
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI  W LEŚNICY 

KWIECIEŃ 2014 NUMER 1/2014 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśnica 
oraz Zacni Goście 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie 
napełni wszystkich wiarą i pokojem 

oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych 

życzą  
Przewodniczący Rady Miejskiej           Burmistrz Leśnicy 
Ryszard Froń                              Łukasz Jastrzembski 
oraz radni RM                                            oraz pracownicy 

                                                               Urzędu Miejskiego 

Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy 
 W roku 2013 wśród zadań jakie przyjęto do realizacji był remont ulicy Niwy w Leśnicy wraz 
z udrożnieniem istniejącego rowu wzdłuż drogi. Jeszcze w roku 2013 wykonano niezbędną dokumenta-
cję, dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.  
 Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębior-
stwo Handlowo- Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca. Terminem zakończenia zadania wynikającym 
z umowy jest 30 czerwiec 2014 roku, lecz firma po przekazaniu placu budowy w dniu 20 marca 2014 
roku od razu ostro przystąpiła do pracy. Na dzień dzisiejszy jest już nowa nawierzchnia na długości 
około 100 metrów. Obecnie trwają prace związane z udrożnieniem rowu. Koszt remontu to kwota 
86.548,02 zł. Nadzór nad inwestycją pełni pani Elżbieta Kurzewska. 
 Jeszcze przed robotami asfaltowymi na tym samym odcinku drogi Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Leśnicy wymienił znajdującą się w pasie drogowym starą azbestową sieć wodociągową na ru-
ry PE. Przy okazji remontu drogi wykonawca utwardził wjazd na parking obok cmentarza.  
          Marian Gorgosch 

Apel dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
 W związku z obserwowanym brakiem na budynkach mieszkalnych  numerów porządkowych 
apeluje się do mieszkańców o ich niezwłoczne zamieszczenie. 
Na podstawie art. 47b,ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) „ Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają , 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nume-
rem porządkowym…..” 
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem po-
rządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.  

W drugim półroczu bieżącego roku przeprowadzone zostaną kontrole terenowe oznakowania 
numerami porządkowymi  nieruchomości zabudowanych – w razie braku zastosowane zostaną sank-
cje karne przewidziane w kodeksie wykroczeń. 
                        Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami. 
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Szanownym Jubilatom: 
Z okazji 96 rocznicy urodzin – Pani Matyldzie Mateja 

z Lichyni. 

Z okazji 95 rocznicy urodzin – Panu Franciszkowi Sitnik 

z Leśnicy  

Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Annie Krawiec 

z Zalesia Śląskiego. 

Z okazji 92 rocznicy urodzin – Siostrze Zakonnej Bercie 

Jarek z Leśnicy, Pani Bronisławie Iwaniów z Poręby, 

Pani Marii Paczuła z Lichyni i Panu Józefowi Bomba 

z Zalesia Śląskiego. 

Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Mariannie Hudziec, 

Pani Jadwidze Jorgel i Panu Antoniemu Hemon  

z Leśnicy, Pani Helenie Duda z Zalesia Śląskiego, Siostrze 

Zakonnej Paulinie Lukoschik z Góry Świętej Anny. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Marcie Bimer 

z Leśnicy, Pani Dorocie Bomba z Zalesia Śląskiego i Pani Agnieszce Gruca z Dolnej 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Kazimierze Puchacz i Pani Marii Wieczorek z Leśnicy, Pani Klarze 

Jochem z Zalesie Śląskiego, Pani Marii Pordzik z Dolnej, Panu Erichowi Drescher  

z Poręby, Panu Pawłowi Szeja z Lichyni i Panu Erykowi Murlowskiemu z Raszowej.  

Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Gertrudzie Szczodrok i Panu Michałowi Sitnik z Leśnicy, Pani Antoninie 

Szablickiej i Pani Gertrudzie Prusko z  Lichyni, Pani Hildegardzie Dlugosch 

i Pani Cecylii Jelito z Góry Świętej Anny, Pani Adelajdzie Szefer i Pani Gertrudzie Strokosz  

z Zalesia Śląskiego, Pani Annie Kopa z Czarnocina, Siostrze Zakonnej Agnieszce Woźniok  

z Poręby, Panu Jerzemu Plicko i Panu Hubertowi Swaczyna z Raszowej. 

Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Rudolfowi i Adelajdzie Termin z Łąk Kozielskich. 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Rolandowi i Lidii Nowak z Kadłubca, Państwu 

Norbertowi i Gizeli Wydra oraz Państwu Manfredowi i Monice Dada z Lichyni, Państwu Bernardowi 

i Beacie Rose z Raszowej oraz Państwu Arnoldowi i Edycie Tiszbierek  

z Poręby najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 

w imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy składa 

Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.  

 

Jubileusze dotyczą I kwartału 2014 r.. Sporządziła Maria Wanglorz  Kierownik USC na podstawie akt  

znajdujących się w Urzędzie stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności    

KONKURSY RECYTATORSKIE 
Tradycyjnie Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji był 

organizatorem Miejsko-Gminnych Konkursów Recytatorskich.  
Startowali w nich uczniowie ze szkół podstawowych 
w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu Śląskim oraz z Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy. Konkursy odbyły się w sali 
koncertowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Leśnicy, a przygotowała i przeprowadziła je pracownica 
LOKiRu Grażyna Kulpa. W jury zasiadali nauczyciele 
i opiekunowie z poszczególnych szkół, przedstawiciele 
LOKiRu (dyrektor Gizela Szendzielorz, Małgorzata Polak) 
oraz juror niezależny Pani Ewa Cybulska.    
      dok. na str. 3 

 
 

Zapraszamy na  najbliższe 
imprezy kulturalne: 

 1 maja 2014 r.  Leśnica  - 
Czereśniowe Święto,  

 1 czerwca 2014 r. Góra Św. 
Anny— XXII Przegląd Zespołów 
Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej  

 14 czerwca 2014 r. Lichynia —
Gminny Dzień Seniora, 

 15 czerwca 2014 r. Lichynia —
XXIII Przegląd  Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej, 

 28 czerwca 2014 r. Poręba — 
XVIII  Regionalny Przegląd Koni.  
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W grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych w roku 2014. Po przeprowadzonej procedurze udzielono dotacji organizacjom 
pozarządowym na realizację nw. zadań: 

Nazwa zadania Kwota 
dotacji w zł 

Dotacjobiorca 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych, samotnych i starszych 
mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018  

113 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja 
lecznicza mieszkańców gminy Leśnica w latach 
2014-2018  

72 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 120 000,00 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Leśnicy 

Poprawa jakości uprawiania sportu w Leśnicy i 
dostępności sportu dla mieszkańców z Gminy 
Leśnica w 2014 roku 

4 950,00 Akademia Sztuk Walki Tarnów 
Opolski – Zdzieszowice 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych 
działających przy kole TSKN w Leśnicy 

7 500,00 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

Lato 2014 10 000,00 Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych, Edukacyjnych i 
Artystycznych TIKEA 

Społeczno-kulturowa aktywizacja mieszkańców wsi 
Dolna 

2 700,00 Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna 

Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. 
wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 

8 000,00 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP  NP w Leśnicy 

Poradnia psychologiczno-rodzinna – Góra Św. Anny 4 000,00 Stowarzyszenie Sprawiedliwość, 
Pokój i Integralność Stworzenia – 
Góra Świętej Anny 

XX-lecie istnienia budynku OSP Lichynia 2 830,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni 

Konkursy recytatorskie dok. ze str. 2 
12 marca odbył się konkurs recytatorski w kategoriach klas VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum, który stanowił eliminacje do 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Zgodnie 
z regulaminem każdy z uczestników zaprezentował jeden utwór poetycki oraz fragment 
prozy. 17 marca odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków, 19 marca zmierzyli się uczniowie 
klas I-III, a 26 marca uczniowie klas IV-V szkół podstawowych. W tym roku po raz pierwszy 
w turniejach wzięli także udział uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W sumie 
w konkursie udział wzięło około 130 młodych recytatorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich 
nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowania do turnieju i wysoki poziom prezentacji.  

Najlepsi recytatorzy: 
Przedszkola: I miejsce przyznano wszystkim uczestnikom 
Klasy I: Julianna Bąk (SP Leśnica), Sara Koppa (SP Leśnica), Aleksandra Kozołup  (SP Leśnica) 
Klasy II: Aleksandra Sitnik (SP Leśnica), Wiktoria Sobota (SP Leśnica), Aleksander Kudela (ZSP 
Raszowa) 
Klasy III: Joanna Stach (ZSP Raszowa), Karolina Cedzich (SP Leśnica), Milena Kopczyńska (SP Leśnica) 
Klasy IV: Natalia Paczkowska (ZSP Raszowa), Katarzyna Kowalska (SP Leśnica) 
Klasy V: Jakub Biliński (ZSP Raszowa), Natalia Nowaczek (ZSP Raszowa) 
Klasy VI: Małgorzata Zgodzaj (ZSP Raszowa), Michał Husak (ZSP Raszowa) 
Gimnazjum:   Wiktoria Ziegler 

           LOKiR 
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 Na początku lutego klasy IV i II zaprosiły do 
szkoły babcie i dziadków na spotkanie z okazji ich święta. 
Przy kawie i ciastku seniorzy z zainteresowaniem obejrze-
li program przygotowany specjalnie dla nich. Tradycyjnie 
były życzenia, gromkie "Sto lat", upominki, wiersze i tań-
ce ludowe.  
 10 marca uroczyście obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Kobiet. Z tej okazji uczniowie kl. V i VI 
przygotowali apel. Rozpoczął go skoczny taniec zwany 
potocznie "belgijką". Następnie chłopcy w wierszu i pio-
sence złożyli paniom pracującym w szkole i koleżankom 
życzenia. Najwięcej emocji wzbudzili uczniowie, którzy 
przebrali się za baletnice i przepięknie zatańczyli "Jezioro 
łabędzie". Tradycyjnie, w tym wyjątkowym dniu, pan Ka-
rol Wołyński wraz z ks. Henrykiem Kuczerą wręczyli ze-
branym paniom piękne róże. Warto zaznaczyć, iż ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej uświet-
nili także swym występem spotkanie pań z okazji Dnia 
Kobiet w klubie wiejskim.  

 W ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii” wybrani uczniowie klas IV-VI naszej szko-
ły w dniu 13.03.2014r. byli gośćmi Uniwersytetu Opol-
skiego. Dzieci miały okazję przekonać się, jak wygląda 
dzień studenta. Brały więc udział w całodniowych zaję-
ciach edukacyjnych z historii, fizyki i chemii. Pomysło-
wość organizatorów i obecność studentów przebranych za 
sowę i pisklę uatrakcyjniała spotkanie. Uczniowie wrócili 
do domu zadowoleni i pełni zapału do nauki. Obiecali 
wrócić w przyszłości na Uniwersytet Opolski.   
 21 marca wszystkie przedszkolaki w kolorowych 
przebraniach i dobrych humorach wraz ze swoimi paniami 
udały się do szkoły, by wspólnie z uczniami powitać wio-
snę. Spotkanie umiliły występy magika, naszych milusiń-
skich oraz uczniów klasy II i III, którzy scenkami rodzajo-
wymi, wierszami, piosenkami i tańcami przywołali długo 
oczekiwane zmiany w przyrodzie. Po części artystycznej 
udaliśmy się nad rzeczkę, by tam pożegnać zimę.  
 Od marca uczniowie klas I-IV rozpoczęli ścieżki 
edukacyjne w ramach unijnego projektu systemowego 
"Fascynujący Świat Nauki i Technologii". Uczestniczą 
w eksperymentach przyrodniczych, uczą się dbania o śro-
dowisko, organizują gry terenowe dla kolegów.  
 W styczniu uczniowie klasy szóstej brali udział 

w gminnych konkursach przedmiotowych, osiągając zna-
komite wyniki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pa-
weł Hadaschik - uczeń klasy VI, który po raz trzeci zdo-
był tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego (nauczyciel - Renata Hadaschik). Jedno-
cześnie warto zaznaczyć, iż decyzją Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Paweł otrzymał nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny".  
 Źródłem ogromnej satysfakcji są również sukcesy 
naszych uczniów w następujących konkursach:  
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - finaliści: Paweł 
Hadaschik, Agata Leśnik (nauczyciel - Gabriela Galowy) 
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - finalista: Paweł 
Hadaschik (nauczyciel - Iwona Pawlus);  
Gminny Konkurs Matematyczny: III miejsce - Paweł 
Hadaschik (nauczyciel - Justyna Bilińska);  
Gminny Konkurs Języka Angielskiego: I miejsce - Pa-
weł Hadaschik (nauczyciel - Jolanta Stożek);  
Gminny Konkurs Historyczny: III miejsce Paweł Ha-
daschik (nauczyciel - Monika Tomanek-Paczkowska). 
Marzec to czas konkursów recytatorskich. Tradycyjnie 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tychże turniejach, 
zajmując następujące lokaty: 
Gminne Eliminacje 59. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego: I miejsce - Małgorzata Zgodzaj, Michał 
Husak, II miejsce - Łukasz Zagrol.  
Wymienieni uczniowie godnie reprezentowali naszą gmi-
nę w Strzelcach Opolskich podczas eliminacji rejono-
wych. Michał Husak zdobył II miejsce, a Małgorzata 
Zgodzaj wyróżnienie. 
Miejsko-Gminny Turniej Recytatorski: I miejsce - 
Aleksander Kudela (kl. II), Joanna Stach (kl. III), Natalia 
Paczkowska (kl. IV), Jakub Biliński (kl. V), Natalia No-
waczek (kl. V); III miejsce - Mateusz Knet (kl. II), Maria 
Kubica (kl. IV), Hanna Paczkowska (kl.V), Marian Wydra 
(kl. V); wyróżnienia - Bartosz Adam (kl.I), Natalia Pazu-
rek (kl.I), Paweł Zgodzaj (kl.II), Paulina Paczkowska 
(kl. IV). 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
 Iwona Pawlus 
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Raszowej  

Aktualności z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Raszowej 

Jugend trägt Gedichte vor 2014  - Młodzież recytuje poezję 2014 
31 marca br. w sali koncertowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy odbyły się Eliminacje 

Gminne Konkursu Recytatorskiego w Języku Niemieckim „Młodzież recytuje poezję” („Jugend trägt Gedichte 
vor”). Ich organizatorem był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

Podczas konkursu zaprezentowało się 12 uczestników wyłonionych podczas eliminacji szkolnych 
przeprowadzonych w szkołach podstawowych w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu Śl. Uczestników konkursu oceniało 
jury w składzie: Dorota Kwoczała (UM w Leśnicy), Damian Kiszka (Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe), 
Małgorzata Polak (LOKiR), Maria Pientka (ZSP Zalesie Śl.), Renata Hadaschik (ZSP Raszowa), Brygida Cyron 
(SP Leśnica). 

Wyniki Konkursu: 
I miejsce – Agata Cyron (SP Leśnica), Paulina Pospieschczyk (SP Leśnica) 
II miejsce – Weronika Ogaza (ZSP Zalesie Śl.), Maik Murek (SP Leśnica) 
III miejsce - Emilia Ludwig (SP Leśnica), Martyna Mikołasz (SP Leśnica) 
Osoby te zakwalifikowały się do udziału w eliminacjach rejonowych konkursu, które odbędą się 20 maja 

w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz foldery o gminie Leśnica. 

W kategorii gimnazjum do eliminacji rejonowych zakwalifikowały się: Justyna Tiszbierek, Paulina 
Mikołasz, Sara Czakaj i Milena Pastuch.        LOKiR  
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Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień…. 

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm stawiamy na wszechstronny rozwój naszych 
milusińskich.  Staramy się aby każde podejmowane przez nas działanie  wzbudzało w dzieciach ciekawość 
świata i chęć zdobywania nowych doświadczeń. Ponadto, dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym,  
dajemy im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz zdobytych wiadomości również poza 
murami przedszkola. Wychowankowie brali udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim, gdzie mięli 
okazję zaprezentować swą dykcję oraz niesamowitą pamięć.  Z kolei  w Cisku, podczas przeglądu „Pisanki, 
pisanki, jajka malowane”, dzieci pokazały swój talent plastyczny. A żeby udowodnić, że śląska gwara też 
nie jest nam obca, grupa średniaków zaprezentowała się na Gminnym Przeglądzie Twórczości Śląskiej 

Za oknem wiosna w pełni, za nami i przed 
nami kilkanaście pracowitych tygodni. Drugie półro-
cze  obfitowało bowiem w wiele konkursów przed-
miotowych. 

Uczeń klasy VI, Adrian Ciupka, zdobył 
I miejsce w Olimpiadzie Matematycznej (opiekun 
p. B. Pospieschczyk) oraz Konkursie Historycznym 
na szczeblu gminnym (opiekun p. W. Czachor). 

Za nami Gminne Turnieje Recytatorskie. 
W kategorii klas I trzecie miejsce zdobyła Paulina 
Barteczko (opiekun p. K. Borguś), klas II Łukasz 
Kroker zajął trzecie miejsce, , Angelika Pander, Kin-
ga Warzecha - zajęły drugie miejsc,; kl.III  Anna 
Greif- zajęła trzecie drugie miejsce, Agata Wyschka 
- zajęła drugie  miejsce.  Zuzanna Nowak z kl. 
II  zdobyła wyróżnienie (opiekun p. L. Popławska). 
W kategorii klas V Weronika Ogaza uplasowała się 
na miejscu II (opiekun p. E. Janicka). Weronika zdo-
była również II miejsce  w gminnych eliminacjach 
Konkursu Recytatorskiego w Języku Niemieckim  
„Jugend trägt Gedichte vor” (opiekun p. M. Pient-
ka). Będzie reprezentowała naszą szkołę oraz gminę 
w eliminacjach rejonowych. 

Nasze uczennice zdobyły wysokie miejsca 
w gminnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy 
pożarom”. Z. Gospodorz zajęła III miejsce, N. Dom-
browska II miejsce (opiekun p. E. Janicka). 

Sportowcy naszej szkoły wzięli udział 
w finałach powiatowych - XIV Turnieju Piłki Noż-
nej "Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarka". 
Szczęście dopisało drużynie dziewcząt, która zajęła 
II miejsce. 

Po raz kolejny chętni uczniowie wzięli 
udział w Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym KANGUR, nad którego przebiegiem czu-
wała p. L. Popławska oraz B. Pospieschczyk. 

18 marca uczniowie naszej szkoły starali się 
udowodnić, że „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Wzięli udział w szkolnych zawodach sportowych, 
robili sałatki owocowo-warzywne pt.: „Bomby wita-
minowe”  i przywoływali  wiosnę konkursem na 
najładniejszą wiosenną piosenkę. Konkurs był na tak 
wysokim poziomie, że osoby oceniające go miały 
problem z podjęciem decyzji, komu przyznać pierw-
szą nagrodę. W związku z powyższym przyznano 
dwie pierwsze nagrody:  klasie V i klasie II. Dzień 
ten udowodnił, że nasi uczniowie potrafią samo-
dzielnie zaprojektować i wykonać zdrowy posiłek, 
a do tego pięknie go przyozdobić. Część sałatek wy-

glądała jak prawdziwe dzieła sztuki! Impreza zakoń-
czyła się zawodami sportowymi, w których brali 
udział wszyscy uczniowie. Podsumowanie 
„Oczekiwania na wiosnę” nastąpiło 21 marca 2014 
r. Wybrano uczniów oraz nauczycieli, którzy najcie-
kawiej przebrali się z tej okazji. Otrzymali oni dy-
plomy oraz nagrody.  Tego dnia  przedszkolaki i 
uczniowie przeszli przez wioskę z radosnymi gaika-
mi. Nad całością imprez czuwały p. I. Banaś 
i T. Florek 

Piętnaścioro uczniów z klas IV - VI uczest-
niczyło w niezwykłych zajęciach na Uniwersytecie 
Opolskim. Wyjazd był zorganizowany w ramach 
projektu "Fascynujący Świat Nauki i Technologii". 
Podczas pobytu na UO uczniowie mieli okazję po-
czuć się jak prawdziwi studenci. 
Wzięli udział w następujących wykładach: 

- Szukamy innych cywilizacji, 
- Od alchemii do współczesności, 
- Fizyka jest wszędzie, 
- Ciekawostki z wnętrza Ziemi, 
- Motoryzacja a środowisko. 

Podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach ćwi-
czeniowych, które dostarczyły wielu wrażeń i emo-
cji. Pełni nowej wiedzy i doświadczeń zadowoleni 
wrócili do domów. 

Za nami Dzień Otwarty, podczas którego 
przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogli zapoznać 
się z ofertą  naszej placówki. Nie brakło atrakcji dla 
najmłodszych uczestników spotkania. Wzięli udział 
w lekcji j. angielskiego prowadzonej przez p. I. Ba-
naś, lekcji przyrody przygotowanej przez p. T. Flo-
rek oraz lekcji wychowania fizycznego, nad której 
przebiegiem czuwała p. M. Pientka. 

Szkolne Koło PCK, którego opiekunem jest 
p. L. Popławska po raz kolejny zorganizowało świą-
teczną akcję zbiórki produktów spożywczych pod 
hasłem „Ty też możesz zostać Zajączkiem!”. 

 4 kwietnia odbył się już po raz czwarty 
Gminny Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez  
p. M. Radecką. 

W związku z kolejną rocznicą śmierci Jana 
Pawła II katechetka p. M. Gruszka zorganizowała 
konkurs plastyczny pod hasłem „Świętość Jana Paw-
ła II”. 
Z okazji nadchodzących świąt życzymy wszystkim 
dużo spokoju, radości , zdrowia, by wiosna napełniła 
wszystkich pozytywną energią.  
    E. Janicka 

Wieści ze szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim 

dok. na str. 6 
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w leśnickiej stodole biesiadnej.  
Wielkimi krokami zbliża się jubileusz 20-lecia istnienia naszego przedszkola oraz 10-lecia nadania 

imienia. W związku z uroczystością, działania podejmowane w bieżącym roku szkolnym nastawione są na 
zapoznanie dzieci z postaciami Braci Grimm oraz poznaniem ich twórczości. W tym celu organizowane są 
w naszej placówce „Spotkania z bajką” na których czytane są bajki  z repertuaru naszych patronów. 
Ponadto, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Księżniczki w baśniach Braci Grimm”. Jego 
celem było utrwalenie dzieciom treści poznanych bajek oraz poznanie ciekawostek z życia Wilhelma 
i Jacoba Grimm.   

W zanadrzu mamy jeszcze wiele niespodzianek, jednak aby zaspokoić swą ciekawość, trzeba 
zaczekać do czerwca…      Magdalena Paszko 

Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień…. dok. ze str. 5 

W Szkole Podstawowej w Leśnicy nie brakuje 
ciekawych przedsięwzięć. W tym roku szkolnym realizo-
wanych jest kilka projektów edukacyjnych. Jednym 
z nich jest unijny projekt „Fascynujący świat nauki 
i technologii”. W jego ramach w styczniu wychowawcy 
przeprowadzili diagnozy uzdolnień i predyspozycji swo-
ich uczniów. Po otrzymaniu wyników przystąpiono do 
realizacji następnych części tego programu, którymi są 
zajęcia pozalekcyjne prowadzone przy zastosowaniu 
różnorodnych metod aktywizujących oraz wyjazdy edu-
kacyjne. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowa-
niu brali udział w wycieczce, której celem było uczest-
nictwo w zajęciach na Uniwersytecie Opolskim. Dzieci 
zgłębiały tu arkana fizyki, astronomii, historii, motoryza-
cji, lecz największą radość sprawiła im możliwość prze-
prowadzania poważnych doświadczeń w laboratorium 
chemicznym. Także  ramach tego projektu uczniowie 
klas I i IIa odwiedzili w Katowicach Instytut Fizyki, 
gdzie uczestniczyli w warsztatach „Tajemnice optyki”.  

W szkole realizowane są także programy z za-
kresu edukacji prozdrowotnej i kultury fizycznej pod 
nazwą: „Trzymaj formę” oraz „Szkoła w ruchu”, nad 
czym czuwają koordynatorzy: Katarzyna Kozołup i Piotr 
Garbacz. W związku między innymi z tymi programami 
uczniowie brali udział w wielu rozgrywkach sportowych 
na różnych szczeblach (z rewelacyjnymi zresztą wynika-
mi - miejsce I i II na etapie powiatowym oraz II miejsce 
w półfinale wojewódzkim w zawodach siatkarskich; II 
i V miejsce w finale powiatowym Drużynowego Tenisa 
Stołowego Chłopców i Dziewcząt; III miejsce chłopców 
z klas IV i V oraz III miejsce dziewcząt z klasy III 
w powiatowych zawodach w mini piłce nożnej). W szko-
le trenuje drużyna siatkarzy. Uczestniczyli oni już w wie-
lu turniejach organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy, zajmując w nich czołowe miejsca. Biorą także 
udział w turniejach otwartych organizowanych dla 
wszystkich mieszkańców Gminy Leśnica przez gminne-
go animatora sportu. Zagrali w dwóch takich turniejach 
nie odbiegając poziomem gry od pozostałych drużyn. 
Obecnie przygotowują się do Ogólnopolskiego Turnieju 
Mini Piłki Siatkowej „Kinder Cup”. Opiekunem i trene-
rem drużyny jest K. Kozołup 

07.03. 2014 obchodzono w naszej szkole Dzień 
Walki z Otyłością. Wszyscy mogli tego dnia na każdej 
przerwie w holu szkoły spróbować swoich sił podczas 
ćwiczeń ZUMBY, natomiast na każdej lekcji wychowa-
nia fizycznego uczniowie w ramach rozgrzewki ćwiczyli 
aerobic. Z wielu inicjatyw sportowych wymienić można 
także wyjazd na krytą pływalnię w Strzelcach Opolskich 

 
Pierwszy Dzień Wiosny ogłoszono w tym roku 

Wojewódzkim Dniem Zdrowia, poza tym od lat jest on 
obchodzony w naszej szkole jako Dzień Przyjaźni. Z tej 
okazji uczniowie z klasy V b pod kierunkiem wych. K. 
Kozołup przygotowali dla całej społeczności uczniow-
skiej inscenizację na temat życzliwości, a trzecioklasiści 
pod opieką pani K. Pogodzik przedstawili program 
o tematyce wiosennej przeplatany scenkami zrealizowa-
nymi na motywach serialu dla młodzieży „Violetta” w 
wykonaniu IIIa pod kierunkiem pani G. Kaletki. (To już 
był kolejny odcinek przygód bohaterki zrealizowany 
przez tę klasę). Poza tym pierwszoklasiści pod kierun-
kiem pani B. Lissok zaprezentowali pokaz teatralno-
muzyczny „Cztery pory roku - wiosna". Także w tym 
dniu w ramach promocji zdrowej żywności wszyscy ucz-
niowie naszej szkoły przygotowywali zdrowe wiosenne 
kanapki oraz owocowe sałatki. W nagrodę za ciężką 
i wytrwałą pracę zostali nagrodzeni „zdrowym poczę-
stunkiem”, na który składały się pomarańcze, ananasy, 
batoniki musli oraz wody smakowe. Wszystko to w ra-
mach programu „Bezpieczna szkoła bez nałogów”.  Po 
apelu klasy I-III wyruszyły z marzanną na ulice Leśnicy, 
natomiast klasy IV–VI prezentowały ułożone przez sie-
bie wiersze o przyjaźni, życzliwości i zdrowym stylu 
życia a potem wyszły przed budynek szkoły, by tam na 
świeżym powietrzu poćwiczyć aerobic, który prowadzili 
sami uczniowie. Wszyscy doskonale się bawili, no 
i oczywiście aktywnie ćwiczyli. Do zabawy włączyli się 
również nauczyciele.   

Ostatni okres obfitował też w  inicjatywy Samo-
rządu Uczniowskiego, którego opiekunami są pani 
B. Cyron i p. N. Szpylma. Zaprosił on wszystkich do 
skorzystania z usług szkolnej poczty walentynkowej oraz 
z okazji Dnia Krawata i Muszki zachęcał wszystkich 
uczniów i nauczycieli do założenia w tym dniu tychże 
akcesoriów. Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego złoży-
li wszystkim koleżankom i paniom z naszej szkoły ży-
czenia z okazji Dnia Kobiet. Panie pracujące w szkole 
zostały obdarowane ręcznie wykonaną laurką ze słodką 
niespodzianką. 

Okolicznościowe imprezy są zresztą chętnie 
celebrowane w naszej szkole. Wcześniej z okazji Dnia 
Babci i Dziadka klasy I, II i III zorganizowały uroczyste 
spotkania, podczas których prezentowały swoje umiejęt-
ności aktorskie.  

Koło regionalne prowadzone przez p. M. Wró-
bel odwiedziło mieszkańców DPS z życzeniami nowo-
rocznymi i scenką „Kolynda czyli nasz obraz własny”, 
którą zaprezentowało również podczas uroczystości 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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z okazji Dnia Babci i Dziadka w sali OSP w Le-
śnicy oraz dla mieszkańców Góry Świętej Anny 
i Wysokiej podczas spotkania zorganizowanego 
przez LOKiR na zakończenie karnawału. Z okazji 
Dnia Kobiet członkowie koła przedstawili scenkę 
„Lotnisko” w Dolnej.      

Tradycyjnie cała społeczność szkolna 
włączyła się do  akcji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, której szkolnym koordynatorem 
jest p. M. Wróbel. W tym roku jak zawsze wiel-
kim powodzeniem cieszył się Słodki Tydzień oraz 
loteria fantowa. Słodkości oraz fanty ofiarowali 
rodzice (90 ofiarodawców). Dzięki temu uzbierali-
śmy 1568,12 zł. Dyrekcja oraz organizator akcji 
serdecznie dziękują w tym miejscu rodzicom za 
dobrowolny udział w przedsięwzięciu. Poza tym 
trzeba dodać, iż wolontariusze (głównie szóstokla-
siści) kwestowali na terenie całej naszej gminy.  

W lutym obchodziliśmy również Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Inicjatorami programu 
byli uczniowie (pod kierunkiem nauczyciela infor-
matyki p. G. Kaletki), którzy zorganizowali w 
holu szkoły pokaz filmów „Bezpieczni w sieci” 
i „Owce w sieci”, przygotowali ulotki dla rodzi-
ców i plakaty. Szkolni literaci wzięli udział 
w konkursie literackim ogłoszonym przez p. G. 
Kaletkę  wraz z nauczycielką j. polskiego Iwoną 
Romanowską. 

W szkole dbamy także o to, by nasi przy-
szli młodsi koledzy od samego początku dobrze 
się u nas czuli. W związku z tym przedszkolaki 
gościły w naszej szkole, oglądały występ w wyko-
naniu trzecioklasistów oraz uczestniczyły w zaję-
ciach w klasach. Dla przyszłych pierwszoklasi-
stów i ich rodziców zorganizowano także Dzień 
Otwarty. Klasa Ia odwiedziła przedszkole na za-
proszenie byłych pań, uczestniczyła w przedsta-
wieniu jasełkowym i zabawach integracyjnych. 

Z innych ciekawych przedsięwzięć wy-
mienić można udział uczniów naszej szkoły 
w różnych spotkaniach, np. z pracownikiem 
KRUS, z iluzjonistą, udział w lekcji o gadach 
z żywymi okazami, w warsztatach „Historia 
dźwięku” w DK Chemik. Poza tym nasi reporte-
rzy z klas IV przygotowali kolejny numer gazetki 
szkolnej „Kujonek”.  

 Tak szeroki wachlarz dodatkowych zajęć 
pozwala dzieciom na rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień, udział w konkursach. W ostatnim 
czasie były to gminne i wojewódzkie konkursy 
przedmiotowe, konkursy recytatorskie w języku 
polskim i niemieckim oraz konkurs plastyczny 
„Zapobiegajmy pożarom”, które kończyły się suk-
cesami wielu naszych uczniów.  

Iwona Romanowska 

Przebudowa budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego położonego w Leśnicy 

przy ul. Brzegowej 5 
W wyniku przetargu, który odbył się w dniu 1 kwietnia 
2014 r. na wykonawcę zadania wybrano firmę RAJBUD 
Rajmund Jegiołka z Leśnicy. Zgodnie z umową zawartą 
z wykonawcą wartość zadania wynosi 364.568,08 zł.  Gmi-
na otrzyma dofinansowanie z funduszu dopłat w wysokości 
40% kosztów kwalifikowanych. 
Zakres prac obejmuje: 

 przebudowę poddasza nieużytkowego na mieszkania  

 rozebranie istniejącego dachu 

 wykonanie stropu gęstożebrowego nad I piętrem, 

 wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej 
wraz z pokryciem, 

 adaptacja poddasza na 2 mieszkania, 

 remont mieszkań na I piętrze wraz z wymianą instalacji, 

 wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyj-
nej, 

 przebudowa głównego zasilania elektrycznego, 

 wykonanie schodów żelbetowych na poddasze oraz 
remont całej klatki schodowej, 

 remont elewacji, 

 wykonanie wiaty na odpady stałe, 

 wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, 

 wykonanie trawników i nasadzeń 
  Andrzej Kosubek  Referat IP 

Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich 
 Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo – 
Budowlany Joachim Gasz z siedzibą w Zdzieszowicach –
wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu publicz-
nego o czym informowano w wcześniejszych artykułach. 
 Roboty ruszyły w dniu 4 września 2013r. po prze-
kazaniu placu budowy wykonawcy. Mieszkańcy Łąk Ko-
zielskich obserwują i starają się na bieżąco przekazywać 
swoje uwagi . 
Warunki pogodowe sprzyjały wykonawcy – od samego 
początku i dlatego udało się wykonać duży zakres prac, 
obiekt urósł w oczach. Stan zaawansowania robót na 
obiekcie na dzień 1 kwiecień 2014r.  –  to stan surowy za-
mknięty. 
 Zamontowana stolarka okienna nadała elewacji 
ciekawego wyglądu, natomiast przeszklenia doprowadzają 
dużo światła do budynku. 
W budynku widoczne jest efektywne wykorzystanie prze-
strzeni przy zapewnieniu szerokiego programu użytkowe-
go w skład, którego wchodzą: sala wielofunkcyjna z sceną 
i zapleczem, holl – komunikacja –aneks szatniowy, sanita-
riaty, zaplecze kuchenne + aneks zmywalny, boks garażo-
wy OSP z pomieszczeniami towarzyszącymi, sala kompu-
terowa, pomieszczenie Rady Sołeckiej, sala dla OSP, sala 
DFK. 
Obecnie na obiekcie trwają roboty wykończeniowe . 
 W wyborze materiałów wykończeniowych na 
obiekcie swój głos doradczy mają Pani Radna, Sołtys oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych działających w tej 
miejscowości. 

 Małgorzata Urbańczyk 
 Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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Projekty unijne realizowane przez LOKiR w roku 2014   
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Impreza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Operacja pn. CZEREŚNIOWE ŚWIĘTO 
W ramach realizowanej operacji zorganizowane zostaną następujące działania: 
- przeprowadzenie warsztatów plastycznych  dla 10 uczestników Gminy Leśnica, w wieku od 10 lat. Zasady 

uczestnictwa w warsztatach określone zostaną w regulaminie rekrutacji. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. 
Warsztaty prowadzone będą w terminach 26.04.2014 r. oraz 27.04.2014 r. (tj. w sobotę i niedzielę, w godz. od 14.00 
do 18.00, w Galerii Sztuki w Leśnicy) 

-  Warsztaty biżuteryjne, które odbędą się  23.04, 24.04, 25.04  (po 6 godzin) dla 15 osób (młodzieży oraz 
dorosłych). Zajęcia warsztatowe skierowane są do wszystkich, którzy mają potrzebę rozwijania swoich umiejętności 
manualnych i odkrywania tej pasjonującej dziedziny sztuki, jaką jest tworzenie biżuterii. 

- 28 maja 2014 r. odbędzie się wieczór konesera w stodole w Parku Miejskim, gdzie będzie można degusto-
wać wina wiśniowe, czereśniowe i z innych owoców jak również dowiedzieć się o sposobach ich produkcji. 

-Rajd Rowerowy przez sady czereśniowe 3 maja 2014r.  o godz. 10.00. Start odbędzie się w Rynku w Leśni-
cy i trasa będzie wiodła przez wybrane sady czereśni. Koniec rajdu odbędzie się w Wysokiej w parku gdzie będzie 
piknik dla wszystkich uczestników. Udział w rajdzie będzie bezpłatny. 

- Bieg Aleją Czereśniową odbędzie się 2 maja 2014r. o godz. 14.00. Start - skrzyżowanie Leśnica - Poręba-
Góra Św. Anny, meta - koło Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, przy Muzeum odbędzie się wręcze-
nie nagród oraz ognisko. Całą trase zabezpieczać będzie OSP Leśnica oraz Policja z Leśnicy. Udział w biegu będzie 
bezpłatny. 

- Film "Czereśnie" zbieranie materiałów od stycznie 2014 r. na temat: sadów czereśniowych, przetworów, 
potraw, tradycji i historii sadownictwa w Gminie. Projekcja filmu odbędzie się 4 maja 2014r. w stodole w Parku Miej-
skim w Leśnicy o godz. 18.00 gdzie zaproszeni zostaną m. in. wszyscy uczestnicy projektu. 

- Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą "Czereśniowe Święto" w dniu 1maja 2014 roku Parku Miejskim 
w Leśnicy - impreza ogólnodostępna, wstęp wolny. 

 
Operacja pn. ROAD MARATON W GMINIE LEŚNICA 
W ramach realizowanej operacji zrealizowane zostaną następujące działania: 
- organizacja i przeprowadzenie ROAD MARATONU na terenie Krainy Św. Anny na odcinku ok. 100 km , 

w którym udział wezmą wszyscy chętni w wieku od 16 lat, posiadający rower. Trasa maratonu szosowego zostanie 
ustalona najpóźniej na 30 dni przed organizacją imprezy. Założenia są takie, aby trasa przebiegała przez przyrodniczo 
najciekawsze miejscowości Krainy Św. Anny, przy zachowaniu odpowiednich do charakteru wyścigu zasad tj.: bez-
pieczeństwo, jakość dróg, usytuowanie startu i mety itp. W środowisku kolarzy i rowerzystów Góra Św. Anny oraz jej 
okolice stanowią częsty cel podróży, treningów, turystyki. Miejscowości przez które będzie biegła trasa Road Marato-
nu w przypadku braku niezależnych od Wnioskodawcy przeszkód to Wysoka, Kadłubiec, Dolna, Poręba, Czarnocin, 
Zalesie Śląskie, Lichynia. Prognozowany termin organizacji Road Maratonu to dwa weekendowe dni w miesiącu maju 
2014r. (w sobotę odbędzie się maraton, w niedzielę natomiast drużynowa jazda na czas). 

 
Operacja pn. MAŁE MUZEUM LEŚNICKIE 
W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 
- doposażenie Galerii Sztuki w Leśnicy pełniącej funkcję izby pamięci/lokalnego muzeum 
- zakup 3 szt. gablot muzealnych, 4 szt. manekinów oraz 4 kpl tradycyjnych strojów śląskich damskich i mę-

skich (dwóch odświętnych oraz dwóch "na co dzień"). 
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki dotarciu do starszego pokolenia 

mieszkańców gminy Leśnica od których pracownicy LOKiR-u oraz członkowie DFK Koło Leśnica  wypożyczą typo-
we dla naszego terenu przedmioty z dawnych czasów. Mogą to być butelki, talerze, kufle, monety, biżuteria, ręczne 
zapiski, listy lub nuty. Założenia są takie, że każdy z przedmiotów posiadać będzie swoją wyjątkową historię, która 
zostanie skrupulatnie zapisana przez osoby uczestniczące w projekcie, tak aby w trakcie wystawy przedmiotów po-
dzielić się tą wiedzą z lokalną  społecznością.  Realizacja projektu pozwoli na zachowanie oraz pielęgnowanie pamię-
ci związanej z naszą lokalną tradycją oraz obrzędami. 

Główne działanie projektu związane będzie ze zorganizowaniem wystawy w Galerii  Sztuki w Leśnicy, pod-
czas której zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści będą mogli 5 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 18.00, 
spotkać się, porozmawiać, wymienić poglądy na temat zorganizowanej wystawy, napić się kawy lub herbaty , a przede 
wszystkim zwiedzić wystawę. 

W Galerii są/będą stale organizowane różnego rodzaju wystawy (plenerowe, malarskie, sztuki użytkowej, 
owadów, motyli - we współpracy z ZOPK), z tego też względu zakładany cel operacji utrzymany będzie przez okres 
5 lat od daty przyznania pomocy. Wstęp do Galerii będzie bezpłatny. 

            LOKiR 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej 

 W niedzielę 6 kwietnia br. w stodole biesiadnej w parku miejskim w Leśnicy odbył się Gminny Przegląd Twórczo-
ści Śląskiej. Jego organizatorami byli burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. 
 Imprezę prowadził duet Alicja i Krzysztof z Warmątowic, który skutecznie rozruszał publiczność. W trakcie prze-
glądu zaprezentowały się dzieci i młodzież, którzy przygotowali wiersze, monologi, tańce, scenki rodzajowe i piosenki 
w gwarze śląskiej. Dla publiczności wystąpili przedstawiciele:  
- Przedszkola w Kadłubcu: Wiktor ia Feluks i Piotr Gasz (skecz „Hanys i Hilda, czyli randka po śląsku”, taniec 
„Koziorajka”; opiekun: Brygida Kolendo),  
- Przedszkola w Leśnicy: grupa „Motylki” (wiersz „Moje radyjko”, piosenka „Śląskie audycje”, wiersz „Ogródek mojej 
ołmy”, piosenka „Te opolskie dziołchy”; opiekun: Barbara Strokosz),  
- Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy: Katarzyna Zep, Daria Iwasińska, Natalia Olszowiec 
(monolog „Roztomiły wnuczek”, „Jak Truda wybierała się na muzyka”, wiersz „Zmartwychwstanie”, wiersz „Poczuć wio-
sna”; opiekun: Sławomir Kossakowski),  
- Szkoły Podstawowej w Raszowej: Agata Leśnik, Dominika Więcek, Samuel Reinert, Łukasz Zagrol (skecz „A konia 
znołsz…?”, monolog „O telewizorze”, monolog „O hadyrlołku”; opiekun: Gabriela Galowy),  
- Szkoły Podstawowej w Leśnicy: Michaela Cedzich (monolog „Ujek biskup z Paragwaju”; opiekun: Natalia Szpylma) 
oraz grupa z klasy VI (scenka „Utopiec z Padołu”; opiekun: Brygida Cyron),  
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.: Marek Wycisło (monolog: „Śląski monitoring”; opiekun: Maria Pient-
ka),  
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy: Nicol Tiszbierek, Dominik Jeleń, Joanna Kośna, Adrian 
Mieszczyński, Magdalena Ploch (wiersz „Hanys i Hilda”, piosenki „Kaj żeś wyjechoł”, „Jedna z gwiazd”; opiekun: Danuta 
Kolender).  

Zaprezentowali się także wokaliści ze Studia Piosenki LOKiR (instruktor: Martyna Pszowska) i Studia Wokalnego 
Bis (instruktorzy: Aleksandra Mikołajczyk, Jarosław Bednarek). Odbył się również kiermasz wielkanocny.  
 Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali talony na poczęstunek, pamiątkowe dyplomy oraz laleczki w tradycyjnych 
opolskich strojach. Chętni mogli skorzystać z bufetu na miejscu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim występującym 
oraz sponsorom, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Leśnickie Centrum Medyczne - Piotr Matheja, firma Transanna-
berg Joachim i Mariola Wiesiollek, firma Feljan s.c. Feliks J., Kita M. 
          LOKiR 

Urząd Miejski w Leśnicy zaprasza do udziału projekcie  
„Znany i nieznany Euroregion Pradziad”  

Gmina Leśnica realizuje projekt „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”, skierowany w szczególności do osób powyżej 
50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, który polegać będzie m.in. na dwudniowym wyjeździe dla grupy 106 osób do 
Czech, w ramach którego zaplanowano zwiedzanie Zamku Arcybiskupiego w Kromeriz, pobyt w miejscowości Dub nad 
Morawou oraz zwiedzanie Ołomuńca. 
Projekt będzie realizowany w dwóch terminach: 
-  7 - 8 czerwca 2014 r. – wyjazd dla grupy 52 osób + opiekuna, 
-  21 - 22 czerwca 2014 r. – wyjazd dla grupy 52 osób + opiekuna. 
W ramach projektu uczestnikom wyjazdu zapewnione zostanie przez organizatora: ubezpieczenie, przewóz autokarem do 
Czech, zwiedzanie Zamku Arcybiskupiego w Kromeriz oraz Ogrodu Przypałacowego (www.zamek-kromeriz.cz), zwie-
dzanie Pałacu Arcybiskupiego oraz starego miasta w Ołomuńcu, obiad w pierwszym i drugim dniu wyjazdu.  
Uczestnicy wyjazdów zakwaterowani będą w Domu Pielgrzyma w Dub nad Morawou w pokojach 6 – cio osobowych. 
Łazienki usytuowane są na korytarzach Domu.   
Każdy uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kolację, nocleg i śniadanie w kwocie 55 zł w Domu Pielgrzyma 
w Dub nad Morawou.  
Każdy uczestnik zobowiązuje się do posiadania przy sobie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz aktualnej 
karty EKUZ.  
Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby zamieszkałe na terenie gminy Leśnica: 

 pierwszeństwo będą miały osoby będące emerytami lub rencistami,  

 w drugiej kolejności osoby urodzone przed 31.12.1963 r.  

 w następnej kolejności pozostali mieszkańcy gminy. 
W przypadku niezgłoszenia się w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. osób chętnych w obrębie danej miejscowości lub 
zgłoszone osoby nie spełniają kryteriów 1 i 2, w wyjeździe mogą wziąć udział osoby z innej miejscowości.  
Liczba osób mogących wziąć udział z poszczególnych miejscowości jest proporcjonalna do liczby osób zameldowanych 
na dzień 31 grudnia 2013 r. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o dokonanie do dnia 30 kwietnia 
2014 r. zgłoszenia na formularzu, który pobrać można w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, bądź u sołty-
sa. 

 
 
 
 
 

Projekt „Znany i nieznany Euroregion Pradziad” nr PL.3.22/3.3.07/13.04085/11 jest  współfinansowany ze środków Europejskiego 
 Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 

PRZEKRACZAMY GRANICE 
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 Od wielu lat Gmina Leśnica realizuje wiele 
zadań wspólnie z Starostwem Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich. Nie inaczej jest i w tym 
roku.  

 W pierwszej kolejności jest realizowany 
następny odcinek ścieżki rowerowej Leśnica – 
Zdzieszowice. Starostwo Powiatowe wyłoniło już 
wykonawcę zadania, zawarto także stosowne Poro-
zumienie Pomiędzy Gmina Leśnica a powiatem 
o wspólnym finansowaniu inwestycji. Na uwagę 
zasługuje także fakt , że dla tej  inwestycji pozyska-
no sponsora tj. firmę Arcelor Mittal. Firma zadekla-
rowała udział w kwocie 200 tysięcy złotych. Koszt 
wykonania części ścieżki to kwota około 350 tysię-
cy. Już w okresie zimowym wykarczowano krzaki 
i usunięto drzewa, które znajdowały się w pasie 
drogowym. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie 

nasi mieszkańcy i turyści będą mogli bezpiecznie 
przemieszczać się pomiędzy Leśnicą, a Zdzieszowi-
cami.   

 Drugą inwestycją, która w tym roku zosta-
nie zakończona to budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1805 O Strzelce Op. – Leśnica – Kę-
dzierzyn – Koźle w miejscowości  Raszowa ul. Gó-
ry Św. Anny. Tutaj także Starostwo zakończyło 
procedurę wyłaniania wykonawcy, jest także sto-
sowne porozumienie pomiędzy Gminą Leśnica, 
a Starostwem Strzeleckim na wspólne finansowanie 
inwestycji. Za parę tygodni  będzie wybudowany 
nowy chodnik już na całej długości ul. Góry Św. 
Anny chodnik od wjazdu z kierunku Leśnicy do 
skrzyżowania z ul. Lipową i ul. Młyńską. Udział 
Gminy Leśnica w tym zadaniu w roku 2014 to 
35 tysięcy złotych.   REFERAT IK 

Wspólnie z powiatem 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica 

W dniu 10 marca br. w sali posiedzeń im. Huberta Kurzała odbyła się dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu rozwiązaniami. Spotkanie umożliwiło zainteresowanym bezpośrednią rozmowę z auto-
rem planu, Panią Ewą Oglęcką, która udzieliła szereg wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu planu. 
Ważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone to: 
1) Przeznaczenie gruntów rolnych pod nowe osiedle mieszkaniowe, które będzie stanowić kontynuację 

istniejącego osiedla. Powierzchnia terenu wynosi 8,7 ha; 
2)  Wprowadzono teren do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energia pro-

mieniowania słonecznego, na terenach niewrażliwych przyrodniczo (grunty orne niskiej klasy bonita-
cyjnej) o powierzchni ok. 9,5 ha; 

3) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy Szkole Podstawowej  
i boisku LZS został zmieniony na teren usług sportu, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyj-
nych, tj. budowę dwóch boisk: wielofunkcyjnego i do gry w piłkę nożną; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wstępna koncepcja boisk w Leśnicy, źródło PA NOVA z Gliwic 

 
4) Część terenu urządzeń transportu kolejowego, przy stacji PKP zmieniono na teren składów kolejo-

wych, obiektów produkcyjnych, składowych, magazynowych oraz zabudowy usługowej. 
Ponadto w planie rozpatrywano i uwzględniono większość wniosków zainteresowanych, które wpłynęły 

na etapie sporządzania zmiany.     Jacek Czok 
       Ref. Inwestycji i Gosp. Przestrz. 
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Ważne numery 
telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  
77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gosp. Nieruch. 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i  
           Gosp. Przestrz. 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury  
          Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy  
          ds.  Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy  
           ds.  Zamówień Publ. 
Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615181 
Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji  
77 4615391 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej  
Szkoła Podstawowa 77 4048265 
Przedszkole  77 4615666 
Zespół Szkolno- Przedszkolny  
w Zalesiu Śląskim  
Szkoła Podstawowa  77 4615241 
Przedszkole 77 4635948 
Przedszkole Lichynia 77 4615248 
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w 
Leśnicy 77 4615377 
Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
SOSW Leśnica 77 4615216 
Posterunek Policji w Leśnicy 
774615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 77 
4615324 

Stacja Opieki Caritas  77 
4615166 

Odpowiedzialność za własność !!! 
 Jest wiele przepisów obowiązującego Prawa regulujących 
sprawy  m.in: 

 utrzymania porządku i czystości łącznie z zapewnionym odbio-
rem śmieci, 

 gruntów w swoich granicach, 

 utrzymania zwierząt domowych i gospodarczych, 

 dbania o otaczającą przyrodę. 
W okresie wczesnowiosennym przy przeglądach rowów gminnych 
stwierdzono duże ilości wyrzuconych w workach śmieci. Zgodnie 
z przepisami to właściciel gruntu jest posiadaczem wszystkiego co 
znajduje się na gruncie.  
 Ciągle wzrasta nieodpowiedzialność właścicieli zwierząt - 
psów, które pozostają bez opieki w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych pozostawiając po sobie nieczystości. Na koszt Gminy w  pierw-
szym tygodniu kwietnia br. wyłapano 3 psy i przekazano do schroni-
ska, w tym jednego pozostawiono na 2-tygodniowej obserwacji gdyż 
pogryzł  naszą mieszkankę. Niepokojący staje się nadal stan zanie-
czyszczenia cieków wodnych przebiegających przez teren naszej gmi-
ny. Ze względu na jakoś wód, wody te używane są do celów gospodar-
czych, co niejednokrotnie jest niemożliwe ze względu na widoczne 
zanieczyszczenie ściekami i  gnojowicą.  Stosowanie dobrej praktyki 
we wszystkich powyżej opisanych  sprawach jest bardzo wskazane  i 
zmniejszy ciągłe interwencje zaniepokojonych mieszkańców.  
       

Obowiązek podłączenia do kanalizacji 

 Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace związane z bu-
dową pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Ślą-
skim i uzyskano  niezbędne pozwolenia na użytkowanie. 
 Na realizację zadania Gmina Leśnica otrzymała pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu i dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Jednym z kryteriów pozyskania pożyczki było uzyska-
nie efektu ekologicznego do 31 maja 2014 roku. Efektem ekologicz-
nym jest fizyczne podłączenie się nieruchomości do kanalizacji i pod-
pisanie umowy na odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunal-
nej w Leśnicy. W tym celu mieszkańcy ul. Kościuszki w Zalesiu Ślą-
skim, którzy posiadają na nieruchomościach studzienki przyłączeniowe 
sami, bądź za pomocą firm zewnętrznych wykonują podłączenie od 
studzienki do budynku.  
 Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić się do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ( tel. 77 4615181) w celu dokona-
nia przez pracowników zakładu odbioru przyłącza. O fakcie wykona-
nia przyłącza najlepiej informować z jednodniowym wyprzedzeniem. 
Po dokonanym odbiorze następuje podpisanie umowy na odbiór ście-
ków i można korzystać z kanalizacji sanitarnej.   Referat IK 

Budowa kompleksu Sportowego w Leśnicy 

W dniu 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie robocze w Urzędzie 
Miasta w sprawie dopracowania koncepcji budowy kompleksu spor-
towego w Leśnicy z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przedsta-
wicielami organizacji  społecznych.  
Inwestor wraz z projektantem dokumentacji analizuje wszelkie moż-
liwe rozwiązania aby wybrać wariant najkorzystniejszy dla inwesto-
ra i użytkowników obiektu. Prace nad dokumentacją idą w szybkim 
tempie.  
 Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej  

Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej  

Gminny Przegląd Twórczości Śląskiej  

Gminny Turniej Piłki Nożnej 

Zajęcia akademickie uczniów ZSP Raszowa  

Pierwszy Dzień Wiosny ZSP Zalesie Śl.  

Szkolne akrobacje w ZSR Raszowa  
Konkurs recytatorski  


