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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Radosnych, spokojnych 

i błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia, dużo zdrowia oraz 

samych pogodnych i szczęśliwych 

dni w Nowym 2015 Roku  

życzą  

 Ryszard Froń   Łukasz Jastrzembski 
Przewodniczący   Burmistrz Leśnicy  
 oraz Radni   wraz z pracownikami  

      Rady Miejskiej    Urzędu Miejskiego 

 1 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy odbyła się pierwsza sesja Rady 
Miejskiej  w Leśnicy rozpoczynająca nową 
kadencję 2014-2018. Zgodnie z przepisami 
ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję 
rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego 
rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny 
na sesji. W związku z tym obradom sesji 
inauguracyjnej do czasu wyboru 
przewodniczącego rady przewodniczył Pan 
Kazimierz Mierzejewski długoletni 
i doświadczony radny. 
 Na początku sesji wszyscy radni Rady 
Miejskiej w Leśnicy wybrani w tegorocznych 
wyborach samorządowych otrzymali z rąk 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Leśnicy Pana Damiana Kiszki zaświadczenia 
o wyborze na radnego. 
Pan Kiszka wszystkim nowo wybranym radnym 
pogratulował wyboru oraz życzył pomyślnej 
realizacji wszelkich celów. 
 Bardzo ważnym punktem porządku obrad 
tejże sesji było ślubowanie radnych. Rada 
Miejska w Leśnicy liczy 15 radnych. Wszyscy 
radni byli obecni na sesji i przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu radnego złożyli swoje 
ślubowanie. 

 W dalszej części obrad przeprowadzono 
wybory przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Leśnicy oraz dwóch wiceprzewodniczących. 
W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnicy 
został wybrany Radny Pan  Ryszard Froń, który 
na 14 osób głosujących (kandydat nie brał 
udziału w głosowaniu) otrzymał 14 głosów 
za wyborem. 
 Po przeprowadzonych wyborach nowo 
wybrany przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leśnicy, który pełni tę zaszczytną funkcję 
nieprzerwanie od 1990 roku przejął 
przewodniczenie obradom. Na wstępie 
podziękował radnym za jednomyślność przy 
wyborze jego osoby na przewodniczącego Rady 
oraz za zaufanie. Zapewnił, iż dołoży wszelkich 
starań, aby rada pracowała sprawnie 
i bezkonfliktowo dla dobra mieszkańców Gminy 
Leśnica.  Po krótkim wystąpieniu zarządził 
przeprowadzenie tajnych wyborów 
wiceprzewodniczących rady.  
 W wyniku przeprowadzonych wyborów 
wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej 
w Leśnicy wybrani zostali  Radni Pan Stefan 
Rudol oraz  Pan Rudolf Gajda. Wybrani 
wiceprzewodniczący otrzymali po 13 głosów za 
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wyborem oraz po 1 głosie przeciwko wyborowi (kandydujący radni nie brali udziału 
w  głosowaniu na siebie). 
 Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Leśnicy Pana Damiana Kiszki o  wręczenie Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu 
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Leśnicy. Pan Damian Kiszka wręczając Panu 
Burmistrzowi dokument stwierdzający wybór pogratulował bardzo dobrego wyniku w  wyborach 
oraz życzył licznych sukcesów. 

 Dzień sesji inauguracyjnej jest także datą 
rozpoczynającą objęcie obowiązków przez nowo wybranego 
burmistrza w wyborach bezpośrednich. Albowiem z chwilą 
złożenia wobec rady gminy uroczystego ślubowania 
nastąpiło objęcie przez Pana Łukasza Jastrzembskiego 
obowiązków Burmistrza Leśnicy.  
 Burmistrz po złożonym ślubowaniu zwrócił się 
do uczestników obrad i nadmienił, iż poparcie mieszkańców 
gminy wyrażone podczas wyborów jest motywacją 
do podejmowania kolejnych trudnych wyzwań. Jest także 
przyjęciem zobowiązań wobec mieszkańców. Jako organ 
wykonawczy będzie wykonywał uchwały Rady Miejskiej 
oraz realizował zadania wytyczone wspólnie z organem 
stanowiącym. Nadmienił, iż wraz z pracownikami urzędu 
będzie starał się zrealizować przedsięwzięcia służące dobru 
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Wyraził także 
nadzieję na dalszą efektywną oraz pełną zrozumienia 
współpracę organów gminy mającą na celu rozwój Gminy 
Leśnica na wielu płaszczyznach. 
 Poniżej kilka zdjęć pamiątkowych z sesji 
inauguracyjnej.             Róża Nizioł Sekretarz Gminy 

SESJA INAUGURACYJNA  dok. ze str. 1 
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Za nami wybory samorządowe 
W tegorocznych wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku  
w gminie Leśnica wybieraliśmy radnych do Rady Miejskiej w Leśnicy, Burmistrza Leśnicy, radnych do Rady Powiatu 
Strzeleckiego oraz radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Frekwencja wyborcza w gminie Leśnica wyniosła 37,65 % (na 6 521 osób uprawnionych do głosowania, swoje głosy 
oddało 2 455 wyborców). 

Wybory do Rady Miejskiej w Leśnicy 

Do Rady Miejskiej w Leśnicy wybieraliśmy 15 radnych w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych. 

Wybory radnych odbyły się w pięciu okręgach wyborczych tj. w okręgach nr 1, nr 2 i nr 3 w Leśnicy oraz w okręgach 
nr 11 i nr 12 w Zalesiu Śląskim. 

W dziesięciu okręgach wyborczych na terenie gminy Leśnica wyborów nie przeprowadzano ponieważ liczba kandydatów 
na radnych była równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. 

W związku z tym 10 radnych uzyskało mandaty bez głosowania. 

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki głosowania na radnych Rady Miejskiej w Leśnicy w pięciu okręgach wyborczych, 
w których przeprowadzano wybory. 

 

Dane o liczbie mandatów uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze przedstawia się następująco: 

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka  11 mandatów 

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Sitnika      1 mandat 

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Garbacza        1 mandat 

Komitet Wyborczy Wyborców –„Niezależni w gminie”     1 mandat 

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Golly      1 mandat 

 

Radnymi Rady Miejskiej w Leśnicy zostali wybrani: 

1. Barteczko Wiktor 

2. Froń Ryszard 

3. Gajda Rudolf 

4. Garbacz Piotr 

5. Golly Ryszard 

6. Górecki Piotr 

7. Jahn Teodor 

8. Kwoczała Teresa 

9. Mierzejewski Kazimierz 

10. Pospieschczyk Krzysztof 

11. Reguła Roland 

12. Reinert Maria 

13. Rudol Stefan 

14. Sitnik Tomasz 

15. Wyschka Teodor 

Obowiązki właścicieli 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Leśnica właściciele nieruchomości 

mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści 

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich w taki sposób, 

aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom 

i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości 

odpływu wody do kanalizacji.   Referat IK 

Rozbudowa remizy OSP  

w Raszowej 
W dniu 22.12.2014 r. złożono w Starostwie 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich wniosek  

o wydanie pozwolenia na rozbudowę remizy 

OSP w Raszowej. Do wniosku został dołączony 

projekt budowlany opracowany przez mgr inż. 

Ilonę Giemzę.    Referat IP 

Okręg Wyborczy nr 1 Liczba głosów Procent poparcia  Okręg Wyborczy nr 11 Liczba głosów Procent poparcia 

Pękała Roman 72 37,70%  Romik Zbigniew 75 36,23% 

Sitnik Tomasz 119 62,30%  Mierzejewski Kazimierz 132 63,77% 

RAZEM 191    RAZEM 207   

       

Okręg Wyborczy nr 2 Liczba głosów Procent poparcia  Okręg Wyborczy nr 12 Liczba głosów Procent poparcia 

Kaczmarczyk Andrzej 55 28,80%  Mróz Bożena 85 41,06% 

Garbacz Piotr 136 71,20%  Golly Ryszard 122 58,94% 

RAZEM 191    RAZEM 207   

       

Okręg Wyborczy nr 3 Liczba głosów Procent poparcia     

Gajda Rudolf 112 65,12%     

Koszucki Piotr 60 34,88%     

RAZEM 172       
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Wybory – Burmistrza Leśnicy 

W gminie Leśnica został zarejestrowany tylko jeden kandydat na burmistrza. W związku z tym zgodnie 
z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112, z późn. zm.) wybory przeprowadza się, z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli 
w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

W wyborach  Burmistrza Leśnicy wyboru dokonano, ponieważ  jedyny kandydat Jastrzembski Łukasz Stefan, 
zgłoszony przez KWW Mniejszość Niemiecka uzyskał znacznie większą liczbę głosów od wymaganej ustawowo.  

Na 2 386 głosów ważnych za wyborem Łukasza Jastrzembskiego na Burmistrza Leśnicy głosowało 2 034 wyborców, 
co stanowi 85,25 %. 

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki głosowania na Burmistrza Leśnicy w poszczególnych obwodach głosowania 
na terenie gminy Leśnica. 

 

Wybory do Rady Powiatu Strzeleckiego 

W gminie Leśnica największą liczbę głosów wyborcy oddali na Listę nr 14  KWW Mniejszość Niemiecka- łącznie 
1362 głosy. 

Najwięcej głosów z tej listy otrzymali: Bednarek Waldemar (685 głosów), Szendzielorz Gizela (212 głosów), 
Barton Hubert (206 głosów), Kłosek Monika (89 głosów) i Ibrom Hubert (88 głosów). 

Na Listę nr 15 KW Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wyborcy oddali łącznie 386 głosów. 

Z tej listy najwięcej głosów otrzymał  Wróbel Andrzej (278 głosów). 

Na Listę Nr 6 KWW SLD Lewica Razem oddano łącznie 140 głosów, a na Listę Nr 13 KW Ruch Autonomii Śląska 
91 głosów. 

Tabelę przedstawiającą wyniki głosowania na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego w poszczególnych obwodach 
na terenie gminy Leśnica prezentujemy na kolejnej stronie. 

 

 Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego 

W gminie Leśnica w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego wyborcy oddali najwięcej głosów na Listę nr 8 
KWW Mniejszość Niemiecka – łącznie 1062 głosy. 

Na tej liście najwięcej głosów otrzymali: Adamik Krystian (656 głosów), Kolek Roman (166 głosów), Kotyś Józef 
(144 głosy). 

Drugie miejsce uwzględniając liczbę oddanych głosów zajęła Lista nr 1 KW PSL – łącznie 359 głosów. 

Z tej listy najwięcej głosów otrzymali: Jastrzembski Antoni (227 głosów), Mularczyk Urszula ( 97 głosów). 

Kolejna lista, to Lista nr 4 KW Platforma Obywatelska – łącznie 241 głosów. 

Najwięcej głosów na tej liście otrzymali: Żelazny Tomasz (134 głosy), Nowosielska Sabina (34 głosy), 
Tubek Sławomir (28 głosów). 

Na Listę nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość oddano łącznie 125 głosów. 

Najwięcej głosów z tej listy otrzymali:  Semak Piotr (54 głosy), Religa Jan (17 głosów). 

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych obwodach na terenie gminy Leśnica przedstawia tabela 
zamieszczona na str. 6. 

 

Kończąc informację na temat tegorocznych wyborów samorządowych składam gratulacje wszystkim wybranym 
i życzę pomyślnej realizacji wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi naszej Gminy Leśnica, Powiatu 
Strzeleckiego oraz Województwa Opolskiego. 

Wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wyborów samorządowych 
w gminie Leśnica składam serdeczne podziękowanie za efektywną współpracę, sumienność oraz życzliwość. 

Róża Nizioł  - Urzędnik Wyborczy 

Obwód TAK NIE 
Głosy 

nieważ-
ne 

Suma 
L. uprawnio-
nych 

Frekwen-
cja 

Urząd Miejski w Leśnicy 421 112 18 551 1299 42,42% 

Szkoła Podstawowa w Leśnicy 298 72 17 387 989 39,13% 

Remiza OSP Wysoka 217 22 9 248 664 37,35% 

Publiczne Przedszkole w Leśnicy - Oddział za-
miejscowy w Dolnej 

117 15 3 135 402 33,58% 

Klub Wiejski w Kadłubcu 95 10 1 106 336 31,55% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim 480 78 15 573 1400 40,93% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej 377 41 5 423 1374 30,79% 

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 
- Filia w Leśnicy 

29 2 1 32 57 56,14% 

RAZEM 2034 352 69 2455 6521 37,65% 

  85,25% 14,75%         
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Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem   

Liczba uprawnionych 1299 989 664 402 336 1400 1374 57 6521   

Liczba kart wydanych 551 387 248 135 106 573 423 32 2455   

Liczba głosów nieważnych 129 67 19 21 31 130 77 1 475   

Liczba głosów ważnych 422 320 229 114 75 443 345 31 1979  

Lista nr 6 - KKW SLD Lewica Razem 50 11 1 8 1 48 16 5 140 7,07% 

Hybel Bartłomiej 36 5 1 4 0 7 7 4 64 3,23% 

Juda Beata 2 3 0 1 0 15 2 1 24 1,21% 

Kaczmarek Adam 7 3 0 3 0 14 5 0 32 1,62% 

Buchcik Wioleta 5 0 0 0 1 12 2 0 20 1,01% 

Lista nr 13 - KW Ruch Autonomii Śląska 7 11 8 4 5 29 27 0 91 4,60% 

Kołodziej Piotr 3 4 8 1 2 10 13 0 41 2,07% 

Knet Maria 1 3 0 0 0 9 3 0 16 0,81% 

Kierstein Jan 1 0 0 0 0 5 1 0 7 0,35% 

Giera Małgorzata 0 1 0 3 0 1 1 0 6 0,30% 

Knopik Mikołaj 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,10% 

Ocipinska Bronisława 1 2 0 0 2 0 9 0 14 0,71% 

Słota Andrzej 0 1 0 0 1 2 0 0 4 0,20% 

Moczek Leon 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05% 

Lista nr 14 - KWW Mniejszość Niemiecka 222 226 199 101 66 255 289 4 1362 68,82% 

Bednarek Waldemar 93 120 62 40 30 131 206 3 685 34,61% 

Łupak Franciszek 2 4 3 6 0 6 1 0 22 1,11% 

Szendzielorz Gizela 25 14 94 12 19 22 26 0 212 10,71% 

Miś Sabina 1 0 1 2 0 3 3 1 11 0,56% 

Barton Hubert 56 47 7 18 11 36 31 0 206 10,41% 

Gorgosch Marian 6 2 14 5 2 16 4 0 49 2,48% 

Kłosek Monika 17 29 9 3 2 21 8 0 89 4,50% 

Ibrom Hubert 22 10 9 15 2 20 10 0 88 4,45% 

Lista nr 15 - KW Stowarzyszenie Ziemia 
Strzelecka 

143 72 21 1 3 111 13 22 386 19,50% 

Kiowski Artur 8 2 1 0 0 5 1 0 17 0,86% 

Balwińska Bożena 23 9 1 0 0 3 3 2 41 2,07% 

Kozłowska Bożena 24 7 2 0 1 5 2 1 42 2,12% 

Michalski Paweł 0 1 2 0 0 4 1 0 8 0,40% 

Wróbel Andrzej 88 53 15 1 2 94 6 19 278 14,05% 

Frekwencja 42,42% 39,13% 37,35% 33,58% 31,55% 40,93% 30,79% 56,14% 37,65%   

Nr obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Urząd Miejski w Leśnicy 

2 Szkoła Podstawowa w Leśnicy 

3 Remiza OSP w Wysokiej 

4 Publiczne Przedszkole w Leśnicy - Oddział Zamiejscowy w Dolnej 

5 Klub Wiejski w Kadłubcu 

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim 

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej 

8 Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. - Filia w Leśnicy 

Wyniki głosowania na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego 
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Wyniki głosowania na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy 

przy ul. Brzegowej 5 

     Zadanie realizuje firma Wielobranżowa 

Budownictwo-Produkcja-Handel „RAJBUD” 

z Leśnicy. Zakres prac obejmuje  przebudowę 

poddasza nieużytkowego na mieszkania, remont 

mieszkań na I piętrze, wykonanie nowej 

konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką, 

przebudowę i remont klatki schodowej, 

wymianę instalacji, remont elewacji, wykonanie 

chodników z kostki betonowej. W wyniku 

wykonanych robót zasób mieszkaniowy gminy 

został wzbogacony o dwa nowe mieszkania 

komunalne na poddaszu budynku oraz dwa 

mieszkania po kapitalnym remoncie znajdujące 

się na I piętrze. Powierzchnie użytkowe 

mieszkań wynoszą od 30 do 40 m2. 

Na wyposażeniu mieszkań znajduje się: w pełni 

wyposażona łazienka, kuchenka elektryczna 

z piekarnikiem, szafki kuchenne dolne, szafa 

ubraniowa z drzwiami przesuwnymi oraz piec kominkowy z szybą. Koszt inwestycji wyniósł 372.801,25 zł.  

W wyniku umowy podpisanej przez Gminę Leśnica z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gmina otrzymała 

zapewnienie otrzymania finansowego wsparcia na przedmiotową inwestycję, ze środków Funduszu Dopłat do kwoty 

121.469,58 zł. Po upłynięciu terminów związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i przystąpieniu 

do użytkowania, gmina wystąpi z wnioskiem o wypłatę dofinansowania. 

Andrzej Kosubek 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem   

Liczba uprawnionych 1299 989 664 402 336 1400 1374 59 6523   

Liczba kart wydanych 551 387 248 135 106 573 423 33 2456   

Liczba głosów nieważnych 131 71 16 27 27 102 86 1 461   

Liczba głosów ważnych 420 316 232 108 79 471 337 32 1995  

Lista nr 1 - KW PSL 111 45 46 19 7 88 39 4 359 17,99% 

Lista nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość 29 35 15 2 2 18 21 3 125 6,27% 

Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska 88 47 23 4 14 31 33 1 241 12,08% 

Lista nr 5 - KWW Ruch Narodowy 8 2 0 0 1 0 0 0 11 0,55% 

Lista nr 6 - KKW SLD Lewica Razem 11 6 0 0 1 7 12 1 38 1,90% 

Lista nr 7 - KW Nowa Prawica - Janusza 
Korwin-Mikke 

16 6 10 1 1 8 12 0 54 2,71% 

Lista nr 8 - KWW Mniejszość Niemiecka 126 157 129 81 53 305 188 23 1062 53,23% 

Lista nr 10 - KWW Gospodarne Opolskie 23 6 3 1 0 9 9 0 51 2,56% 

Lista nr 11 - KW Ruch Autonomii Śląska 8 12 6 0 0 5 23 0 54 2,71% 

Frekwencja 42,42% 39,13% 37,35% 33,58% 31,55% 40,93% 30,79% 55,93% 37,65%   
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GEOSTANOWISKO W GÓRZE ŚW. ANNY CZEKA NA TURYSTÓW 

       W dniu 3 listopada 2014r. w Górze Św. Anny 
nastąpiło uroczyste otwarcie zakończonej 
inwestycji realizowanej pod nazwą „Zmniejszenie 
presji ruchu turystycznego na obszary chronione 
w tym Natura 2000 na Górze Św. Anny”. 

Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski 
podziękował wszystkim uczestnikom realizacji 
zadania za dobrą współpracę i osiągnięcie efektu 
rzeczowego w postaci pięknej przestrzeni 
publicznej. W otwarciu uczestniczyli projektanci, 
wykonawcy, zespół inspektorów nadzorujących 
zadanie, koordynatorzy projektu oraz pracownicy 
UM w Leśnicy odpowiedzialni za wykonanie 
zadania. 

Częścią integralną otwarcia był spacer 
wytyczonymi ścieżkami na których znajduje się 
system informacji wizualnej (oznakowania stanowiska) oraz widoczne oczyszczone skały geologiczne. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się efektowne platformy widokowe wykonane z szlachetnych materiałów jak granit, 
szkło, stal cortenowa, drewno egzotyczne.  

Wykonawcą zadania była firma Adamietz Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.                   Małgorzata Urbańczyk 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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W ramach współpracy z OZ Szach Opole w dniu 
29.11.2014 r. LOKiR, Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
oraz OZ Szach Opole zorganizowali III Edycję Turnieju 
Szachowego z cyklu Grand Prix Opolszczyzny Dzieci 
i Młodzieży. Głównym celem tego turnieju było propago-
wanie królewskiej gry w szachy w Gminie Leśnica i woje-
wództwie opolskim. 
Wyniki turnieju: 
Grupa A rocznik 2007 i młodsi: 
I miejsce – Bochenek Ryszard (Gekon Nysa) 
II miejsce – Kubicz Wojciech (Rodło Opole) 
III miejsce - Sydor Piotr (Rodło Opole) 
Grupa B roczniki 2006 – 2005: 
I miejsce – Skorupka Marcin (Rodło Opole) 
II miejsce – Czaja Adrian (Goniec Kluczbork) 
III miejsce - Kopica Kamila (Rodło Opole) 
Grupa C roczniki 2004 – 2003 – 2002: 
I miejsce – Kocierz Paweł (Nysa) 
II miejsce – Chrobot Patrycja (Rodło Opole) 
III miejsce - Jurkowska Magdalena (Orlik Brzeg) 
 
 
 
 

Grupa D roczniki 2001 – 2000 – 1999: 
I miejsce – Hasterok Mateusz (Strzelec DK) 
II miejsce - Charczenko Dominik (Leśnica) 
III miejsce - Kolender Marek (Leśnica) 
Grupa E – amatorzy do II kat.: 
I miejsce – Werner Olaf (Rodło Opole) 
II miejsce – Toporowski Jacek (Orlik Brzeg) 
III miejsce - Kolender Adam (Leśnica) 

LOKiR 

Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Opolszczyzny Dzieci i Młodzieży 

Remont budynku OSP w Czarnocinie 

Na początku grudnia zakończono remont budynku OSP w Czarnocinie. 
W ramach zadania wykonano docieplenie obiektu, wymieniono stolarkę 
drzwiową i okienną, przeprowadzono w części remont instalacji 
elektrycznej, poprawiono dystrybucję ciepłego powietrza a także 
wykonano remont sali spotkań z obniżeniem sufitu. Ponadto poprawiono 
komunikację pieszą na zewnątrz budynku poprzez wykonanie nowych 
chodników, opasek i schodów. Roboty przebiegały bez większych 
problemów. Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu 
nieograniczonym, było Przedsiębiorstwo Robót Remontowo – 
Budowlanych „RYMAR” 
z Kędzierzyna-Koźla. 
Całkowita wartość 
przedsięwzięcia 

to 194.347,62 zł.  
Teraz pozostało już tylko napalić w kominku i czekać na pierwszą 
gwiazdkę.  

Referat IK 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wsi Zalesie Śląskie 

W dniu 3.12.2014 r. miało miejsce posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie projektu zmiany MPZP wsi Zalesie Śląskie przez autora mgr inż. arch. 

Renatę Klimek. Przewidziane w projekcie planu rozwiązania planistyczne dostosowano do dokumentów wyższego 

rzędu, tj. zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz obowiązujących 

przepisów odrębnych.  

Ważniejsze zmiany wprowadzone do planu wynikły z konieczności rozpatrzenia złożonych wniosków 

mieszkańców, wprowadzenia do planu zrealizowanych inwestycji celu publicznego (droga wojewódzka nr 426 

wraz z rondem), rozbudowy cmentarza jak również wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, projekt planu zostanie 

wysłany do instytucji opiniujących i uzgadniających. 

Jacek Czok 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

http://www.lokir.lesnica.pl/331/3/turniej-szachowy-z-cyklu-grand-prix-opolszczyzny-dzieci-i-mlodziezy.html


 

 

NUMER 4/2014 STR. 9 

Plany inwestycyjne w Zalesiu Śląskim 

Pomimo zakwalifikowania przebudowy ul. Ujazdowskiej 
na pierwszym miejscu rezerwowej listy rankingowej, 
programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój”, możemy być prawie pewni, 
że pozyskamy dofinansowanie na to zadanie, tylko 
że w późniejszym terminie. Dlatego też z początkiem 
przyszłego roku zostanie przeprowadzona stosowna 
procedura przetargowa na realizację zadania. W ramach 
zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową 
na odcinku 770 metrów , oraz nowe oświetlenie uliczne. 
Planowane koszty zadania zamykają się w kwocie 
1,25 mln., z których 50%  stanowi kwota dofinansowania 
z programu przebudowy dróg lokalnych. 
Nowa nawierzchnia asfaltowa i budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Ujazdowskiej na pewno spełni wieloletnie 
oczekiwania mieszkańców tego rejonu sołectwa.  

Referat IK 

Szanownym Jubilatom: 

Z okazji 96 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Wyrwich 

z Leśnicy. 
Z okazji 95 rocznicy urodzin – Pani Agnieszce Żyłka 

z Czarnocina i Pani Veronice Noszka z Poręby. 

Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Annie Wieczorek 

z DPS w Porębie. 

Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Agnieszce Sklorz 

z DPS w Leśnicy. 
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Annie Słupina 

z Leśnicy. 

Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Łucji Gawlik 

z Wysokiej, Siostrze Zakonnej Marii Proske  

i Pani Genowefie Kuseń z Leśnicy oraz Panu Konradowi 
Bugiel z Czarnocina. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Anieli Stadnik z Góry 

Świętej Anny, Pani Agnieszce Brzoska z Kadłubca, Pani 

Marii Wołowskiej i Panu Jerzemu Gasz z Lichyni, Siostrze Zakonnej Amalii Urbas z Leśnicy oraz 

Panu Stefanowi Cedzich z Dolnej. 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Marii Kajda z DPS w Porębie, Siostrze Zakonnej Agnieszce 
Górka z Leśnicy, Pani Marii Pogodzik z Leśnicy, Pani Oldze Mateja z Łąk Kozielskich, Pani Marii 

Fleischer z Lichyni, Pani Katarzynie Domereckiej i Panu Janowi Kociok z Czarnocina oraz Panu 

Józefowi Daniel z Dolnej, 

Z okazji 80 rocznicy urodzin –  Pani Leokadii Andrzejewskiej, Pani Hildegardzie Plachetka, 

Pani Theresie Marek oraz Pani Łucji Wyszkowskiej z Leśnicy, Pani Teresie Gach z Krasowej, Pani 
Jadwidze Skowronek z Góry Świętej Anny, Pani Monice Skornia oraz Pani Adelajdzie Prusko  

z Zalesia Śląskiego, Pani Łucji Makosz z Lichyni, Panu Jerzemu Tomanek z Łąk Kozielskich, Panu 

Helmutowi Raczek oraz Panu Józefowi Paterok z Leśnicy. 

Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Janowi i Jadwidze Kociok z Czarnocina 

oraz Państwu Janowi i Dorocie Grabowskim z Leśnicy. 

Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Gintrowi i Kornelii Paterok oraz Państwu 
Norbertowi i Jadwidze Flajszer z  Zalesia Śląskiego. 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Mirosławowi i Barbarze Górny, Państwu 

Ryszardowi i Iwonie Baszuk z Leśnicy, Państwu Krzysztofowi i Małgorzacie Wencki z Wysokiej oraz 

Państwu Alojzemu i Irenie Cyris  z Krasowej,  

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 IV kwartału 2014 r.  

Sporządziła Maria Wanglorz na podstawie akt  znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego 

i Ewidencji Ludności 
    

Małe Muzeum Leśnickie zaprasza 
Leśnicki Ośrodek Kultury 

i Rekreacji zaprasza do zwiedzania Małego Muzeum 
Leśnickiego w Galerii Sztuki w Leśnicy 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod 
nr 77 461 53 91. 

LOKiR 

Zapraszamy na Koncert Kolęd 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Za-

rząd Koła TSKN Leśnica oraz Zarządy Osiedli Nr 1 
i 2 w Leśnicy zapraszają na Tradycyjny Koncert Ko-
lęd, który odbędzie się 28 grudnia br. (niedziela) 
w stodole biesiadnej w Parku Miejskim w Leśnicy. 
Rozpoczęcie o godz. 17.00. Wstęp wolny! 

LOKiR 
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Nowinki ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
W Szkole Podstawowej w Leśnicy treści podstawy programowej realizowane są nie tylko na lekcjach szkolnych,  ale 
także w czasie organizowanych dla uczniów  zajęć w różnych formach pozaszkolnych, z wykorzystaniem różnorodnych 
aktywnych metod pracy. W trakcie organizowanych zajęć realizowane są również zadania z programu wychowawczego 
i szkolnego programu profilaktyki. Działania profilaktyczne częściowo dofinansowane zostały w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki. 
Dnia 4 listopada 2014 r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w lekcji przyrody zorganizowanej w Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy (org. B. Górna, I. Romanowska). Spotkanie odbyło się w sali obrad, poprowadził je Pan Łukasz Jastrzembski – 
Burmistrz Leśnicy. Młodzież obejrzała prezentację o podziale administracyjnym i strukturach samorządowych, poznała 
organizację pracy w gminie, zadania i kompetencje radnych, burmistrza, pracowników urzędu, jednostek gminnych. 
Poruszono również temat wyborów samorządowych. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski opowiadał o pracy 
w jednostce samorządowej, zadawał pytania, nagradzał uczniów za wiedzę. Gospodarz chętnie odpowiadał na pytania 
uczniów. Dużą atrakcją było zwiedzanie budynku urzędu. Młodzież dowiedziała się, gdzie i jak załatwia się poszczególne 
sprawy. Szczególne zainteresowanie wzbudził gabinet Pana Burmistrza (niektórzy uczniowie „przymierzyli się” już 
do stojącego tam fotela). Wizyta w urzędzie była bardzo ciekawą lekcją. Dziękujemy Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu 
– Burmistrzowi Leśnicy za poświęcony czas, lekcję o samorządności, dzięki której szkolna młodzież dowiedziała się jak 
w przyszłości stać się świadomymi i aktywnymi uczestnikami życia publicznego oraz wielu ciekawych rzeczy o swojej 
gminie i o pracy samego urzędu.  
6 listopada  uczniowie klas czwartych mieli okazję obejrzeć dwujęzyczny spektakl w języku polskim i niemieckim 
pt. „Robinson Crusoe” w wykonaniu aktorów Teatru Baj z Warszawy i movingtheatre.de z Kolonii (org. B. Cyron, 
N. Szpylma). Dzieciom bardzo spodobało się przedstawienie, podczas którego mogły sprawdzić swoje umiejętności 
językowe. Po spektaklu uczniowie spotkali się z aktorami. Spektakl odbył się w Tarnowie Opolskim w ramach 
ogólnopolskiego tournée zorganizowanego przez Instytut Goethego. 
W listopadzie realizowaliśmy kolejny etap projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” dofinansowany ze środków 
unijnych. Uczniowie  uczestniczyli w 6-godzinnych warsztatach w gospodarstwach edukacyjnych (org. RCRE w Opolu, 
B. Górna). Dzieci z klas I-II wyjechały do Agrochatki w Biadaczu. Poznały życie na wsi, sprzęty domowe używane 
dawniej  w gospodarstwach wiejskich, zwiedziły gospodarstwo rolne, w którym hoduje się kozy, króliki, drób, krowy, 
konie. W czasie zorganizowanych zajęć między innymi samodzielnie wypiekały chleb. Z kolei czwartoklasiści dnia 
25 listopada 2014 r. brali udział w ciekawych zajęciach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Opole. Dzieci w formie 
zabawowej poszerzyły swoją wiedzę na temat flory i fauny naszego regionu oraz ochrony przyrody. Wszystkie zajęcia 
realizowane w ramach projektu były dla uczniów bezpłatne,  a w trakcie zajęć dzieci otrzymały ciepły posiłek. 
Łazikowa wyprawa na Górę Św. Anny to przedsięwzięcie zrealizowane przez uczniów kl. Ia, Ib i  IIIb (org. G. Kaletka, 
K. Pogodzik, B. Kozłowska). Zajęcia odbyły się w terenie, uczniowie pieszo dotarli do Muzeum Czynu Powstańczego. 
W Dziale Przyrody poznali obrączkowanie ptaków - jako główną metodę badania ptasich wędrówek. Zwiedzili wystawę, 
która promuje najcenniejsze walory faunistyczne utworzonego w 1988 r. Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. 
Później udali się na posiłek do Harcówki i podziwiali piękno niedawno utworzonego geoparku.  
  We współpracy z Rodzicami uczniów zorganizowane zostały liczne wyjazdy mikołajkowe. Klasy Ia, b i IIIb 
wybrały się do Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na spektakl  „Królowa Śniegu” (org. G. Kaletka, K. Pogodzik, B. 
Kozłowska). Uczestniczyli także w lekcji edukacyjnej w Izbie Przyrodniczej Nadleśnictwa w Strzelcach Op. 4 grudnia  
uczniowie klasy II a, II b i III a wyjechali na wycieczkę do Kamienia Ząbkowickiego, gdzie uczestniczyli w warsztatach 
edukacyjnych na temat produkcji bombek choinkowych (org. M. Wróbel, B. Lissok, T. Sawicka). Uczestnicy mieli 
możliwość zobaczyć na własne oczy jak z cienkiej szklanej rurki powstają ozdoby choinkowe o różnych kształtach. 
Dodatkową atrakcją zajęć było samodzielne malowanie i ozdabianie bombki.  W ramach warsztatów każdy uczestnik 
otrzymał również dużą bombkę ze swoim imieniem.  
W tym samym dniu na wycieczkę udały się również klasy V,  które odwiedziły wrocławskie Afrykarium (org. G. 
Lubczyk, I. Romanowska). Wielkie emocje wzbudziło spotkanie oko w oko (na szczęście oddzielone sporej grubości 
szybą) z drapieżnymi mieszkańcami egzotycznych krain. Po tych wrażeniach piątoklasiści mieli okazję ochłonąć podczas 
relaksu w aquaparku.  
5 grudnia uczniowie klas czwartych obejrzeli w kinie Helios w Kędzierzynie–Koźlu film pt. „Uwolnić Mikołaja”, który 
bardzo się dzieciom podobał i wprowadził je w świąteczny nastrój (org. B. Cyron, N. Szpylma). 
Magiczne show – sztukę iluzji oglądali uczniowie szkoły w czasie spotkania z magikiem Roberto (org. B. Górna). 
Roberto to pseudonim artystyczny iluzjonisty. Sztukę iluzji artysta zaprezentował dzieciom na różne sposoby. W jego 
dłoniach przedmioty znikały i pojawiały się w sposób widzialny i niewidzialny. Całkiem niepostrzeżenie zmieniały też 
miejsca lub zmieniały się w to, czym wcześniej wydawały się nie być. Uczniowie oklaskami wyrazili swój zachwyt  
dla „magicznych” umiejętności iluzjonisty. 
 

Uczniowie jak co roku biorą udział w różnych konkursach przedmiotowych.  
W październiku odbył się ogólnopolski konkurs Multitest z języka niemieckiego, w którym wzięło udział 40 uczniów 
klas IV–VI (op. B. Cyron, N. Szpylma). Tytuł laureata tego konkursu zdobyło 6 uczniów, a 3 uczniów zdobyło 
wyróżnienie. Gratulujemy. 
Turniej  Tymbarka - II miejsce w powiecie strzeleckim zajęły dziewczęta U-10  w  turnieju  piłki nożnej „ Z podwórka 
na stadion o puchar Tymbarka” (op. K. Pogodzik).  Gratulujemy. 
Konkurs "Zakupy z klasą" rozstrzygnięty. Delikatesy Centrum w Leśnicy zorganizowały konkurs dla klas pierwszych 
i drugich, polegający na zbieraniu punktów przez klientów sklepu. Za wydane w sklepie min. 15 złotych otrzymywano 
1 pkt., który przyklejano na olbrzymiej planszy. Jako pierwsza metę osiągnęła klasa I b, otrzymując dofinansowanie 
w kwocie 1000 zł.  na wyjazd edukacyjno-rozrywkowy. Drugie miejsce zajęła klasa II b, natomiast III miejsce - klasa I a. 
Za drugie i trzecie miejsce uczniowie otrzymali słodki upominek  w postaci paczek, które zostały wręczone 5 grudnia 
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przez Mikołaja goszczącego w szkole. Uczniowie klas I a i II b serdecznie dziękują pracownikom Delikatesów 
Centrum za przygotowanie atrakcyjnych paczek.  
Aktywnie działają w szkole koła zainteresowań. Uczniowie  klas I z kółka tanecznego  na Przeglądzie Tańców 
Regionalnych w Zalesiu zaprezentowali  Kozierajkę i taniec hiszpański (op. G. Kaletka). Członkowie koła 
polonistycznego wydali kolejny numer szkolnej gazetki  oraz przygotowali losowanie nagród dla czytelników (op. I. 
Romanowska).  
W szkole aktywnie  działa Samorząd Uczniowski (op. E. Radzewicz i K. Kozołup) i Szkolna Kasa Oszczędności 
(op. K. Pogodzik). Mając na uwadze rozwijanie przedsiębiorczości  wśród uczniów klas I a i I b zorganizowane 
zostały zajęcia edukacyjne w Banku Spółdzielczym w Leśnicy (org. K. Pogodzik). Dzieci poznały pracę bankowców, 
historię środków płatniczych i uczyły się odróżniać prawdziwe banknoty od falsyfikatów. Uczniowie dziękują Pani 
Dyrektor Renacie Kurzał za ciekawe zajęcia i poświęcony czas. 
13 października uczniowie   klas szóstych z okazji DEN pod kierunkiem E. Radzewicz i K. Kozołup przygotowali 
uroczysty apel dla wszystkich pracowników szkoły, na którym prócz części artystycznej zaprezentowali taniec 
do wiązanki znanych  przebojów. Taniec zachwycił wszystkich obecnych tym bardziej, iż wykonali go chłopcy. 
Z okazji tego święta SU przygotował dla wszystkich pracowników szkoły "medale zasługi" oraz słodki poczęstunek.  
Na początku listopada SU wraz z SKO ogłosili w szkole akcję zbiórki książek na wózek inwalidzki dla chorej Emilki. 
Większość  uczniów aktywnie  włączyła się w akcję, dzięki czemu zebraliśmy 258 książek. 12 listopada zebrane 
książki zostały przewiezione do Opola. 
20 listopada  SU zaakcentował w szkole Ogólnopolski Dzień  Praw Dziecka. Na przerwach wyświetlane były 
prezentacje multimedialne nt. praw dziecka. Uczniowie w klasach wykonywali prace plastyczne, a na balonach 
wypisywały swoje prawa. Pedagog szkolny przygotował scenariusz lekcji wychowawczej nt. praw dziecka. 
25 listopada obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli do 
szkoły ze swoją ulubioną maskotką. SU przygotował prezentację multimedialną "Miś w literaturze", dzięki której 
uczniowie mogli dowiedzieć się jak ważną rolę  w  literaturze odegrał miś. Dla uczniów klas I-III odbyła się projekcja 
bajki "Miś Uszatek". 
26 listopada SU zorganizował  dla uczniów klas IV-VI szkolne andrzejki. Była dyskoteka, zabawa przy muzyce 
przygotowanej przez szkolnych didżejów. Nie zabrakło również kącika wróżb.  Nad pięknym wystrojem sali 
pracowała sekcja dekoracyjna SU. 
SU i SKO ogłosiły w szkole akcję "Góra Grosza". W każdej klasie jest puszka, do której można wrzucać 
monety. Zebrane fundusze zostaną przekazane na pomoc rodzinnym domom dziecka i osobom potrzebującym. SU 
przeprowadził także zbiórkę karmy dla psiaków ze schroniska. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się we wszystkie 
akcje charytatywne.  
W szkole czuć zbliżające się święta. Klasy młodsze pod kierunkiem Wychowawców i z pomocą Rodziców zajęły się 
wypiekaniem tradycyjnych pierniczków.  
 „Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia. Jest taka moc, co smutek w radość przemienia. Jest taka siła co spełnia 
marzenia… To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”  
Dyrekcja, Nauczyciele Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnicy  życzą Wszystkim zdrowych 
i wesołych Świąt.  

Barbara Górna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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Aktualności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 

Czas szybko płynie – niedawno był początek roku szkolnego 2014/2015. Teraz szybkimi krokami zbliża się 
zakończenie I semestru, który mija nam w atmosferze intensywnej pracy.  

 3 listopada 2014r. uczniowie kl. IV – VI wzięli udział w edukacyjnych zajęciach w zespole pałacowo-parkowym 
w Mosznej.  Wyjazd ten zorganizowany był w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Na 
uczestników wycieczki czekało na miejscu mnóstwo atrakcji. Okazało się, że w Zaczarowanym Zamkowym 
Świecie  komnaty zostały przekształcone w pracownie eksperymentalno – doświadczalne: Architecturium, 
Lucemium, Energium. Uczniowie malowali światłem, wcielali się w role architektów i budowlańców (budując dom 
z dużych, piankowych klocków). Poznawali również zjawiska związane z prądem i energiami krążącymi wokół 
nas. Największą atrakcją według dzieci była sala poświęcona fotografii, w której wszyscy mieli możliwość znaleźć 
się we wnętrzu aparatu fotograficznego i zrobić sobie śmieszne, pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy uczestnicy 
wycieczki otrzymali na zakończenie pamiątkowe książki zawierające pytania i odpowiedzi z różnych gałęzi nauki. 

 20 listopada br. odbyły się międzyszkolne rozgrywki w halowej piłce nożnej szkół podstawowych. Wszystkie trzy 
szkoły z naszej gminy wystawiły do turnieju po dwie drużyny, zarówno chłopców jak i dziewcząt. Po ciężkich, 
zaciętych meczach  udało się wyłonić zwycięzców, którzy to zgodnie z regulaminem Szkolnego Związku 
Sportowego reprezentują gminę w turnieju powiatowym. W tym roku zawody zostały zdominowane przez 
zespoły  ZSP w Raszowej. Mistrzami Gminy Leśnica zostały obie drużyny z tej szkoły, dziewczęta i chłopcy. 
Niespełna tydzień później rozegrano w Strzelcach Op. i Ujeździe finały powiatowe, gdzie rywalizacja stała już na 
bardzo wysokim poziomie. Dzielnie spisywali się nasi reprezentanci, którzy uplasowali się odpowiednio na miejscu 
czwartym - drużyna chłopców oraz na miejscu trzecim - drużyna dziewcząt. Niestety nie udało się awansować 
do etapu wojewódzkiego, ale apetyty na sukces sportowy u naszych piłkarek i piłkarzy zostały tak mocno 
podrażnione, że już skupiamy się na przygotowaniach do rozgrywek wiosennych. Trzymajcie za nas kciuki !   

 21 listopada br. odbyły się w naszej szkole I Rodzinne Warsztaty Plastyczne pt. „W oczekiwaniu na pierwszą 
gwiazdkę”. W miłej atmosferze, przy ciasteczkach, kawie i herbatce dzieci wraz z rodzicami wykonywały piękne 
ozdoby świąteczne: stroiki, wianki adwentowe, choinki, bombki oraz kartki. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za liczny udział w warsztatach, a przede wszystkim pani Alinie Baczyńskiej i pani Agnieszce Jojko 
za niegasnący zapał twórczy, zaangażowanie oraz bezinteresowną pomoc.  

  25 listopada br. w naszej szkolnej kuchni panował gwar. Na stole można było zobaczyć gwiazdki, choinki, 
serduszka, dzwoneczki, a nawet niedźwiadki. To nasi uczniowie pod bacznym okiem pani Małgorzaty Suchy 
wykrawali z ciasta różnorodne kształty przy pomocy foremek. Po ułożeniu na blaszki, ciasteczka trafiły do piekarni 
w Miejscu Kłodnickim. Następnego dnia uczniowie zajęli się dekorowaniem pierników. Wspólne wypieki 
dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń, ale największą przyjemność sprawiła wszystkim uczestnikom 
degustacja ciasteczek. Dziękujemy pani Małgorzacie Suchy, panu Waldemarowi Bilińskiemu, państwu Alicji 
i Joachimowi Zagrolom oraz państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Gromotkom za okazane serce i wsparcie. 

 27 listopada uczniowie kl. I-IV uczestniczyli w V Gminnym Przeglądzie Tanecznym, który tradycyjnie odbył się 
w Zalesiu Śląskim. Zaprezentowaliśmy polkę i kozaka. Widzom spodobał się szczególnie kozak, rosyjski taniec 
ludowy, ze względu na żywiołowy charakter. 

Dyrektor ZSP w Raszowej -Iwona Pawlus 
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    Bieżący rok szkolny 2014/15 rozpoczął się 
w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy 
bardzo intensywnie. Każda z czterech grup wraz 
ze swoimi paniami, tworzyła wspólne dekoracje 
w salach aby dzieci poczuły się tutaj jak w domu.  
Dbając o indywidualne podejście do każdego 
wychowanka, placówka oferuje cztery rodzaje zajęć 
dodatkowych realizowanych poza podstawą 
programową. Do wyboru są 
w zależności od zainteresowań - kółko sportowe, 
rytmiczno-taneczne, plastyczne oraz literackie. Każde 
dziecko ma równie możliwość uczęszczania na zajęcia 
z języka angielskiego.  
   Pierwszą okazją do wspólnego świętowania były 
obchody Dnia Przedszkolaka, które w naszej placówce 
obchodzono przez dwa dni. Pierwszego dnia dzieci 
zwiedziły Urząd Miejski i odwiedziły naszego 
Burmistrza- pana Łukasza Jastrzembskiego. Na ręce 
włodarza złożony został album, w którym 
wychowankowie przedstawili swoje plany oraz marzenia 
związane z przedszkolem. Następnego dnia odbyła się 
wycieczka do sali zabaw „Arkadia” w Kędzierzynie- 
Koźlu, gdzie dzieciaki mogły szaleć do woli! 
   Kilka dni później- 30 października przyłączyliśmy się 
do bicia rekordu Guinessa w kategorii „największa 
liczba dzieci szczotkujących zęby w tym samym czasie”. 
Oczywiście, cel został zrealizowany.  
   Dbając o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych 
wychowanków, systematycznie organizujemy spotkania 
z przedstawicielami prawa oraz pielęgniarką. 
Na prelekcjach, poruszane są tematy związane 
z bezpieczeństwem ludzi w ruchu drogowym oraz 
udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia 
ludzkiego życia. Dzieci mają okazję wykonać masaż 
serca na fantomach oraz przeprowadzić przykładową 
rozmowę z dyspozytorem pojazdów uprzywilejowanych. 
Dodatkowo, nabywają wiadomości z zakresu dbania 
o higienę własnego ciała.  Kolejnym elementem jest 
umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacji 
kryzysowej w placówce. Aby zapobiec chaosowi oraz 
panice, dzieci oraz personel systematycznie wykonują 
próbne ewakuacje na wypadek pożaru. Każda próba 
odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanego 
specjalisty.  
   W ramach międzynarodowej współpracy 
z nauczycielami oraz studentami kierunków 
pedagogicznych, naszą placówkę odwiedzili studenci 
z Wolfsburga ( Niemcy). Spotkanie miało charakter 
wymiany doświadczeń zawodowych oraz porównania 
sposobu funkcjonowania placówki w naszym kraju oraz 
w Niemczech. Gościom tak się u nas spodobało, 
że postanowili przyjechać na praktyki zawodowe.  
   Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był podobnie 
jak w poprzednich latach, niezwykle uroczyście. Każda 
z grup przygotowała program artystyczny 
zaprezentowany na apelu w towarzystwie zaproszonych 
gości.  
   Już po raz drugi, zorganizowany został Konkurs 
Rodzinny. Tegoroczny odbył się  pod hasłem „Jesienne 
ozdoby” . Udział w nim wzięło kilkanaście rodzin. Efekt 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Komisja miała 
nie lada problem podczas przyznawania miejsc 
na podium, ponieważ każda praca była dopracowana 
w najdrobniejszym szczególe. Cieszymy się, że rodzice 
tak chętnie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach, 
co świadczy o znakomitej relacji na płaszczyźnie dom- 
przedszkole. 
   Dzieci aby poczuć się pełnoprawnymi członkami 
naszej małej społeczności zostały uroczyście pasowane 

na starszaka, a w przypadku dzieci młodszych- na 
przedszkolaka. Każda z grup przygotowała pod czujnym 
okiem swojej pani program artystyczny, który został 
zaprezentowany podczas spotkania z rodzicami. Apel 
miał uroczysty charakter- nie obyło się bez przysięgi 
oraz odśpiewania Hymnu państwowego. 
    Listopad jest miesiącem, w którym nasze dzieci maja 
okazję zaprezentować swoje umiejętności w licznych 
konkursach oraz spotkaniach społeczności lokalnej. 
Grupa Biedronek oraz Motylków zaśpiewała oraz 
zatańczyła na Gminnym Przeglądzie Twórczości 
organizowanym przez LOKiR na Górze Św. Anny. 
Dzieci do występu przygotowały panie Barbara Strokosz 
oraz Joanna Szymczak. Kolejną uroczystością był 
występ z okazji obchodów Św. Marcina, gdzie 
przedszkolacy przedstawili program artystyczny 
w języku polskim oraz niemieckim. Za oprawę 
muzyczną odpowiadały pani Kornelia Plachetka ora 
Joanna Szymczak. W Zalesiu Śląskim odbył się 
„V Przegląd Tańców Regionalnych” na którym grupa 
Biedronek zaprezentowała „Krakowiaka” oraz 
„Lallypop’a”. Owacjom nie było końca, a to wszystko 
dzięki pani Barbarze Strokosz. 
   Chętnie włączamy się również w akcje o charakterze 
ogólnopolskim. Ku pamięci naszego zmarłego rodaka 
obchodziliśmy Dzień Papieski. Dzieci ubrane były 
w kolorach białym, żółtym oraz niebieskim. 
Na zajęciach dydaktyczno- wychowawczych 
przybliżono historię życia Jana Pawła II. Następna 
ważna data w życiu każdego dziecka to urodziny 
Pluszowego Misia. Tego dnia, każdy zabrał 
do przedszkola swoją przytulankę z którą mile spędził 
czas na zabawach i konkursach sprawnościowych. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem są też obchody 
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.  
Każda z grup omówiła związaną z wydarzeniem 
tematykę oraz wykonała plakat w celu 
usystematyzowana nabytych informacji. 
   Nie samą nauką człowiek żyje- o tym wiadomo nie od 
dziś. Dlatego w naszym przedszkolu odbyła się zabawa 
Andrzejkowa połączona z laniem wosku oraz 
czarodziejskimi wróżbami. Każdy miał szansę zabawić 
się w czarodzieja i poznać swoją przyszłość, a czy 
wróżba się spełni… przekonamy się za rok.  
   Święta tuż, tuż, a u nas już od dawna pachnie 
pierniczkami. Tradycją stało się zapraszanie rodziców na 
zajęcia otwarte, na których pieczemy a następnie 
wspólnie ozdabiamy ciasteczka. Frajdę mają z tego nie 
tylko małe dzieci ale te duże też.   
Zapach świąt, sprawił, że drogę do naszej placówki 
odnalazł sam Święty Mikołaj. Zjawił się z workiem 
pełnym prezentów, którymi obdarował dzieci 
ze wszystkich grup. Miejmy nadzieję, że za rok znów 
będziemy mogli cieszyć się z prezentów! 
     
Magdalena Paszko 
Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy  

Wieści z przedszkola w Leśnicy 
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 16.10.2014 r. nasza szkoła po raz kolejny włączyła 
się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację 
WOŚP. Akcja była związana z biciem rekordu 
w  jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej przez jak największą ilość osób. Uczniowie 
klasy VI pod kierunkiem p. E. Janickiej od godz. 12.00 

do12.30 prowadzili resuscytację na fantomach. Przekonali 
się, że nie jest to łatwe zadanie, ale wszyscy bardzo 
zaangażowali się w tę czynność. 
 28 października w naszej szkole odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia. 23 uczniów złożyło 
ślubowanie. To była bardzo doniosła chwila w życiu 
pierwszoklasistów.  
 Po części oficjalnej uczniowie przepięknie 
zaprezentowali się w programie artystycznym "Rejs 
na pasowanie". Całość programu oparta była na motywie 
podróży statkiem, której celem było dotarcie do szkoły 
w Zalesiu Śl. na uroczystość pasowania. Uczniowie 
w   trakcie morskiej wyprawy spotkali Neptuna, który 
wskazał im drogę do Polski. W czasie rejsu dzieci 
odwiedziły państwa UE. Na koniec dotarły do Polski, do 
swojej małej ojczyzny – na Śląsk oraz do szkoły. Nad 
prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwały p. L. 
Popławska (wychowawczyni) oraz K. Skoroszewska 
(asystent). Rodzice pierwszoklasistów zadbali o słodki 
poczęstunek. 
 W październiku kolejny raz obchodziliśmy Święto 
Drzewa. Z tej okazji zaproszono pracownika Nadleśnictwa 
Strzelce Op. - pana Dariusza Krzysztofowicza. 
Pod czujnym okiem leśnika uczniowie posadzili 
12 sadzonek. Stare drzewa zostały wycięte. Każda klasa 
samodzielnie sadziła po dwa drzewka. To była wielka 
przyjemność dla wszystkich. Teraz pozostała tylko 
pielęgnacja wg wskazówek leśnika. 
 Udało się zorganizować wycieczkę 
do nadleśnictwa w Strzelcach Op.. Uczniowie, podzieleni 
na dwie grupy,  wzięli udział w zajęciach w Siedzibie 
Edukacji Leśnej. Najmłodszym najbardziej spodobał się 
film edukacyjny; starsi podziwiali zgromadzone okazy.  
 7 listopada 2014 r. strażacy z OSP w Zalesiu Śl. 
uroczyście posadzili Dąb Wolności. W wydarzeniu tym 
wzięli udział członkowie OSP w Zalesiu Śląskim, 
nauczyciele szkoły oraz zaproszeni goście m.in.: 
przedstawiciel Lasów Państwowych – Ryszard Miler, 
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Wicewojewoda Opolski – 
Antonii Jastrzembski, zastępca Burmistrza Leśnicy – 
Andrzej Iwanowski oraz media. W trakcie uroczystości 
odczytano również list prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego skierowanego do członków OSP w Zalesiu 
Śląskim. 
 12 listopada spotkaliśmy się wszyscy 
na  uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości 
przygotowanym przez klasę VI pod opieką p.  E. Janickiej 
oraz p. B. Pospieschczyk. Prezentacji multimedialnej 
towarzyszyły pieśni patriotyczne oraz poezja. Nastrój był 
podniosły. Podkreślono, jak ciężka i pełna krwi, bólu była 
droga Polaków do wolności, do tego, by Polska wróciła 
na mapę świata. 
  25 listopada, jak co roku, obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. O atrakcje tego dnia zadbały 
panie L. Popławska i M. Radecka. Były konkursy 

na największą ilość misiów przyniesionych przez uczniów 
w klasach, konkurs na zrobienie misiów z balonów. 
 Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny 
„Zażywasz – przegrywasz” zorganizowany przez  
p.  E. Janicką. I miejsce w konkursie zajęła Z.  Gospodorz. 
 26 listopada po raz kolejny w naszej szkole odbyły 
się warsztaty  decoupage prowadzone przez p. B. 
Pospieschczyk i E. Janicką.  Ta technika zdobnicza bardzo 
spodobała się naszym uczniom. Polega ona na przyklejaniu 
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie 
każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, 
ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki 
papierowej – jest to tzw. technika serwetkowa. Uczniowie 
zdobili butelki, słoiki, a nawet pudełka po serkach. Dzieła, 
które stworzyli będzie można kupić na kiermaszu 
świątecznym. 
 Tego dnia już po raz  kolejny nasza szkoła 
zorganizowała Przegląd Tańców Regionalnych. Najmłodsi 
tancerze (przedszkolaki oraz uczniowie klas I -III ) 
zademonstrowali bogaty repertuar taneczny. Były polskie 
tańce  narodowe, ludowe, a także nowoczesne. 
 4 grudnia uczniowie klas II-VI pojechali na 
wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem programu 
była Panorama Racławicka. To przepiękne dzieło autorstwa   
Jana Styki i Wojciecha Kossaka   zrobiło na wszystkich 
ogromne wrażenie. Później odwiedzili Afrykarium, czyli 
nowoczesne i unikalne oceanarium we wrocławskim zoo.  
Uczniowie podziwiali faunę i florę Czarnego Lądu 
w jedynym tego typu obiekcie na świecie. 

  6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj, 
który przyniósł słodkie podarki dla uczniów 
oraz wszystkich pracowników szkoły. Przed nami spotkanie 
opłatkowe oraz jasełka. 
 Zbieraliśmy karmę dla schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Kędzierzynie Koźlu. To coroczna akcja 
Samorządu Uczniowskiego. W szkole trwa również akcja 
„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”. 
  Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim zdrowia, spokoju, wytrwałości 
w dążeniu do celu. 
W imieniu wszystkich uczniów i pracowników szkoły                                                                            
     Ewa Janicka 

Co się działo w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim? 

Szkoła muzyczna zaprasza na koncert kolęd 
Tradycją, od początku  istnienia szkoły stał się jedyny w swoim rodzaju wieczór kolęd,  w czasie którego spotykają się 
przyjaciele naszej szkoły, rodzice uczniów, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz i instytucji współpracujących z nami 
na co dzień. Koncert odbędzie się w dniu 20.12.2014 r. (sobota) o godzinie 16:00 w auli Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy. Serdecznie zapraszamy na koncert,  który przepełniony będzie świąteczną atmosferą. 
           PSM w Leśnicy 
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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 
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SUPERSTARS Z LEŚNICY 
 Dwudziestego trzeciego listopada w Krapkowickim Domu Kultury 
odbył się finał VII Konkursu Piosenki Niemieckiej „Superstar”, którego 
organizatorem było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Ślą-
sku Opolskim. Celem konkursu była prezentacja dorobku artystycznego 
solistów oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych Mniej-
szości Niemieckiej. W tym roku do koncertu finałowego zakwalifikowa-
nych zostało 14 wy-
konawców. Podczas 
koncertu laureatów 
każdy z nich zapre-
zentował jeden utwór 
z repertuaru niemiec-
kiej muzyki rozryw-
kowej. Gminę Leśni-
ca reprezentowało 
Studio Wokalne Bis 
z utworem „Wenn 
ein Stern”. Młodzi 
wokaliści zajęli 
pierwsze miejsce. 
- Czwarty raz  brali-
śmy udział w tym 
konkursie – mówi instruktorka studia Aleksandra Mikołajczyk – Już trzeci 
raz jesteśmy na podium. Trzy lata temu Grand Prix zdobyła reprezentantka 
naszego studia Natalia Wilczek, a dwa lata temu pierwsze miejsce zajęła 
Klaudia Paterok. W tym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce jako zespół. 
Z roku na rok wokaliści prezentują coraz wyższy poziom. My jednak jako 
jedyni nie tylko śpiewaliśmy, ale również tańczyliśmy i graliśmy na instru-
mentach. Oprócz nagród rzeczowych zdobyliśmy nagrodę główną, czyli 
30 godzin w studiu nagrań w siedzibie Radia Opole. Nagramy profesjonal-
ną płytę oraz kolejny raz zaprezentujemy się w Hali Stulecia we Wrocła-
wiu podczas Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej, który odbędzie 
się 26 września 2015 roku.   
        UJ 

Od 26 listopada br. 
LOKiR organizuje 
warsztaty teatralne dla 
młodzieży 
gimnazjalnej. Zajęcia 
odbywają się w każdy 
wtorek od godz. 15.10 
w sali tanecznej 
LOKiRu. Skierowane 
są do osób, które chcą: 
pokonać nieśmiałość 
i stres, odkrywać swoje 
możliwości aktorskie, 
świadomie używać 
emocji oraz działać 

z twórczymi ludźmi. Zajęcia oparte są m. in. na technice świadomej 
improwizacji opracowanej i wykorzystywanej w najlepszych szkołach 
aktorskich w USA. Zajęcia prowadzi zawodowy aktor. Zapraszamy chętną 
młodzież. 

LOKiR 

Warsztaty teatralne 



 

 

WIZYTA W MIEŚCIE PARTNERSKIM HIRSCHAID 

W ostatni weekend listopada 2014 r. delegacja 
z gminy Leśnica, z liczną grupą pań z Dolnej – członkiń 
koła Związku Śląskich Kobiet Wiejskich przebywała 
z wizytą w partnerskim mieście Hirschaid. Głównym 
punktem wizyty był udział w jarmarku adwentowym, 
gdzie nasze gospodynie sprzedawały przygotowane 
swojskie wypieki. Były ciasteczka, pierniki i oczywiście 
nasz śląski kołocz. Polskie stoisko cieszyło się tak dużym 
zainteresowaniem, że sprzedano wszystkie przygotowane 
słodkości.  

Współpraca pomiędzy Hirschaid a Leśnicą 
realizowana jest na różnych płaszczyznach. Burmistrz 
Hirschaid Klaus Homann wraz z Burmistrzem Łukaszem 
Jastrzembskim rozmawiali o zamierzeniach na rok 2015, wśród których planowany jest udział naszej drużyny 
w międzynarodowym turnieju piłki nożnej.        

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015  

Przedstawiamy plan głównych imprez kulturalnych na rok 2015. Pierwszą stałą imprezą będzie Leśnicka 
Majówka, którą LOKiR zaplanował na 1 maja 2015 roku. XXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej w Górze Św. Anny odbędzie się w niedzielę 7 czerwca., następnie 20 czerwca w Lichyni 
odbędzie się Gminny Dzień Seniora, a 21 czerwca XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. W ostatnią 
sobotę czerwca tj. 27.06.  zaplanowano XIX Regionalny Przegląd Koni w Porębie. Dożynki Gminne w roku 
przyszłym roku odbędą się w Górze Św. Anny, 20 września i połączone zostaną z Dożynkami Diecezjalnymi.  

Oprócz tych stałych pozycji Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz poszczególne sołectwa organizują wiele 
przedsięwzięć, których terminarz zamieszczony zostanie  na początku roku na stronie internetowej www.lesnica.pl.  

 

BIEG ŚWIĄTECZNY „PIELGRZYM” W GÓRZE ŚW. ANNY 

W sobotę, 3 stycznia 2015 roku w Górze Św. Anny po raz drugi odbędzie się bieg „PIELGRZYM”, którego 
pierwsza edycja miała miejsce w ostatni dzień 2013 r.  

Impreza ta rozpocznie się mszą święta dla PIELGRZYMÓW BIEGACZY o godzinie 11:00 w bazylice 
świętej Anny. Start biegu zaplanowany jest na godz.12:15, a dekoracja zawodników i zakończenie w sali Kolbego 
w Domu Pielgrzyma  ok. 14:00. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.     
            KL 

22 listopada br. w Kinoteatrze w Zawadzkim odbył się 
XIV Festiwal Piosenki i Tańca "Kuźnia 2014". 
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Sportu i 
Turystyki w Zawadzkim. Grupy z Leśnicy (Mini Entropia 
i Entropia)  zdobyły czołowe miejsca w tym konkursie.  
Osiągnięcia: 
W kat. zespoły 7-9 lat: 
III miejsce - Mini Entropia trio pompon (Agata Koppa, 
Sara Koppa, Alicja Muszkiet) 
W kat. solo 7-9 lat: 
I miejsce - solo pompon Julia Dylewska (Mini Entropia) 
II miejsce - solo pompon Matylda Kojs (Mini Entropia) 

III miejsce - solo Martyna Bochynek (Mini Entropia) 
W kat. solo 14-16 lat: 
I miejsce - solo hip hop Marta Gola (Entropia) 
II miejsce - Sara Jarosz (Entropia) 
III miejsce - Klaudia Łukaszczyk (Entropia) 
W kat. duety: 
I miejsce - duet pompon Małgorzata Łukaszczyk i 
Małgorzata Zgodzaj (Entropia) 
II miejsce - duet hip hop Martyna Rigol i Alicja Mnich 
(Mini Entropia) 

LOKiR 

Sukcesy grup Mini Entropia i Entropia 

Organizacja zimowego utrzymania dróg na obszarze 
gminy Leśnica: 
Drogi gminne – Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Leśnicy w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 :  
77/4615381; telefon alarmowy : 503792275, 

Drogi powiatowe – informacji o przejezdności dróg 
udziela dyżurny akcji zimowej tel. 774401700,  

kom. 602297839 oraz Naczelnik Wydziału Dróg 
Powiatowych – tel. 77/4401716 

Drogi wojewódzkie – wszystkie sprawy organizacyjne, 
związane z zimowym utrzymaniem dróg, podlegają 

Kierownikowi Oddziału Terenowego w Oleśnie – tel. 
504029645.   

Można również dzwonić na nr 504029646 . 
Podczas prac przy odśnieżaniu pełnione będą dyżury 
pracowników Oddziału Terenowego w budynku przy 
ulicy Wielkie Przedmieście 3 w Oleśnie: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500   

tel. 34/3509190 
- od poniedziałku do piątku w godz. 1500-700 oraz soboty, 
niedziele i święta  
  tel. 34/3509199.                                            Referat IK 

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 
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