kolejnego okresu

nia siê jednak najczêciej po efektach

¿ycia samorz¹dowego dokonujemy z

inwestycyjnych. Tutaj mo¿na powie-

perspektywy uzyskanych efektów i

dzieæ, ¿e z wielk¹ satysfakcj¹ i ulg¹

sukcesów. Rok 2005 by³ kolejnym

spogl¹damy na zakoñczone zadania

bardzo trudnym rokiem. Do normal-

inwestycyjno-remontowe, realizo-

nie ju¿ nêkaj¹cych samorz¹dy pro-

wane tak¿e z udzia³em rodków ze-

blemów z niewystarczaj¹c¹ iloci¹

wnêtrznych. Najwiêkszym przedsiê-

rodków bud¿etowych, niestabilno-

wziêciem, by³a rewitalizacja Pl. Tar-

ci¹ prawa i gospodarki, dosz³y ob-

gowego. Koszt tego zadania to po-

ci¹¿enia zwi¹zane z przeprowadze-

nad 1,2 mln z³, z czego 1 mln stano-

niem wyborów zarówno parlamen-

wi³a dotacja ze ZPORR. Kolejnym

tarnych jak i prezydenckich.

zadaniem, na które uzyskalimy po-

Zmêczenie nieustaj¹cymi zabie-

nad 200 tys. z³ by³ remont budynku

gami w celu pomno¿enia skromnego

komunalnego, w którym mieci siê

bud¿etu, poprawy organizacji pracy,

praktyka lekarzy rodzinnych. Na

pozyskiwania nowych inwestorów,

docieplenie szko³y podstawowej w

jednak znika³o, kiedy przy okazji

Raszowej pozyskano 100 tys. z³ ze

kolejnych spotkañ i imprez kultural-

rodków Kontraktu Wojewódzkiego,

no-spo³ecznych (szczególnego rodza-

a ca³e zadanie kosztowa³o ponad 220

ju satysfakcji dostarczaj¹ zawsze

tys. z³. Ponadto uda³o nam siê zreali-

spotkania z seniorami), widaæ by³o

zowaæ wiele zadañ remontowych i

umiechy i zadowolenie mieszkañców

przedsiêwziêæ kulturalnych wy³¹cz-

naszej gminy. D³ugo by wymieniaæ

nie z w³asnych rodków gminy. Pra-

wszystkich, którym nale¿¹ siê s³owa

gnê jeszcze dodaæ, ¿e szczególnie

uznania, jednak pragnê wskazaæ, ¿e

ucieszy oko i serce przepiêknie odre-

szczególnymi sukcesami w mijaj¹cym

staurowanych kaplic kalwaryjskich

roku mog¹ siê pochwaliæ stra¿acy -

czy samej Bazyliki w. Anny, do

zw³aszcza OSP Raszowa i OSP Za-

dawnej wietnoci wróci³y te¿ o³ta-

lesie l. oraz pi³karze z LZS Lenica i

rze zarówno w bazylice, jak i kocie-

Raszowa. Niez³e wyniki osi¹gnê³y

le w Lenicy.

zespo³y szachistów i szczypiorni-

Oczywicie mijaj¹cy rok to nie

stów. Usytuowane na naszym tere-

tylko sielanka, by³y te¿ i pora¿ki,

nie Park Krajobrazowy i Góra w.

Najwiêkszy ból sprawi³ mi brak efek-

Anny  a zw³aszcza szczególny cha-

tów w pozyskiwaniu nowych inwe-

rakter sakralny tego miejsca - zobo-

storów, choæ pewnym pocieszeniem

wi¹zuj¹ nas niejako do podejmowa-

mo¿e byæ fakt, ¿e firmy, którym po-

nia dzia³añ o charakterze ekologicz-

wiêcono wiele czasu i zachodów aby

no-religijnym. Wspomnê tu o skiero-

je przekonaæ do ulokowania swoich

wanych do m³odzie¿y przedsiêwziê-

interesów w gminie Lenica, osiad³y

ciach o nowatorskim charakterze:

u s¹siadów, dziêki czemu nasi miesz-

olimpiadach ekologicznych, wspó³-

kañcy w samym tylko grudniu otrzy-

pracy z myliwymi, olimpiadzie wie-

mali ofertê ok. 20 nowych miejsc pra-

dzy historyczno-spo³ecznej ujêtej w

cy. Jednak gmina nasza jako jeden z

sposób matematyczny. Cieszy rów-

dwóch obszarów w województwie

nie¿ wzrost aktywnoci rad so³eckich,

objêta jest programem Natura 2000,

bo to otwiera przed spo³ecznociami

tolerancji i poszanowaniu odmiennoci. Dlatego inicjujemy równie¿ miêdzynarodow¹

wspó³pracê

part-

nersk¹.
Czy utrzymujecie kontakty z
podobnymi organizacjami zagranicznymi?
Od samego pocz¹tku naszego istnienia Stowarzyszenie szuka³o (i to
owocnie) partnerów za granic¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e otwieralimy drzwi
do Europy, chocia¿ formalnie nasza
organizacja nie jest zwi¹zana z ¿adn¹
instytucj¹. W miarê potrzeb wspó³pracujmy ze zwi¹zkami miast i gmin
Niemiec i Austrii, z niemieckimi organizacjami landowymi lub te¿ bez-

z regu³y odpowiadaj¹ potrzebom cza-

rodziny, tak¿e po wojnie. Gdy po
wyjciu za m¹¿ wyprowadzi³am siê

z domu, gospodarowa³ w nim brat.

Sad zosta³ sprzedany, gdy prawie
wszyscy z naszej rodziny wyprowadzili siê do Niemiec. Jak wiele in-

b³oniami znikaj¹ na naszych oczach.

nych w naszej gminie.

brazu, tak charakterystyczny dla tych

naszej gminie niewiele zosta³o  tyl-

Zapewne nied³ugo ten element krajo-

stron od XVIII wieku (nawiasem mó-

wi¹c w ten sposób, zgodnie z rozpo-

rz¹dzeniem króla Prus zapobiegano
szkorbutowi, doæ tu czêstemu), zniknie zupe³nie.

- Gdy drzewa kwit³y w gminie  có¿
to by³ za widok!  wspomina pani

Renata.  Dobrze, ¿e na jednej z nie-

Dzi z dawnej wietnoci sadów w

ko pojedyncze zaniedbane drzewa.

- W³anie dlatego swoj¹ konkursow¹
prac¹ chcia³am ocaliæ nie tylko czêæ
mojej m³odoci, ale i utrwaliæ lad po

pewnym fragmencie naszej wspólnej
 leniczan  przesz³oci  mówi pani

Renata.

M. G.

dawno wydanych przez Urz¹d Gmi-

ny widokówek  na jednym zdjêciu

Renata Polak, l. 66, leniczan-

widaæ drogê z kwitn¹cymi drzewa-

ka od pokoleñ, dwoje doros³ych

mi. Ta prowadz¹ca od k¹pieliska do

dzieci (syn od lat mieszka w Niem-

Góry w. Anny jest ju¿ jedn¹ z ostat-

czech, córka  germanistka, pra-

nich obsadzonych drzewami w Le-

cuje w przedszkolu), po raz trzeci

nicy  dodaje, wyjaniaj¹c przy oka-

startowa³a w konkursie Ze l¹-

zji, sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na temat.

skiem na Ty  pierwszy raz w

- Przegl¹da³am publikacje, które wy-

1999 r., kiedy otrzyma³a wyró¿nie-

dano jako pok³osie wczeniejszych

nie, za drugim razem, jak mówi 

konkursów w £ubnianach. Wiele

praca przesz³a bez echa, teraz

prac zwi¹zanych by³o ze l¹skimi

zdoby³a pierwsz¹ nagrodê prac¹
Starzikowy so³d.

S³u¿ba zdrowia

Ma byæ lepiej

ki samorz¹dowej.
Teraz osobiste pytanie: wigiliê i wiêta spêdzi Pan w rodzinnym gronie?
Dla mnie jest to wiêto absolutnie rodzinne. Jak w wiêkszoci l¹skich rodzin w Bo¿e Narodzenie dominuje absolutny konserwatyzm, a
zatem pe³ne zachowanie tradycji, tak¿e kulinarnych. Po wieczerzy  obowi¹zkowo  Pasterka. Mieszkam
parê kroków od kocio³a parafialnego w Lenicy i to w kociele w. Trójcy witaæ bêdê nowo narodzone Dzieci¹tko.

Zgodnie z zapowiedzi¹ z po-

przedniego numeru naszego dwuty-

snych wi¹t. A nadzieja i wiara

rozpatrzenie, co bardzo utrudnia planowanie bud¿etu i pracê Rady Miej-

w lepsze jutro, które daje nam

równomierny rozwój gminy ze szcze-

skiej oraz administracji.

przyjcie na wiat Bo¿ego Dzie-

Jest Pan równie¿ przewodni-

ci¹tka niech towarzyszy im przez

nale¿y wspomnieæ o

cz¹cym l¹skiego Stowarzyszenia

wspó³pracy w tym zakresie ze Stacj¹

Samorz¹dowego z siedzib¹ w Le-

wszystkie dni 2006 roku. Wielu
sukcesów poprawy sytuacji materialnej, ale i nade wszystko wzajemnej ¿yczliwoci, tolerancji bycia dobrym i dowiadczenia dobra od innych.
Hubert Kurza³

nak nie wystarcza, by sytuacja zmie-

ni³a siê w sposób istotnie odczuwal-

godnika  dzi raz jeszcze o kontrak-

ny. Zmieni siê dopiero wtedy, gdy

strzelecki szpital z Narodowym Fun-

faktem i bêdziemy mogli przyj¹æ wiê-

duszem Zdrowia.Jak zapewnia dy-

cej pacjentów  dodaje M. Kreis.

gocjacji jest w miarê zadowolony.

wego wy³¹czone s¹ przyjêcia nieli-



mitowane; do takich nale¿¹ m.in.

tach na rok 2006, zawartych przez

rektor Marian Kreis  z efektów ne-

Rozmawia³ Piotr Koszyk

wiejsk¹. Rada Miejska w Lenicy

formule konsekwentnie realizujemy

ju¿ po raz XII.

Aleje obsadzane czereniami czy ja-

zaj¹³ siê sadownictwem. I ten sad sta³

problemów gospodarczych i polity-

konsekwentnie jako priorytet traktuje

przedszkolami i Kocio³em.

Kulturalnej

 zmieni³ swój fach. Wtedy w³anie

siê bardzo wa¿ny w dziejach mojej

nych gmin, spotykamy siê w celu

materialnych i duchowych rado-

nom. Pod obecn¹ nazw¹ i w obecnej

£ubniañski Orodek Dzia³alnoci

pad³ w d³ugi. Musia³ je sp³aciæ, a wiêc

wspólnego rozwi¹zywania istotnych

¿yczê ciep³ych wolnych od trosk

Dobroczynnym Niemców, szko³ami,

przez

dom, ale zachorowa³ na astmê i po-

szukamy partnerów dla poszczegól-

unijnych ponad pó³ roku czekaj¹ na

nazwa ulega³a kilkakrotnym zmia-

zorganizowanym

pracowa³ przy wymurówce wnêtrz

pieców hutniczych. Zacz¹³ budowaæ

wanie kontaktów gospodarczych:

¿e projekty z³o¿one do programów

tów i Rencistów, Towarzystwem

Ty  ,

go z ogrodnictwem: by³ murarzem i

form w kraju, zajê³o dzi organizo-

Odnowa Wsi, co zaowocowa³o po-

podjêli ju¿ w roku 1990, ale sama

nagrodê w konkursie Ze l¹skiem na

i w m³odoci niewiele mia³ wspólne-

rz¹dnoci, wyprzedzenie procesu re-

zyskaniem

Intergracyjnym, Zwi¹zkiem Emery-

z pami¹tkowego albumu, zdoby³a I

dyjnych naszych cz³onków w latach

i odwiedzaj¹cym ich gociom

nicy. Jakie s¹ g³ówne jego cele?

nym sadzie, ilustrowanym zdjêciami

mnieñ. Dziadek by³ l¹skim ch³opem

90., których celem by³a nauka samo-

wi. Nasz niepokój wzbudza te¿ fakt,

Wspólne dzia³ania samorz¹dowcy

utrzymaæ  mówi pani Renata Po-

nie dlatego miejsce wyjazdów stu-

nej, która przyst¹pi³a do Programu

nickiej, Lenickim Stowarzyszeniem

ska. - I wszyscy z tego mogli siê

lak, która wspomnieniem o rodzin-

su a czêsto - potrzebom chwili. W³a-

a urok samej Góry w. Anny nie jest

Caritas, TSKN, Fundacj¹ Ziemi Le-

gnê³y t³umy zbieraczy, nawet ze l¹-

jak¹ czêæ moich w³asnych wspo-

Podejmowane przez nas inicjatywy

Wszystkim mieszkañcom Lenicy

³ecznej. Tutaj

cji truskawek. Tu na owocobranie ci¹-

napisaæ co oryginalnego, utrwaliæ

zachêt¹ dla inwestorów i przyspa-

gólnym uwzglêdnieniem sfery spo-

pe³no by³o sadów, ogrodów i planta-

cjami gospodarczymi tych krajów.

rzaæ bêdzie problemów samorz¹do-

wietlicê

kie sztreki czereniami, a w gminie

zwyczajami i tradycjami. Chcia³am

tych miejscowoci nowe mo¿liwoci.

na

na Grabowskich obsadzi³a wszyst-

porednio z konkretnymi organiza-

Widaæ to choæby na przyk³adzie Dol-

dotacji

- Kiedy Lenica s³ynê³a z owoców.
Jeszcze w latach 20. ub. wieku rodzi-

Mog³oby byæ wprawdzie nieco

zapowiedzi o rekontraktacji stan¹ siê

Oczywicie z systemu kolejko-

lepiej  ocenia  ale bior¹c pod uwagê

przyjêcia na porodówkê i na oddzia³

zapowiedzi NFZ, ¿e w ci¹gu przy-

noworodków. I tu strzelecki szpital

sz³ego roku mo¿e dojæ do rekontrak-

ma siê czym pochwaliæ: pod wzglê-

tacji, prawdopodobnie kolejki ocze-

dem iloci porodów zajmuje drugie

kuj¹cych na przyjêcie do szpitala lub

miejsce w województwie opolskim,

poradni specjalistycznych bêd¹ krót-

tu¿ po szpitalu po³o¿niczym w Opo-

sze. W tej chwili najwiêksza kolejka

lu, wyprzedzaj¹c nawet szpital w

jest na oddzia³ chirurgii  tu chce siê

Nysie, wysoko lokuj¹cy siê w krajo-

dostaæ najwiêcej pacjentów, a najd³u-

wych rankingach.

musz¹ pacjenci na przeprowadzenie

naszego oddzia³u, do zapewnianej im

¿ej  od daty zapisania - czekaæ

-

badañ diagnostycznych na oddziale

i ich maleñstwom opieki, warunków

To wyraz zaufania pacjentek do

interny.

rodzenia i panuj¹cej tu atmosfery 

ni siê na pocz¹tku przysz³ego roku.

nie¿ mobilizuje do starañ o utrzyma-

-

I w tym wzglêdzie niewiele zmie-

ocenia M. Kreis.  To cieszy, ale rów-

Bo choæ wzros³a cena za 1 pkt., to

nie dobrej opinii o naszej porodówce

kiem naprawdê ladowej poprawy

nia naszego personelu.

nie wzros³a iloæ punktów, z wyj¹tw³anie na chirurgii i internie. To jed-

i do jeszcze wiêkszego zaanga¿owa-

dok. na str. 8

