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Plan Odnowy Miejscowo ci Le nica

I. WST P
Proces odnowy wsi ł czy si z przygotowaniem planu odnowy miejscowo ci.
Podejmowanie racjonalnych decyzji dotycz cych rozwoju miejscowo ci wymaga planowania
strategicznego ł cz cego problematyk społeczn , ekologiczn , gospodarcz i przestrzenn .
Opracowana przez Zarz d Osiedla Nr 1 w Le nicy przy współpracy społeczno ci lokalnej i jej
akceptacji, a nast pnie przyj ta do realizacji przez Rad Miejsk w Le nicy, strategia rozwoju
- w formie Programu Odnowy Miejscowo ci Le nica - jest podstawowym dokumentem
kierunkuj cym działalno Zarz du Osiedla oraz wsparcia ze strony gminy w dłu szym
okresie czasu. Strategia jest fundamentem odnowy i oznacza spełnienie zasady
programowania obowi zuj cej w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi, w których
uczestniczyli przedstawiciele społeczno ci lokalnej Le nicy (grudzie 2005), cyklu spotka
słu cych jego aktualizacji i dostosowaniu do wymogów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2007-2013 oraz przyj ciu go przez Ogólne Zebranie Mieszka ców
Osiedla Nr 1 w Le nicy.

Centrum Le nicy z historycznym rynkiem i ko ciołem parafialnym.
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO CI LE NICA
Charakterystyka miejscowo ci, w której b dzie realizowana operacja
(poło enie, przynale no
administracyjna, powierzchnia, liczba ludno ci, historia
Le nicy, z uwzgl dnieniem wydarze maj cym wpływ na układ przestrzenny zabudowy).
Miejscowo
Le nica poło ona jest w południowo-wschodniej cz ci województwa
opolskiego w powiecie strzeleckim. Od północy graniczy z Gór wi tej Anny i Por b , od
wschodu z Czarnocinem i Lichyni , od południa z Ł kami Kozielskimi, Raszow i Krasow ,
a od strony zachodniej ze Zdzieszowicami. Przez teren Le nicy biegnie 6 dróg powiatowych i
i 40 dróg gminnych i osiedlowych.
Ogólna informacja o MIEJSCOWO CI
MIASTO - LE NICA
GMINA - LESNICA
POWIAT - STRZELECKI
WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE
LICZBA MIESZKA CÓW - 2810 ( stan na koniec 2007)
POWIERZCHNIA LE NICY – 1448,012 ha
CZŁONKOWIE RADY PROGRAMU GRUPY ODNOWY WSI LE NICA:
LIDER PROGRAMU :
Berthold Malik
CZŁONKOWIE
Jan Prudło, Joanna Kopa, Joachim Swaczyna, Piotr Cyron,
Rozalia Mnich, Józef Galusek, Helmut Paisdzior, Ryszard Fro ,
Arnold Czakaj, Roland Reguła
Krystyna Rybol
Barbara Gola
Edyta Gola
Urszula Janda
Mariola Osełka
Gizela Ploch
Barbara Mincer
Hubert Mincer

ZARZ D OSIEDLA NR 1 - Przewodnicz cy
Członkowie

Zadania Osiedla Nr 1
Podstawowym celem utworzenia i działania osiedla nr 1 jest zapewnienie jego
mieszka com udziału w realizacji zada gminy Le nica przez:
1/ wspieranie integracji lokalnej społeczno ci i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami
współ ycia społecznego;
2/ upowszechnianie aktywnych form sp dzania czasu wolnego, w szczególno ci dzieci i
młodzie y;
3/ inicjowanie działa na rzecz poprawy stanu bezpiecze stwa mieszka ców, ochrony
przeciwpo arowej oraz utrzymania czysto ci i porz dku;
4/ podejmowanie przedsi wzi maj cych na celu rozwój infrastruktury technicznej;
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5/ zarz dzanie powierzonym mieniem komunalnym.
Osiedle nr 1 i 2 w Le nicy s jednostkami pomocniczymi gminy Le nica w
rozumieniu Ustawy o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 z pó niejszymi zmianami
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).
Warunki geograficzne i historyczne.
Le nica jest miejscowo ci miejsk w gminie Le nica, nale y do powiatu strzeleckiego w
województwie opolskim.

Le nica to jedna z najstarszych miejscowo ci powiatu strzeleckiego - jest
wzmiankowana ju w roku 1217. Była wówczas posiadło ci ksi c ksi cia Kazimierza I i
prawa miejskie ma co najmniej od 1217 roku. Dokument z 1386 roku wspomina, i miasto to,
nale ce wówczas do biskupa kujawskiego Jana i jego brata, ksi cia opolskiego Bolka IV,
miało swojego wójta dziedzicznego, niejakiego Pakosza z Bierawy. W miejscowo ci naszej
istniały wtedy ju ła nia miejska, ława piekarska, rze nicza i ławy szewskie. Le nica ma
redniowieczny układ urbanistyczny. Lokacja miasta odbyła si na prawie niemieckim, dla
którego charakterystyczna była regularno zabudowy oraz istnienie wolnego wójtostwa.
Centraln cz
miejscowo ci stanowi prostok tny plac rynkowy, z którego naro ników
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wybiegaj ulice. Przy rynku znajduje si barokowy ko ciół parafialny pod wezwaniem
Trójcy wi tej z 2 poł. XV w. W zachodniej cz ci naszej miejscowo ci, od północy na
południe wzdłu potoku Padół i ulic Ksi owiejska, Brzegowa, Mły ska oraz Placu Marka i
ulicy Kozielskiej , znajduj si zabudowania nale ce kiedy do wsi Ksi owie (od 1922
przemianowanej na Freidorf) a od 1. 4. 1935 wł czonej do miasta Le nica. Wie ta po raz
pierwszy wzmiankowana jest w protokole powizytacyjnym parafii le nickiej z 1687 roku.
W Le nicy jest tak e sporo zabytkowych budynków z XIX wieku, szczególnie w rynku (jest
to ok. 26 budynków). W latach 70-tych XX wieku we wschodniej cz ci Le nicy, przy ulicy
Kozielskiej wybudowano nowe budynki mieszkalne, które tworz dzisiejsze „Osiedle Nr 2".

Zabudowania nale ce kiedy do wsi Ksi owie (ul. Ksi owiejska, Brzegowa i Mły ska)

6

Plan Odnowy Miejscowo ci Le nica

III.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU
MIEJSCOWO CI LE NICA

CYCH ODNOWIE

Zasoby przyrodnicze.
W budowie geologicznej Le nicy i okolic przewa aj utwory triasu rodkowego, w
którym stwierdzono wyst powanie wapieni i margli.
Warunki klimatyczne w tym rejonie kształtuje Góra w. Anny. Klimat panuj cy tutaj
charakterystyczny jest dla podgórskich nizin i kotlin. W okresie wegetacyjnym, tj. od
kwietnia do wrze nia, przypada 60% opadów. Jest to bardzo korzystne z punktu
widzenia rolnictwa korzystaj cego z gleb lessowych.
Na terenie lasów przylegaj cych do Le nicy jak i Parku Krajobrazowego
wyst puje ró norodno
i bogactwo szaty ro linnej. Enklawy zieleni s bardzo
urozmaicone, wyst puj tam bowiem m.in. buki, d by, lipy, klony, brzozy, sosny, jodły,
jarz biny, dzikie ró e, tarnina, głóg, czarny bez jak równie inne gatunki drzew i
krzewów.
Fauna wyst puj ca na tym terenie ci le powi zana jest z bogat szat
ro linn i znacznym zalesieniem. Jest to wymarzone rodowisko dla saren, jeleni, dzików,
lisów, zaj cy oraz wielu gatunków ptaków m.in. szpaków, sikorek, kruków, wron i
kuropatw.
Cech charakterystyczn okolicy jest mała ilo
cieków wodnych. Przez
miejscowo nasz przepływa potok Padół zwany tak e Cedron, który jest prawym
dopływem Odry.
W miejscowo ci Le nica udział gruntów poszczególnych klas przedstawia si
nast puj co:
- 11,08 % - grunty klasy II;
- 42,32 %-grunty klasy III;
- 20,37 % - grunty klasy IV;
- 9,71 % - grunty klasy V
- 2,26 %-grunty klasy VI.

Dziedzictwo kulturowe -historia i zabytki.
Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza osada na terenie dzisiejszej Le nicy, której
nazwa sugeruje obfito le nych obszarów. Brak jest tak e ladów bada archeologicznych.
Po raz pierwszy pojawia si ona- jako Lesnicie - w roku 1217. W XIV wieku miasto otoczone
było murami z trzema bramami: lichy sk , kozielsk i yrowsk . W roku 1429 miasto zostało
zniszczone przez husytów. Mniej wi cej w tym czasie po raz pierwszy w dokumentach
pojawia si nazwisko Strzała. Jego rodzina przez dwa wieki sprawowała w Le nicy rz dy
wójtowskie. Podczas remontu ko cioła w 2004 roku odkryto tablice nagrobku rodu Strzała.
W 1562 roku Le nic i Strzelce przej ł jako zastaw pod po yczk hrabia Jerzy
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Redern. Ta cz
l ska znajdowała si ju wtedy we władaniu monarchii habsburskiej.
Cesarz Maciej ostatecznie sprzedał miasto wła nie Redernom, a na cesarskim dworze pojawił
si syn le nickiego mieszczanina Jerzy Górecki, który stał si przybocznym lekarzem cesarza.
T sama rol Górecki pełnił u boku królów polskich - Zygmunta III Wazy i Władysława IV
Wazy. Słynny lekarz nie zapomniał o swych krajanach i sporz dziwszy w roku 1634 testament, ufundował przy ko ciele Trójcy wi tej collegium a tak e stypendia dla dwóch ubogich
chłopców-studenta teologii i medycyny. Le niczanie nie zapomnieli o swym sławnym
ziomku. Przypomina o nim tablica usytuowana w Rynku. Do tradycji fundacji Góreckiego
nawi zuje te powstała w roku 1991 Fundacja Ziemi Le nickiej.
Wielkie straty materialne i cierpienia miejscowej ludno ci przyniosła wojna mi dzy
katolikami a protestantami, zwana trzydziestoletni (1618-1648). Miasto zajmowane było
m.in. przez wojska polskie, tzw. lisowczyków, oraz szwedzkie. Te drugie urz dziły sobie
stajni w ko ciele Matki Bo ej. Miasteczko na długie lata podupadło, tym bardziej e trawiły
je liczne po ary. Najgro niejszy z nich wybuchł 6 czerwca roku 1711, kiedy to spłon ła
czwarta cz
miasta. Szcz liwie uchował si wówczas ko ciół parafialny i z tego powodu od roku 1715 - w rocznic ocalenia urz dzano procesj dzi kczynn . W Le nicy szalała tak e
wielka epidemia (1656), która zdziesi tkowała jej mieszka ców.
W połowie XVIII wieku, w nast pstwie tzw. wojen l skich, Le nica znalazła si pod
panowaniem pruskim. Była miasteczkiem targowym i rzemie lniczym. Jarmarki odbywały si
kilka razy w roku, w niedziele i wi ta. W roku 1787 Le nica, zamieszkała przez 656
mieszka ców (w tym 12 ydów), otoczona była trzema przedmie ciami. Liczyła 122 domy
prywatne, 5 młynów wodnych oraz 45 stodół. Ponadto dokumenty wymieniaj 3 obiekty
sakralne - plebani , szkoł , szpital oraz browar.
Przeszło miasta nale y kojarzy z dziejami wielkich rodów magnackich: Redernami,
Promnitzami (od roku 1638) oraz Colonnami (od 1650 do 1807).
W okresie wojen napoleo skich Le nica przestała by miastem prywatnym i uzyskała
samorz d. W latach 1807-1808 stacjonowały tu wojska francuskie i bawarskie, a w roku 1813
rosyjskie.
W połowie XIX wieku na l sku pojawiła si kolej elazna. Stacj kolejow na linii
Opole - K dzierzyn ustanowiono na pro b le nickiego magistratu w nieodległych
Zdzieszowicach. Le nica liczyła ju wtedy 1 272 mieszka ców (w tym 25 ewangelików i 66
ydów). 1. lipca 1934 roku Le nica otrzymała własny, pi kny dworzec kolejowy przy linii
kolejowej ł cz cej K dzierzyn ze Strzelcami – z inicjatywy i po staraniach le nickiego
mieszka ca i radnego sejmiku powiatowego Emila Wranika .
W 1845 roku poza wspomnianymi ju młynami, szkoł , browarem i szpitalem, ródła
wspominaj o istnieniu apteki i gorzelni. Miasto nadal specjalizowało si w rzemio le i
handlu (dniami targowymi były wtorki), ale rozwin ło si tak e sadownictwo i
warzywnictwo.
Stopniowo, lecz zauwa alnie rosła liczba mieszka ców, z których cz
mówiła gwar
l sk , cz
po niemiecku, pozostali byli obcoj zyczni. W roku 1880 roku Le nica liczyła
1 489, w 1892 - 1 546, w 1910 - 1 713, a w 1939 - a 3 335 osób (wraz z wcielonym do
miasta wolnym wójtostwem i Ksi owsi ).
Jak przed wiekami, tak e w XX stuleciu dzieje miasta splotły si z histori
powszechn . Z frontów I wojny wiatowej (1914-1918) nie powróciło do swych domów 165
mieszka ców parafii Le nicy. Par lat pó niej ziemia le nicka była aren walk powsta czych.
Do historii przeszła przede wszystkim bitwa pod Gór w. Anny (21. maja1921) - jeden z
ostatnich najbardziej znanych epizodów III powstania l skiego. Po podziale Górnego l ska
i odrodzeniu Rzeczypospolitej Polskiej, ziemia le nicka pozostała po niemieckiej stronie
granicy. W roku 1936 urz dow nazw Leschnitz zamieniono na Bergstadt. Tak e II wojna
wiatowa przyniosła wiele ofiar w ród tutejszych mieszka ców W styczniu roku 1945 zgin ło
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wielu cywilów w tym ok. 100 pacjentów zakładu leczniczego, zamordowanych przez
wkraczaj ce wojska radzieckie.

W pocz tkach miasta herbem Le nicy jest orzeł złoty w polu bł kitnym. Piecz cie miejskie z
XVIII i XIX w., jedna nawet z XIV w. (w archiwum toru skim), wykazuj orła z czerwonym
dziobem i czerwonymi szponami.

Zabytki
Le nica uznawana jest za jeden z cenniejszych architektonicznie obszarów
w województwie opolskim, na co wpływ ma przede wszystkim atrakcyjne pod wzgl dem
kulturowym i historycznym poło enie miejscowo ci.
Ko ciół w. Trójcy w Le nicy wzmiankowany był ju w 1257 roku w dokumencie
wydanym przez ksi cia Władysława I jako ko ciół drewniany. Obecna le nicka wi tynia
zbudowana została staraniem ksi dza Krzysztofa Miklisa w 1717 roku, przebudowana
i powi kszona po raz ostatni w latach 1938-1939. Budowla ta to ciekawy przykład barokowej
architektury sakralnej. Na uwag zasługuj : kaplica rodu Schlewitzów wraz z krypt grobow
oraz gotycki portal prowadz cy do dawnej zakrystii.
W Le nicy mieszcz si wpisane do rejestru zabytków ni ej wymienione obiekty:
•
•
•

•
•
•

Barokowy ko ciół parafialny p.w. wi tej Trójcy z 2 poł. XV w.
Gotycki ko ciół cmentarny z XVI /XVII w. p.w. Matki Bo ej,
Zabudowa ródmie cia: domy mieszkalne (ul. B. Chrobrego 11, ul. B. Chrobrego13,
ul. B. Chrobrego 17, ul. Ligonia 4, ul. Ludowa 1, ul. Ludowa 3, ul. Ludowa 5, ul.
Ludowa 7, ul. Ludowa 9, Pl. Narutowicza 4, Pl. Narutowicza 7, Pl. Narutowicza 8, Pl.
Narutowicza 12, Pl. Narutowicza 22, Pl. Narutowicza 23, Pl. Narutowicza 24, Pl.
Narutowicza 25, ul. 1 Maja 7 (dawniej: Strzelecka 3),
Dom, ul. Mły ska 2
Młyn wodny, ul. Por bska 6 (nie istnieje)
Zbiorowa mogiła powsta cza na cmentarzu parafialnym.

oraz poni sze o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków:
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•
•
•
•
•
•

Figura w. Jana Nepomucena z 2 poł. XVIII w.,
Kapliczka przy ul. Por bskiej 6,
Galeria na pl. Targowym,
Dom Spotka przy ul. Powsta ców l. 1,
Klasztor Zgromadzenia Sióstr Słu ebniczek NMP,
Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy.

Ko ciół cmentarny p.w. Matki Bo ej

Figura w. Jana Nepomucena z 2. poł. XVIII w.

Tradycje:
Do typowych tradycji zaliczy mo na z pewno ci m.in.:
- procesja w pierwszy dzie wi t Wielkanocnych do ko ciółka cmentarnego
p.w. Matki Bo ej – tradycja procesji piel gnowana jest co roku w trakcie uroczystych
nieszporów,
- dywany kwiatowe i ołtarze - na Bo e Ciało cała droga przemarszu procesji jest
wysypana finezyjnymi kwiatowymi kobiercami za 4 stacje ołtarzowe - dywanami.
Zwykle mieszka cy u ywaj do ich uło enia kwiatów polnych i ogrodowych: łubinu,
chabrów, dzwonki, li ci paproci, piwonie itp.
- pielgrzymka odpustowa do Góry w. Anny (26. lipca) – tradycyjnie co roku wierni
wraz z proboszczem udaj si w piesz pielgrzymk do Góry w. Anny przez Por b ze
piewem i przygrywaj c orkiestr d t .
- skubanie pierza – w czasie długich jesiennych i zimowych wieczorów kobiety
spotykaj si u wybranej gospodyni i wspólnie skubi pierze z g si lub kaczek. Przy
okazji jest tzw. bajanie czyli opowiadanie starych opowie ci i legend. Ko czy si je tzw.
federschlussem czyli tradycyjnym pocz stunkiem (np. kartoffelsalat, kołoucz).
-zdobienie kroszonek - przed Wielkanoc kobiety barwi jajka (szczególnie na
czerwono, niebiesko, ółto, br zowo, zielono) a nast pnie za pomoc specjalnych
no yków wydrapuj misterne wzory kwiatowe. Jest to regionalna ornamentyka, która
została wykorzystana do zdobienia porcelany ( wzory z jajek wielkanocnych zostały
zaadaptowane i malowane na porcelanie z tzw. wzorem opolskim).
-korony niwne - nadal ywa tradycja przygotowywania korony niwnej ( w sierpniu
grupa kobiet plecie koron na metalowym stela u, przygotowanym przez m czyzn).
-korowód niwny - organizowany w czasie do ynek pochód (umzug), na czele z koron
10
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niwn i pojazdami, na których s pokazy tematyczne ( najcz ciej humorystyczne) z
ycia miejscowo ci i kraju.
- polterabend - czyli wieczór przed weselem ( kilka dni przed), na który s siedzi,
znajomi, krewni pary młodej przebieraj si za młod par i ich go ci , przychodz w
go cin i tłucz star porcelan na szcz cie, potem jest zabawa do północy.
Charakterystyczn warto ci kulturow jest gwara l ska zachowana i u ywana na co
dzie na terenie naszej miejscowo ci.
Kulinaria:
Na terenie Le nicy wyst puje tradycyjna kuchnia l ska, z całym zasobem tej
kuchni, czyli tradycyjnym obiadem ( rosół z nudlami lub einlauf) a nast pnie rolada ze
wiatłom kapust i kluskami l skimi, do kawy kołoucz lonski ( ciasto dro d owe z
posypk i nadzieniem – z serem, makiem, jabłkiem lub suche). Tradycyjne s równie
potrawy bo onarodzeniowe ( zupy: siemionioutka, rybna, grochowa lub grzybowa w
zale no ci od tradycji rodzinnych), kompot z suszonych owoców, mouczka, makówki.
Charakterystyczne dania jedzone s równie w innych okresach np. pieczona g z
szarymi kluskami na w. Marcina (w listopadzie) czy na kiermasz (w druga niedziel
listopada).Wyst puje wiele tradycyjnych wypieków (oprócz kołoucza), które
przygotowuje si z okazji odpustów, kiermaszów lub urodzin ( które obchodzi si w
gronie rodziny i znajomych). S to np. zista ( babka ucierana), ciastka przez maszynk ,
splitry (ciastka półfrancuskie z nadzieniem). Przy du ych uroczysto ciach np. weselach
lub urodzinach ( np.tzw. Abraham- rocznica 50 urodzin) przygotowuje si tzw. szpajz
czyli deser z jajek. W okresie karnawału piecze si kreple (p czki) i chrust ( faworki).
Popularne jest równie przygotowywanie ró nych sałatek, szczególnie tzw.
kartoffelsalatu czyli sałatki ziemniaczanej, bez której niedawno nie mo na było
zorganizowa
adnej uroczysto ci. W okresie zimy tradycj
jest równie
przygotowywanie tzw. wodzionki czyli zupy z chleba. W okresie postu jadano ur ( zup
na zaczynie z m ki ytniej), do dzisiaj powszechnie je si tzw. urek l ski. Do
najbardziej tradycyjnych specjałów nale tradycyjne wyroby mi sne (wyrabiane do
dzisiaj w masarniach) s to: krupnioki, ymlouki, leberwurst, presswurst, czyli wyroby
ze winiobicia.

Kapitał społeczny i ludzki
Liczba mieszka ców zameldowanych na pobyt stały w Le nicy:
2003 rok
2914

2004 rok

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2856

2854

2847

2810

2008 rok 15.12.2009
2743

w tym na terenie Osiedla Nr 1 w Le nicy (na dzie 15.12.2009)
Do organizacji społecznych działaj cych w Le nicy nale
•
•

2735
2 404

m.in.:

Koło DFK Le nica Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w
Opolu z zespołem piewaczym „Frohsinn” i dzieci cym zespołem
wokalno-tanecznym „Marlenki”,
Koło Polskiego Zwi zku Emerytów i Rencistów RP,
11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostka Ochotniczej Stra y Po arnej,
koło Zwi zku Hodowców Goł bi,
Zespół Parafialny CARITAS,
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe, którego dru yna LZS Le nica,
odnosi aktualnie liczne sukcesy w IV lidze opolsko- l skiej w piłce no nej,
Le nickie Stowarzyszenie Integracyjne,
Fundacja Ziemi Le nickiej nawi zuj ca do tradycji Fundacji Jerzego Goreckiego,
l skie Stowarzyszenie Samorz dowe,
Stowarzyszenie TIKEA,
Orkiestra D ta przy Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia

W Le nicy mieszka te wiele lokalnych autorytetów oraz wykształconych ludzi,
którzy stanowi wa ny kapitał społeczny.
Stare zawody, które wyst powały w Le nicy to m.in.: młynarz, szewc, rze nik,
tkacz płótna, prz dzarze wełny, garbarz, kowal, kołodziej, rymarz, cukiernik, piekarz,
krawiec. wiadcz o tym licznie zachowane piecz cie i tłoki cechowe – najstarsze z
ko ca XVII w.
Dzieje Le nicy zostały spisane przez pana Hermana Głowackiego w roku 1965
(praca magisterska) jak równie w aktualnej publikacji z roku 2002 - „Osiem wieków
ziemi le nickiej” pod redakcj Alberta Lipnickiego.
Informacje o Le nicy znajduj si na stronie internetowej gminy Le nica
www.lesnica.pl, w folderach gminnych, w mediach (przede wszystkim w Tygodniku
Strzelec Opolski, gazecie Nowa Trybuna Opolska, Schlesische Wochenblatt,
Oberschlesien, Radio Park i Radio Opole). Wiele imprez ma charakter cykliczny a
oprócz nich co roku pojawiaj si nowe inicjatywy.
W ramach współpracy partnerskiej Le nica utrzymuje systematyczn współprac
z Karnes County w USA (stan Teksas). Gmina Karnes i Gmina Le nica na podstawie
zawartego porozumienia rozwijaj partnerskie relacje w celu lansowania i poszerzania
współpracy ekonomiczno-turystycznej. Croswitz to mała sakso ska gmina znajduj ca
si na terenach zamieszkałych przez Serbo - Łu yczan, a zarazem drugi z partnerów
zagranicznych Le nicy. Z gmin t współpracuje m.in. aktywnie OSP. Miastem
partnerskim jest tak e Gerbrunn poło one w Niemczech, w Bawarii. Mi dzy Le nic a
Gerbrunn współpraca opiera si przede wszystkim na płaszczy nie wymiany młodzie y
szkolnej, skutkuj ce nawi zaniem przyja ni, poprawieniem znajomo ci j zyka, nauk
tolerancji. Od roku 1994 Gmina Le nica współpracuje z Voitsberg (Austria),
wymieniaj c do wiadczenia i dobre praktyki szczególnie na płaszczy nie kulturalnej, a
tak e o wiatowej. Organizowane s wymiany młodzie y szkolnej i gimnazjalnej.
Równie w Austrii organizowane s szkolenia kadry, z których skorzysta mog
pracownicy naszej gminy. Czeskie ernosice poło one koło Pragi, nast pny partner
Le nicy umo liwia wzajemne poznania tradycji, kultury i historii oraz osi gni i
problemów naszych miast i narodów.
Infrastruktura społeczna
Infrastruktura społeczna to w skrócie rzecz ujmuj c instytucje wiadcz ce usługi
dla ludno ci w zakresie o wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
kultury i sztuki oraz turystyki i rekreacji.
12
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Na terenie Le nicy funkcjonuj :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obro ców Góry Chełmskiej w Le nicy,
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Le nicy,
Publiczne Gimnazjum im. w. Franciszka z Asy u w Le nicy,
Publiczne Przedszkole w Le nicy,
Ochronka dla dzieci przedszkolnych prowadzona przez miejscowe siostry
zakonne,
Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy,
Le nicki O rodek Kultury i Rekreacji z Domem Spotka ,
O rodek Pomocy Społecznej,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica”,
Gabinety lekarskie (dentystyczny, okulistyczny),
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Trójcy Przenaj wi tszej.
Remiza stra acka z sal spotka .

Infrastruktura sportowa:
•
•
•
•

boisko sportowe u ytkowane tylko przez klub LZS Le nica,
boisko wielofunkcyjne z syntetyczn nawierzchni na terenie SOSW Le nica,
boisko treningowe w budowie,
sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz SOSW,

Infrastruktura kulturalno - społeczna:
•
•
•
•

dom kultury (Centrum Edukacji Ekologicznej) - nowy obiekt z roku 2003,
dom spotka – po kapitalnym remoncie (2006) budynku z XVIII wieku,
galeria – po kapitalnym remoncie (2007)
wietlica socjo-terapeutyczna – otwarta w 2004 roku

Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wod .
Miejscowo Le nica jest zwodoci gowania w 100 %. Cz
przewodów
wodnych (ul. Brzegowa, Krótka i Goreckiego) kwalifikuje si do wymiany. Z sieci
zbiorowej korzysta niemal 100% gospodarstw domowych. Le nica zaopatrywana jest w
wod z uj wodnych w Por bie (4 studnie) i Lichymi (2 studnie). Woda z tych uj jest
dobrej jako ci i nie wymaga uzdatniania.
Kanalizacja i oczyszczanie cieków.
Do kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez samorz d gminy w latach 19951999 w Le nicy s podł czone prawie wszystkie posesje. cieki komunalne kierowane
s do oczyszczalni cieków zarz dzanej przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”
Sp. Z o.o. w Zdzieszowicach.
13
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Utylizacja odpadów stałych.
Gospodarstwa w Le nicy obj te s obowi zkiem zbiórki odpadów komunalnych.
S one gromadzone w ró nego typu pojemnikach: w indywidualnych gospodarstwach
domowych w pojemnikach o pojemno ci – 80, 120, 240 lub 1100 1, natomiast
mieszka cy bloków i niektórych budynków komunalnych, wielorodzinnych, oraz w
obiektach u yteczno ci publicznej odpady gromadzone s generalnie w kontenerach
typu KP-7. Na terenie Le nicy prowadzona jest równie selektywna zbiórka odpadów w
systemie workowym i w pojemnikach zbiorczych. Firma zajmuj ca si zbiórk i
segregacj odpadów komunalnych odbiera od mieszka ców posegregowane odpady w
osobnych workach na szkło, makulatur
i tworzywa sztuczne. Zbiórk
posegregowanych, odsegregowanych jak i nieposegregowanych odpadów komunalnych
zajmuj si firma koncesjonowana na wiadczenie usług w tym zakresie jak i zbiórce
odpadów wielkogabarytowych. Gmina Le nica dysponuje własnym składowiskiem
odpadów komunalnych w miejscowo ci Krasowa.
Energetyka
Cała miejscowo jest zelektryfikowana. Istniej na terenie gminy cztery stacje
elektromagnetyczne, w których dokonuje si transformacji napi cia na ni sze, celem
dalszego zasilania stacji transformatorowych redniego napi cia i niskiego napi cia.
Telekomunikacja
Teren Le nicy wyposa ony jest prawie w cało ci w sie telefoniczn . Usługi
telekomunikacyjne w Le nicy wiadczy głównie operator jakim jest Telekomunikacja
Polska S.A. Stacje telefoniczne wł czone s do opolskiej strefy numeracyjnej (numer
kierunkowy 77). Obok sieci telefonii stacjonarnej wyst puje dobra ł czno komórkowa
firm: ERA GSM, PLUS GSM, ORANGE.
Szerokopasmowy dost p do Internetu w Le nicy mo liwy jest poprzez
wykupienie usługi za po rednictwem Telekomunikacji Polskiej, dzi ki ofercie
operatorów sieci bezprzewodowych oraz lokalnej sieci poprzez wykorzystanie fal
radiowych .
W Le nicy funkcjonuje punkt dost pu do Internetu (kafejka internetowa)
mieszcz cy si w Le nickim O rodku Kultury i Rekreacji.
Zaopatrzenie w gaz.
Mieszka cy Le nicy nie s zaopatrywani w gaz ziemny.
Komunikacja
Drogi.
Układ komunikacyjny Le nicy tworz prócz dróg powiatowych drogi gminne i
osiedlowe. Drogi te maj cz ciowo chodniki a ich jako wymaga miejscami naprawy
lub remontu.
Szczególnie dwa skrzy owania dróg w obr bie miejscowo ci wymagaj
modernizacji pozwalaj cej na spowolnienie ruchu i bezkonfliktowe poruszanie si .
S to skrzy owania ulic:
• Zdzieszowickiej, Polnej i yrowskiej oraz
14
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•

Góry w. Anny, Ksi owiejskiej, Trzech Braci i Polnej.
Le nica nie posiada obwodnicy omijaj cej zabytkowy rynek.

Linie kolejowe.
W Le nicy istnieje dawna infrastruktura kolejowa – w znacznym stopniu
zaniedbana i zdewastowana. Przejazdy lokalne na tych odcinkach zostały wstrzymane.
Gospodarka i rolnictwo
Bior c pod uwag liczb mieszka ców i obszar miejscowo ci – to
nale y stwierdzi , e mieszka cy Le nica nie wykazuje du ej aktywno ci
gospodarczej. Na terenie miejscowo ci funkcjonuj
82 podmioty
gospodarcze. Zakres ich działalno ci i liczb w danej bran y przedstawiono w tabeli
poni ej. Przewag stanowi działalno usługowa
Zakres prowadzonej
Lp
działalno ci
.
1. Handel artykułami spo ywczymi
artykułami
przemysłowymi,
2. Handel
chemicznymi, dewocjonalia, papiernicze i inne
3. Handel obwo ny
4. Gastronomia w
tym:
mała gastronomia
pensjonaty
5. Transport
6. Usługi w tym:
budowlane i stolarnie
mechanika pojazdowa
fryzjerstwo
pozostałe
7. Produkcja

Rok 2007

8.

12

Pozostała działalno

8
14
10
3
1
30
6
3
4
17
4

Razem 82
ródło: UM w Le nicy, stan na dzie 31.3.2008

Bezrobocie w Gminie Le nica wynosiło na dzie 30. kwietnia 2008 roku 1,75%
t.j. ogółem 146 bezrobotnych w tym 96 kobiet na ogóln liczb mieszka ców gminy w
liczbie 8348. W samej miejscowo ci Le nica odpowiednio 55 i 35 osób co stanowi
1,96 % w skali mieszka ców Le nicy (2806).
Rolnictwo.
Gospodarstwa rolne na terenie Le nicy gospodaruj
15
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słabych IV i V klasy. Na terenie wsi działa 1 gospodarstwo o powierzchni upraw
powy ej 50 ha i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna o powierzchni powy ej 100
ha. Gospodarstwa te nie s gospodarstwami specjalizuj cymi si w jednym rodzaju
produkcji, nie ma te gospodarstw ekologicznych. Struktura gospodarstw rolnych
została przedstawiona w tabeli poni ej:

A
B
C
D
E
H

Powierzchnia gospodarstw rolnych
do 2 ha
od 2 do 5 ha
od 5 do 7 ha
od 7 do 10 ha
od 10 do 15 ha
powy ej 15 ha
Razem

Le nica
298
39
5
7
16
13
378

ródło: UM w Le nicy, stan na dzie 31.3.2008

Struktura wykorzystania gruntów w Le nicy
nast puj co:

prezentuje

Wyszczególnienie

Powierzchnia
w ha

Grunty orne
Ł ki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty orne zabudowane
U ytki zielone zabudowane
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Sady
Rowy
Lasy
Nieu ytki
Drogi
Grunty zwi zane z działalno ci
arcz
Grunty pozostałe
Razem

973,2298
71,1301
36,9354
17,5834
0,3641
40,086
68,0934
0,7414
80,0072
51,4033
9,1042
99,3417
1448,0120

si

natomiast

Udział %
w
ogólnej
powierzchni
67,24
4,91
2,55
1,21
0,02
9
2,76
4,70
0,05
1
5,52
3,55
0,62
6,86
100,00

ródło: Informacje Urz du Miejskiego w Le nicy wg stanu na dzie 31.3.2008 r.

Najwi ksz powierzchni zajmuj w Le nicy grunty orne – ponad 67 % całej
powierzchni miejscowo ci.
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IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO CI LESNICA
MOCNE STRONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SŁABE STRONY

dogodne poło enie komunikacyjne
tereny rekreacyjne – walory
przyrodnicze
wolne tereny inwestycyjne i pod
budownictwo mieszkaniowe
uzbrojenie terenu miejscowo ci w
media
blisko Parku Krajobrazowego „Góra
w. Anny”
zabytkowa struktura zabudowy
miejskiej i wiejskiej
istniej ca infrastruktura turystyczna
działalno organizacji pozarz dowych
– aktywizuj ce si społecze stwo
dobrze rozwini ta baza o wiatowa –
przedszkola, szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła muzyczna
wielokulturowe, dobrze wykształcone
społecze stwo
mo liwo szybkiego dostosowania
publicznej infrastruktury do
działalno ci usługowej zwi zanej z
rozwojem funkcji turystycznych,
kulturalnych i sportowych
du a ilo imprez – cz
o charakterze
stałym: Dzie Babci, Matki, Dziecka,
Seniora, Przegl d Zespołów
Dzieci cych i Młodzie owych MN,
Przegl d Orkiestr MN, Spotkanie
Le niczan, Blütenfest ( wi to Kwiecia)
i Maibaum (Drzewko majowe), Festyn
Rodzinny, Festiwal Latawców,
Do ynki, wi to w. Marcina,
Spotkanie z Mikołajem,.
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•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

odpływ ludno ci – szczególnie młodych
z powodu braku atrakcyjnych miejsc
pracy,
brak ogólnodost pnego i urz dzonego
centrum miejscowo ci z funkcj
plenerowych spotka integracyjnych i
charakterze rekreacyjnym,
brak sali widowiskowo-koncertowej z
dobr akustyk ,
brak wi kszych przedsi biorstw,
zły stan zabudowy mieszkaniowej oraz
ograniczony wpływ na istniej ce
pustostany ze wzgl du na charakter ich
stanu własno ciowego,
ograniczone mo liwo ci prowadzenia
działalno ci gospodarczej,
niska jako atrakcyjnych szlaków
turystycznych oraz brak towarzysz cej
im infrastruktury,
słaba współpraca pomi dzy
organizacjami pozarz dowymi przy
słabym zaanga owaniu społeczno ci
lokalnej,
brak zjazdu z autostrady A4 w Górze
w. Anny,
brak bezpiecznych przejazdów dla
rowerzystów ( cie ki pieszorowerowe) i ruchu pieszego,
brak ogólnodost pnego boisko
sportowego dla dzieci i młodzie y,
słaba sie gastronomiczno-hotelowa,
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SZANSE

ZAGRO ENIA

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

blisko autostrady A4,
dost pno rodków finansowych UE w
ramach RPOW Województwa Opolskiego,
PROW dla terenów wiejskich,
infrastruktury, rolnictwa i małych firm oraz
w ramach pomocy z rodków krajowych,
blisko centrum pielgrzymkowoturystycznego Góra w. Anny,
liczne kontakty zagraniczne w ramach
umów partnerskich,
utrzymywanie kontaktów z byłymi
mieszka cami Le nicy w kraju i za granic ,
stworzenie atrakcyjnych warunków do
powrotu, inwestycji i przedsi biorczo ci
oraz wykorzystanie wiedzy i umiej tno ci
zdobytej przez emigrantów,
dost p do informacji i szkole ,
zagospodarowanie, adaptacja i rewitalizacja
tradycyjnych walorów przyrodniczych
okolicy (oczyszczenie i przystosowanie do
celów turystyczno-rekreacyjnych:
w wozów, cie ek pieszych
np.„Brieftraegerweg”, „Teufelschlucht”)
oraz istniej cej infrastruktury turystycznosportowej,
poprawa bezpiecze stwa mieszka ców –
m. in. poprzez budow cie ek pieszorowerowych, bezpiecznych skrzy owa ,

•
•
•
•
•
•

ograniczenia inwestycyjne ze wzgl du na
blisko Parku Krajobrazowego „Góra w.
Anny”,
starzenie si społecze stwa,
mało ofert pracy dla kobiet,
blisko du ych firm z bran y chemicznej,
zlikwidowana linia kolejowa i słabe
powi zania komunikacyjne,
słaba jako dróg i brak obwodnicy
omijaj cej zabytkowy rynek,
niski przyrost naturalny poł czony z
migracj młodzie y do wi kszych miast i
za granic ,

V. WIZJA LE NICY I PRIORYTETY ROZWOJU
Le nica – przyjazna mieszka com i go ciom, dla których kultywuje lokalne tradycje –
atrakcyjnym miejscem inwestycji, kooperacji, zamieszkania i pracy.
Priorytety rozwoju:
1. Poprawa standardu ycia i bezpiecze stwa mieszka ców.
2. Rozwój bazy turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i gastronomiczno-hotelowej.
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3. Wykorzystanie zasobów tradycji, architektury, historii i przyrody do poprawy estetyki,
odnowy i rozwoju miejscowo ci oraz jej promocji.
VI. Opis planowanych zada inwestycyjnych i przedsi wzi aktywizuj cych społeczno
lokaln w Le nicy w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyj cia planu odnowy miejscowo ci, w
kolejno ci wynikaj cej z przyj tych priorytetów rozwoju miejscowo ci, z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Nazwa
inwestycji lub
przedsi wzi cia
aktywizuj cego.

I.
Zagospodarowanie
Placu Narutowicza
- Budowa.

II.
Zagospodarowanie
Placu Marka. –
Budowa.

III.
Urz dzenie Parku
Miejskiego

IV.
Remont ko cioła
parafialnego p.w.
Trójcy wi tej i
jego obej cia.

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji.

Szacunkowy
koszt:
kwota
ko cowa z
podaniem
ródła
pozyskania.

Przywrócenie pierwotnych
funkcji zdegradowanego
społecznie, ekonomicznie i
rodowiskowo obszaru.
Poprawa standardu ycia i
bezpiecze stwa
mieszka ców.

Mieszka cy,
przedsi biorcy oraz
organizacje
pozarz dowe b d
miały dobre warunki do
działalno ci.

2008-10

3.000.000 zł
RPO Woj.
Opolskiego +
Urz d Miejski w
Le nicy +
PROW Woj.
Op.

Przywrócenie pierwotnych
funkcji zdegradowanego
społecznie, ekonomicznie i
rodowiskowo obszaru.
Poprawa standardu ycia i
bezpiecze stwa
mieszka ców.

Mieszka cy,
przedsi biorcy oraz
organizacje
pozarz dowe b d
miały dobre warunki do
działalno ci.

2008-10

400.000 zł
PROW Woj.
Op. + Urz d
Miejski w
Le nicy.

Stworzenie przestrzeni
urbanistycznej, wraz z
s siaduj cym Placem
Targowym i Galeri Sztuki,
zapewniaj cej trwały rozwój
i spełniaj c funkcj
plenerowych spotka
integracyjnych.
Poprawa standardu
ycia i bezpiecze stwa
mieszka ców. Rozwój bazy
rekreacyjnej.

Centrum miejscowo ci
z funkcj plenerowych
spotka integracyjnych
z udziałem ogółu
mieszka ców, go ci i
turystów. Atrakcyjne
miejsce centralne o
charakterze
rekreacyjnym.

2008-13

2.000.000 zł
RPO Woj. Op. +
PROW Woj.
Op. + Urz d
Miejski w
Le nicy.

Ochrona dziedzictwa obiektu
kultu religijnego, poprawa
jego wygl du i estetyki
poprzez odnowienie
elewacji, wymian okien,
witra y i aluzji oraz
pokrycia dachowego.

Parafianie, mieszka cy
i odwiedzaj cy nasz
miejscowo go cie.

2008-13

350.000
PROW Woj.
Op. + rodki
własne parafii +
datki prywatne.
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Nazwa
inwestycji lub
przedsi wzi cia
aktywizuj cego

V.
Budowa dwóch
placów zabaw.

VI.
Adaptacja jednej z
sal w obiektach
LOKiR Le nica.

VII.
Strona WWW dla
programu odnowy
miejscowo ci
Le nica.

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Szacunkowy
koszt:
kwota
ko cowa z
podaniem
ródła
pozyskania

Ogólnodost pne place zabaw
dla dzieci.

Bezpieczne i atrakcyjne
place zabaw w pobli u
centrum i na nowym
osiedlu naszej
miejscowo ci.

2008-13

50.000,- zł.
rodki Urz du
Miejskiego w
Le nicy + RPO
Woj. Op. +
celowe rodki
krajowe.

Ogólnodost pna sala do
przedsi wzi
szkoleniowych z dost pem
do Internetu.

Realizacja funkcji
szkoleniowoedukacyjnych
umo liwiaj cych
przeprowadzenie
całodziennych
przedsi wzi dla min.
25 osób.
Przekazywanie
informacji miedzy
mieszka cami.

2008

25.000,- zł.
PROW Woj.
Op. + rodki
Urz du
Miejskiego +
rodki
organizacji
pozarz dowych.

Aktualna strona WWW
naszej miejscowo ci
spełniaj ca funkcj platformy
komunikacji pomi dzy
mieszka cami.

Informacja o realizacji
programu odnowy,
promocji miejscowo ci,
upowszechnianiu
dobrych praktyk i
wzorców w
województwie i kraju
oraz pełnienie funkcji
platformy
komunikacyjnej
pomi dzy
mieszka cami.

2008 nadal

2.000,- zł
Urz d Miejski w
Le nicy.
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VIII.
Utworzenie sali
widowiskowokoncertowej wraz z
wyposa eniem

IX.
Budowa boiska
sportowego
oraz zaplecza.
X.
Rewitalizacja
potoku Padół,
cie ki pieszej
zwanej „Briefträgerweg”
(„chodniczek”) i
cie ki do „ l skiej
Szwajcarii”.
XI.
Organizacja
cyklicznych imprez
kulturalnych.

Stworzenie warunków do
prowadzenie działalno ci
kulturalno-o wiatowowychowawczej.

Umo liwienie
prezentacji efektów
ró norodnych działa
edukacjno-kulturalnowychowawczych
(koncerty, wyst py,
konkursy, konferencje
itp.) w odpowiednich
warunkach (akustyka,
wiatło, klimat) dla
min. 90 osób.

2010-16

20. 000. 000 zł –
RPO
Województwa
Opolskiego +
PROW
Województwa
Opolskiego +
rodki
finansowego
MKiDN +
Urz du
Miejskiego w
Le nicy+ Ew.
inwestorzy
prywatni

Rozwój bazy
sportowej i popularyzacja
sportu.

Dzieci i młodzie b d
miały mo liwo
uprawiania sportu oraz
atrakcyjnego sp dzania
wolnego czasu

2008-13

1.000.000,- zł
Urz d Miejski w
Le nicy +
celowe rodki
krajowe.

Poprawa standardu i jako ci
Wzrost atrakcyjno ci
ycia. Wykorzystanie
turystycznej i poprawa
zasobów przyrody
estetyki.
do rozwoju wsi oraz
popularyzacji i rozwoju
turystyki pieszej i rowerowej.

2008-10

400.000,- zł,
RPO Woj. Op. +
PROW Woj.
Op. + Urz d
Miejski w
Le nicy +
celowe rodki
krajowe.

Troska o zachowanie
dorobku kulturalnego
poprzednich pokole poprzez
kultywowanie i wskrzeszanie
tradycji oraz obyczajów.
Wykorzystanie zasobów
tradycji i historii w rozwoju
oraz promocji miejscowo ci
oraz integracji społeczno ci
lokalnej. ( wi to Kwiecia i
Drzewko Majowe /
Blütenfest mit Maibaum,
Festyn Rodzinny, Festiwal
Latawców, wi to w.
Marcina, Spotkanie ze w.
Mikołajem, Do ynki, Dzie
Babci, Matki, Dziecka,
Seniora, Przegl d Zespołów
Dzieci cych i
Młodzie owych MN,
Przegl d Orkiestr MN)

2008 i
co roku

ca. 300.000,-zł.
Urz d Miejski w
Le nicy + rodki
PROW Woj.
Op. + rodki
wsparcia
organizacji
pozarz dowych
+ celowe rodki
krajowe.

Integracja i aktywizacja
społeczno-kulturalna
lokalnej społeczno ci
poprzez dbanie o
zasoby kultury lokalnej
z jednoczesnym
wykorzystaniem jej w
rozwoju gospodarczym
i promocji
miejscowo ci.
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Nazwa
inwestycji lub
przedsi wzi cia
aktywizuj cego

XII.
Utworzenie
muzeum
regionalnego.

XIII.
Nasadzenia drzew i
krzewów na
miejskich terenach
przydro nych,
placach zabaw,
parku miejskim i
innych o podobnym
charakterze i
przeznaczeniu.
XIV.
Rekultywacja
terenów
przeznaczonych
pod inwestycje dla
przedsi biorców.
XV.
Budowa dró ki
rowerowej z
Le nicy do
Zdzieszowic.

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Szacunkowy
koszt:
kwota
ko cowa z
podaniem
ródła
pozyskania

Troska o zachowanie
materialnego dorobku
kulturowego poprzednich
pokole poprzez ekspozycj
zachowanych przedmiotów
u ytku codziennego i
przejawów rozwoju
społecznego i zawodowego.

Ekspozycja,
zachowanie i
popularyzacja dorobku
kulturowego jak i
historii lokalnej
miejscowo ci.

2008-10.

30.000,Urz d Miejski w
Le nicy + rodki
PROW Woj.
Op. + rodki
wsparcia
organizacji
pozarz dowych
+ celowe rodki
krajowe.

Zagospodarowanie
posiadanych powierzchni
publicznych.

Poprawa estetyki,
wzbogacenie terenów
zieleni oraz poprawa
ich stanu.

2008-10

50.000,- zł.
rodki Urz du
Miejskiego w
Le nicy + RPO
Woj. Op. +
PROW Woj.
Opolskiego +
celowe rodki
krajowe

Powstanie nowych miejsc
pracy i dochodów do bud etu
gminy.

Dyspozycyjno
terenów pod
inwestycje.

2008nadal

15.000,- zł.
rodki Urz du
Miejskiego w
Le nicy

Poprawa standardu ycia i
bezpiecze stwa.

Rowerzy ci b d mieli
bezpieczn tras
rowerow słu c
celom rekreacyjnoturystycznym i
dojazdowi do pracy.

2009-13

2.000.000 zł
RPO Woj.Op. +
Urz d Miejski w
Le nicy + Urz d
Miejski w
Zdzieszowicach + Zakłady
Koksownicze
„Zdzieszowice”
sp. z o.o.
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Nazwa
inwestycji lub
przedsi wzi cia
aktywizuj cego

XVI.
Modernizacja i
rozbudowa
k pieliska
miejskiego i
obiektu z
miejscami
noclegowymi.
XVII.
Modernizacja dróg
gminnych,
osiedlowych i
rolniczych oraz
chodników i
cie ek
rowerowych.
XVIII.
Adaptacja
zabudowa byłego
dworca PKP w
Le nicy.

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Szacunkowy
koszt:
kwota
ko cowa z
podaniem
ródła
pozyskania

Wykorzystanie
zasobów do poprawy
bazy turystyczno rekreacyjnej, rozwoju
turystyki oraz promocji
miejscowo ci.

Atrakcyjne miejsce
wypoczynku i rekreacji
dla dzieci i młodzie y
oraz turystów.

2009-15

8.000.000 zł.
RPO Woj. Op. +
PROW Woj.
Op. + rodki
Urz du
Miejskiego w
Le nicy

Poprawa standardu ycia i
bezpiecze stwa
mieszka ców

Mieszka cy i rolnicy
b d mieli lepszy i
bezpieczniejszy
dojazd do posesji i pól
uprawnych.

2008-15

2.000.000 zł
RPO Woj. Op.
+ Urz d Miejski
w Le nicy +
Starostwo
Powiatowe w
Strzelcach Op.

Wykorzystanie zasobów
architektury do powstania
nowych miejsc pracy i
atrakcyjnej bazy hotelowogastronomicznej.

Zmodernizowany
kompleks po byłej
stacji kolejowej z
atrakcyjn baz
hotelow i
gastronomiczn z
ofert wiadczenia
usług na rzecz
mieszka ców.

2009-15

10.000.000 zł.
RPO Woj. Op. +
PROW Woj.
Op. + rodki
Urz du
Miejskiego w
Le nicy + ew.
inwestorzy
prywatni.

VII. P O D S U M O W A N I E
Plan Odnowy Miejscowo ci Le nica realizowany b dzie we współpracy Zarz du Osiedla
Nr 1 z organizacjami działaj cymi na terenie miejscowo ci, radnymi oraz Burmistrzem Le nicy.
Plan ten jest dokumentem, który podlega mo e modyfikacjom, wprowadzone mog by
dodatkowe zadania uznane za wa ne dla mieszka ców, inne za mog by z niego usuwane. Proces
modyfikacji niniejszego planu odbywa si w ramach kompetencji statutowych Osiedla Nr 1.
Decyduj cy wpływ na jego realizacj b dzie miało pozyskanie rodków z innych ródeł
ni bud et gminny, a w szczególno ci z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie
Opolskim.
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