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W nawiązaniu do „szumu me-
dialnego” jaki został wywoła-

ny w związku z trwającym remontem 
leśnickiego rynku i ewentualnym 
przeniesieniem pomnika Powstańców 
Śląskich na teren Muzeum Czynu Po-
wstańczego w Górze Św. Anny, oraz 
zauważając niepełne przedstawienie 
całej sytuacji, a także wybiórcze po-
dawanie wypowiedzi przez niektóre 
media i osoby nazywające skandalem 
zgodne z prawem działania organów 
gminy, jako Burmistrz Leśnicy pragnę 
przedstawić wszystkie fakty związane 
z przebudową 
rynku oraz sta-
nowisko Rady 
Miejskiej w Le-
śnicy podjęte 
na sesji w dniu 
08.03.2010 
roku. 
  Mieszkańcom 
Leśnicy wiado-
mym jest, że te-
mat przebudo-
wy leśnickiego 
rynku funkcjo-
nuje od wielu lat, a w roku 2002 zo-
stał po raz pierwszy sformalizowany 
w projekcie budowlanym. Projekt ten 
nie przewidywał pozostawienia po-
mnika Powstańców Śląskich na terenie 
rynku, lecz zakładał przeniesienie go 
w inne miejsce (w projekcie nie wska-
zano konkretnego miejsca). Ówczesne 
władze Leśnicy wystąpiły do Woje-
wódzkiego Komitetu Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa (WKOPWiM) 
o opinię w sprawie planowanego prze-
niesienia pomnika. 

W protokole WKOPWiM z dnia 22 
listopada 2002 roku czytamy „W kwe-
stii pomnika ku czci Powstańców Ślą-
skich w Leśnicy Komitet uznał, że nie 
spełnia on dobrze swojej roli: jest nie-
estetyczny, a jego wygląd nie przywo-
łuje pamięci Powstańców. Ustalono, że 
Burmistrz Leśnicy wystąpi do WKO-
PWiM w Opolu z projektem przenie-
sienia rzeźby do muzeum w Leśnicy 
i zagospodarowania tego miejsca„.  Za-
pis „muzeum w Leśnicy” bezsprzecz-
nie wskazuje na jedyne muzeum 
w okolicy Leśnicy, tj. Muzeum Czynu 

Powstańczego 
zlokalizowa-
ne na granicy 
Leśnicy i Góry 
Św. Anny. Za-
pis ten, należy 
traktować jako 
wskazanie wła-
ściwego miejsca 
dla pomnika 
Powstańców, 
gdzie stano-
wiłby całość 
tematyczną 

z Muzeum. Protokół został podpisany 
przez ówczesnego Wojewodę Opol-
skiego Pana Leszka Pogana.
W roku 2007, w odpowiedzi na in-
terpelację poselską, na wspomniany 
protokół z 2002 roku powołuje się Pan 
Tomasz Merta Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. W swej odpowiedzi 
pisze: „Z kolei pomnik upamiętniający 
miejsce walk powstańczych w Leśnicy 
usytuowany jest w dalszym ciągu na 
leśnickim rynku. 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY W SPRAWIE 
POMNIKA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LEŚNICY

Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski 

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

Uważam, iż temat lokalizacji pomnika jest poważny, budzący wiele 
emocji w naszym wielokulturowym społeczeństwie i celem zachowania 
dobrych standardów komunikacji społecznej, pomnik Powstańców 
Śląskich winien pozostać na leśnickim rynku.

Wesołych Świąt
Wielkiej Nocy

Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski

Fragment pomnika Powstańców Śląskich

Niech Święta Wielkanocne 
przyniosą radość oraz 
wzajemną życzliwość, 
a Zmartwychwstanie 

Chrystusa napełni 
Wszystkich pokojem 

i wiarą, da siłę 
w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.

Tego Wszystkim 
czytelnikom Wiadomości 
Leśnickich, mieszkańcom 
i gościom Gminy Leśnica 

życzą

Leśnica, kwiecień 2010 roku ciąg dalszy na str. 2
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  Na mocy decyzji Wojewódzkiego Ko-
mitetu Ochrony Walk i Męczeństwa 
z dnia 22 listopada 2002 r., w związku 
ze złym stanem technicznym, pomnik 
zostanie przeniesiony do Muzeum 
Czynu Powstańczego”. Tym samym 
Minister zaakceptował opinię w tej 
sprawie podpisaną w 2002 r. przez 
ówczesnego Wojewodę Opolskie-
go. Urząd Miejski w Leśnicy posiada 
wszystkie wymagane prawem pozwo-
lenia i uzgodnienia pozwalające na 
przeprowadzenie robót budowlanych 
leśnickiego rynku  oraz wspomniane 
opinie dotyczące przeniesienia po-
mnika Powstańców Śląskich. Należy 
również wspomnieć, że funkcjonują-
cy do 2002 roku projekt zagospoda-
rowania rynku, zgodnie z zaleceniem 
Konserwatora Zabytków, zawiera usy-
tuowanie tablicy pamiątkowej ku czci 
Powstańców Śląskich. Pamiątkowa 
tablica umieszczona ma być na grani-
towym podwyższeniu, umiejscowione 
będą przy niej maszty flagowe, a ca-
łość ma być efektownie podświetlona. 
  Gmina Leśnica od roku 2002 stara-
ła się pozyskać zewnętrzne wsparcie 
finansowe na realizację przebudowy 
rynku. Dopiero czwarta próba zakoń-
czyła się sukcesem i Urząd Miejski 
w Leśnicy otrzymał w roku 2009 do-
finansowanie w wysokości 2,6 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego. Bez 
uzyskanego dofinansowania leśnicki 
samorząd nie byłby w stanie udźwi-
gnąć tak kosztownego przedsięwzię-
cia, jakim jest rewitalizacja rynku. Łukasz Jastrzembski

Burmistrz Leśnicy
Informacje urzędowe

Pod zegarem groźnie!

Budynek Pod Zegarem ciągle nie 
jest należycie zabezpieczony. Pod-

jęliśmy więc odpowiednie i konieczne 
środki urzędowe do rychłego rozwią-
zania tej sytuacji. 
Należy przypomnieć, że budynek jest 
własnością prywatną i Urząd Miejski 
w Leśnicy nie ma prawa remontować, 
zabezpieczać budynku, może jedynie 
w sposób pośredni oddziaływać na 
właściciela. O złym stanie technicz-
nym obiektu Urząd Miejski w Leśnicy 

Budynek Pod Zegarem – położony przy Placu Narutowicza 23 w Leśnicy 
woła o pomoc!!! Burmistrz Leśnicy obawia się o stan techniczny 
budynku, który stanowi coraz większe zagrożenie dla użytkowników 
ruchu kołowego i pieszego.

informował od 2006 roku sąd, komor-
nika, nadzór budowlany, prokuraturę, 
prosząc o podjęcie konkretnych dzia-
łań w celu zapobieżenia nieuniknionej 
katastrofie budowlanej. 
Obecna zima pozostawiła na obiekcie, 
kolejne świadectwa mówiące o wi-
docznym zmęczeniu elementów kon-
strukcyjnych, co obrazują  widoczne 
pęknięcia budzące obawy mieszkań-
ców Leśnicy. 

  Jesienią 2009 roku ruszyły prace bu-
dowlane na naszym rynku, następnie 
ze względu na ogromne mrozy zo-
stały wstrzymane i z końcem lutego 
br. zostały wznowione. W związku 
z trwającymi pracami, 24 lutego 2010 
roku został wystosowany wniosek do 
Muzeum Śląska Opolskiego, którego 
filią jest Muzeum Czynu Powstań-
czego w Górze Św. Anny o przyjęcie 
pomnika Powstańców i umieszczenie 
go na terenie przy budynku muzeum 
w Górze Świętej Anny. W przypadku 
pozytywnej opinii Muzeum i wskaza-
niu nowej lokalizacji planowano wy-
konać projekt przeniesienia. Wniosek 
skierowany do Muzeum jest konse-
kwencją zapisów projektu budowla-
nego (opracowanego w 2002 roku) 
i zapisów protokołu WKOPWiM oraz 
pisma Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w którym Muzeum 
na Górze Św. Anny zostaje wskazane 
jako nowe miejsce lokalizacji pomni-
ka Powstańców Śląskich. 
  Do dnia 10 marca 2010 r. nie otrzy-
maliśmy pisemnej odpowiedzi Mu-
zeum Śląska Opolskiego, a sprawa ta 
została przekazana (nie przez leśnicki 
samorząd) do mediów, które  gościły 
na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy dnia 
08 marca 2010 roku, na której spra-
wa leśnickiego rynku oraz losów po-
mnika Powstańców została ponownie 
przedstawiona i przedyskutowana. 
Na wspomnianej Sesji Rady Miejskiej 
przypomniałem, iż od samego po-
czątku planowania przebudowy ryn-
ku nie mówiono o likwidacji pomnika 

Powstańców Śląskich  lecz o jego prze-
niesieniu w uzgodnione z odpowied-
nimi organami państwowymi miej-
sce. Pomnik jest uczczeniem historii 
bezsprzecznie związanej z gminą Le-
śnica, jest wyrazem pamięci o historii 
tej ziemi. Stwierdziłem również, że 
w związku z odrzuceniem wniosku 
wystosowanego do Muzeum Śląska 
Opolskiego,  przedstawionym ustnie 
mediom przez Dyrektor Muzeum Ślą-
ska Opolskiego, optuję za pozostawie-
niem pomnika na leśnickim rynku. 
Rada Miejska w Leśnicy poparła moje 
stanowisko oraz przedstawiła propo-
zycję rozpatrzenia innych dobrze eks-
ponowanych miejsc na terenie miasta 
Leśnica. 
  Uważam, iż temat lokalizacji pomni-
ka jest poważny, budzący wiele emocji 
w naszym wielokulturowym społe-
czeństwie i celem zachowania dobrych 
standardów komunikacji społecznej, 
pomnik Powstańców Śląskich winien 
pozostać na leśnickim rynku.
  Jestem również zdania, iż demon-
taż pomnika związany bezpośrednio 
z trwającymi pracami budowlanymi 
jest właściwym momentem do prze-
prowadzenia renowacji przed jego 
ponownym ustawieniem. Z uwagi na 
fakt, iż pomnik związany jest nie tyl-
ko z historią gminy Leśnica, ale całej 
Opolszczyzny, do planowanej reno-
wacji powinny włączyć  się finansowo, 
także inne instytucje do których wy-
stąpię ze stosownymi wnioskami. 

Zrujnowany budynek „Pod Zegarem”
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M. Urbańczyk

A. Kosubek

• W środę, 3 marca 2010 r. w Leśnicy 
odbył się pierwszy w roku bieżącym 
odczyt w ramach projektu „Historia 
lokalna na przykładzie wybranych 
miast, gmin, powiatów”. Wykład pt. 
„300 lat Kalwarii na Górze Św. Anny” 
wygłosił kustosz annogórskiego sank-
tuarium Ojciec Błażej Kurowski. 
Temat ten wzbudził duże zaintere-
sowanie wśród mieszkańców gminy 
Leśnica. Projekt „Historia lokalna ...” 
realizowany jest przez Urząd Miejski 
w Leśnicy i Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej. 

• W sobotę, 13 marca 2010 r. w sali kon-
certowej ośrodka kultury w Strzelcach 
Op. odbyła się Gala z okazji wyboru 
Perły Roku 2010. W gronie kanydatek 
do tego zaszczytnego tytułu znalazły 
się Pani Maria Wróbel z Leśnicy i Pani 
Maria Reinert z Raszowej, które otrzy-
mały tytuł Srebrnej Perły. Serdeczne 
gratulacje i kwiaty podczas sobotniej 
uroczystości Paniom Mariom wręczył 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzemb-
ski i  powiedział „ W naszych oczach 
Panie są  ZŁOTYMI PERŁAMI ...”. 
Również leśnickim akcentem podczas 
gali był koncert Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Leśnicy.

• Z okazji Święta Kobiet uroczysto-
ści zorganizowane zastałych przez 
rady sołeckie/osiedli  m.in. w Dolnej 
i  Leśnicy. W obydwu miejscowo-
ściach imprezy były bardzo udane.  
Gratulujemy!!!

• W dniach 25 – 26 lutego 2010 r. wraz 
z pozostałymi gminami powiatu strze-
leckiego oraz Starostwem Strzeleckim 
uczestniczyliśmy w Międzynarodo-
wym Forum Gospodarczym „Śląsk” 
w Opolu. Nasze wspólne stoisko pro-
mocyjne cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem. Zaprezentowaliśmy walory 
turystyczne i inwestycyjne gminy Le-
śnica. W forum uczestniczyli przed-
stawiciele ponad 6o krajów świata. 
W piątek, 26 lutego gościem sympo-
zjum był Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Pan Jerzy Buzek.

i

Zagospodarowanie Placu Narutowicza  
i Placu Marka w Leśnicy

O pogarszającym  się stanie technicz-
nym obiektu, niezwłocznie powia-
domiono po raz kolejny w dniu 20 
stycznia br. Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.
Ostatecznie w dniu 28 stycznia Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wydaje decyzję nr WIB 4006-L-1/09 
nakazującą właścicielowi wykonanie 
robót zabezpieczających  na obiekcie 
tj.:
• rozbiórka lukarny z zegarem,
• rozbiórka konstrukcji dachu w rejo-
nie lukarny,
• demontaż pokrycia dachu,
• pokrycie tymczasowo 
blachodachówką,

W związku z uzyskaniem dofi-
nansowania w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013 w październiku 2009 
r. Gmina Leśnica zawarta umowę 
z wykonawcą zadania – Konsorcjum 
składającym się z następujących firm:
1. Zakład Robót Specjalistycznych Sp. 
z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejo-
nowym w Katowicach pod nr  KRS 
294348,  Pszczyna ul. Korfantego 17, 
- Lider Konsorcjum,
2. Maria Furczyk i Piotr Furczyk – 
przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność gospodarczą  pod nazwą PHU 
„Doro” s.c., Pszczyna ul. Słoneczna 8,
3. Rafał Szostak – przedsiębiorca pro-
wadzący działalność gospodarcza pod 
nazwą Zakład Robót Specjalistycz-
nych, Pszczyna ul. Lompy 4
Umowna wartość zadania to 
2.800.709,92 zł. Wartość dofinansowa-
nia  z RPO wynosi : 2.412.002,43 zł.
W 2009 r. wykonano większość prac 
związanych z zagospodarowaniem 
Placu Marka. W styczniu 2010 r. roz-
poczęto rozbiórkę starej nawierzchni 
Placu Narutowicza. W dalszej kolej-
ności wykonano korytowanie pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonano kanalizację deszczową, 
instalację elektryczną i wykonano 
obrzeże placu z krawężników granito-
wych. Obecnie trwają prace związane 
z wykonaniem podbudowy tłucznia 
kamiennego. Do wykonania pozostał 
jeszcze następujący zakres prac :
• wykonanie nowej nawierzchni 
placu,
• zagospodarowanie istniejącej na tym 
obszarze zieleni, 
• stworzenie elementów małej archi-
tektury: murki do prezentacji herbów 
miast partnerskich, stoły do gry,
• zamontowanie płyty pamiątkowej 
ku czci Powstańców Śląskich, 
• stworzenie elementów wyposażenia 
placu: pachołki żeliwne, osłony drzew, 
ławki parkowe, kosze na śmieci, masz-
ty flagowe, tablice informacyjne, słu-
py znaków drogowych, zdrój uliczny, 
bazy granitowe lamp, płyta żeliwna 
z herbem miasta,
• wykonanie podstawowego oświetle-
nia placu i oświetlenia dekoracyjnego.

Umowny termin zakończenia robót : 
01.06.2010 r.

• usunięcie luźnych 
fragmentów tynku.
Wykonanie decyzji nałożono na kura-
tora budynku, który został wyznaczo-
ny przez Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich.
Aby przyśpieszyć rozpoczęcie prac 
związanych z zabezpieczeniem obiek-
tu przedstawiono PINB kilka firm 
z doświadczeniem, które podjęłyby się  
wykonania prac na w/w obiekcie. Na 
bieżąco ponagla się telefonicznie Nad-
zór Budowlany i kieruje się do nich 
pytanie „Kiedy rozpoczną się prace 
na obiekcie?”.

Wydawca:
Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
tel. 77 461 52 81
e-mail: kl@lesnica.pl

Redakcja:
Zespół UM Leśnica
przewodnicząca: 
Edyta Gola
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• W niedzielę, 21 lutego 2010 r. w sali 
Domu Kultury w Strzelcach Op. odbyła 
się uroczystość „Gala Lauri”, podczas 
której wręczono dyplom dla „Najlep-
szego Ucznia Powiatu Strzeleckiego 
2009” Marcie Gomolli – absolwentce 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy. Mar-
ta Gomolla - jako uczennica Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy była finalist-
ką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego. List gratulacyj-
ny podczas gali Marcie Gomolla oraz 
Dyrektorowi SP Leśnica Barbarze 
Górnej wręczył Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski. Państwu Rena-
cie i Damianowi Gomolla serdecznie 
gratulujemy, a Marcie życzymy dal-
szych sukcesów .

• Podczas karnawału w Leśnicy i Li-
chyni odbyły się „Babskie Combry”. 
Organizatorami  w Leśnicy był Za-
rząd Osiedla Nr 1, a w Lichyni Szkoła 
Podstawowa w Zalesiu Śl. 

• W dniach od 1 do 6 lutego 2010 r. 
grupa mażoretek działających przy 
Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekre-
acji uczestniczyła w tygodniowych 
warsztatach w Opolu, podczas któ-
rych dziewczynki intensywnie pra-
cowały nad programem. Wyjazd sfi-
nansowany został przez LOKiR przy 
częściowym udziale rodziców.

• W dniach 8 do 13 lutego br. Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica oraz 
członkowie chóru szkolnego po raz 
kolejny uczestniczyli w  warsztatach 
zimowych w Zawoji, podczas których 
przygotowano nowy repertuar. Or-
ganizatorem warsztatów była Szkoła 
Muzyczna w Leśnicy. Wyjazd dofi-
nansowany został z budżetu gminy 
Leśnica. 

Kronika wydarzeńi
Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

W związku z naborem wniosków 
do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opol-
skiego poddziałanie 05.01.02 – wspar-
cie lokalnej infrastruktury edukacyj-
nej, w październiku 2009 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie remontu 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Ślą-
skim wraz z wyposażeniem. Zakres 
prac i zakupów objętych wnioskiem 
obejmuje :
• wykonanie nowej elewacji budynku 
wraz z dociepleniem ścian płytami 
styropianowymi,

W celu zaspokojenia potrzeb spo-
łeczno-kulturalnych mieszkań-

ców wsi oraz podniesienia standardu 
usług kulturalnych świadczonych 
przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Re-
kreacji podjęto decyzję o remoncie 
kapitalnym Klubu Wiejskiego w Ra-
szowej.  Po wykonaniu dokumentacji 
projektowej oraz uzyskaniu zapew-
nienia o dofinansowaniu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich prze-
prowadzono przetarg,  w wyniku któ-
rego wybrano wykonawcę zadania: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
wo-Produkcyjne Jan Jelec i Janusz Jelec 
z Gliwic. Prace budowlane rozpoczęto 
01.12.2009 r.  W pierwszej kolejności 
wykonano wzmocnienie istniejących 
fundamentów oraz wykonano ławy 
i stopy fundamenty pod nowo wzno-
szone ściany. W grudniu 2009 r. zdą-
żono wykonać także ściany wewnętrz-
ne i zewnętrzne parteru. Po przerwie 
zimowej spowodowanej niskimi tem-
peraturami w drugiej połowie lute-
go rozpoczęto roboty rozbiórkowe. 

Remont budynku Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem

Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Raszowej

Doroczne podsumowanie działalności

• wykonanie izolacji ścian fundamen-
towych i drenażu głównego skrzydła 
szkoły,
• wykonanie nowego chodnika przy 
elewacji frontowej szkoły,
• remont szatni szkolnej,
• remont pracowni języków obcych,
• wyposażenie pracowni języków ob-
cych w sprzęt multimedialny.
Wniosek jest w trakcie rozpatrywa-
nia. Oczekuje na ostateczną ocenę 
i ewentualne przyznanie środków na 
tę inwestycję. 

Zgodnie z projektem rozebrano starą 
więźbę dachową z pokryciem, ściany 
poddasza oraz drewniany strop par-
teru. W pracach rozbiórkowych duży 
wkład wnieśli mieszkańcy wsi, którzy 
użyczyli swoje ciągniki i ładowarki 
do odwozu gruzu. Prace przebiegają 
zgonie z zaplanowanym harmonogra-
mem. Termin zakończenia robót to 
31.07.2010. Zgodnie z umową wartość 
zadania wynosi 696.634,89 zł.
Po zakończeniu przebudowy program 
funkcjonalno-użytkowy budynku bę-
dzie obejmował :
  Parter

• sala wielofunkcyjna ze sceną,
• pomieszczenie do przygotowywania 
napojów,
• pomieszczenia gospodarcze,
• toalety,

  I Piętro
• sala zebrań,
• sala komputerowa,
• pomieszczenie biblioteki,
• pomieszczenie biurowe,
• toalety. A. Kosubek

A. W.

A. Kosubek

W styczniu br. odbyło się pod-
sumowanie działalności upo-

wszechnieniowo – doradczej w po-
wiecie strzeleckim zorganizowane 
przez Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego – Terenowy Zespół Doradz-

twa w Strzelcach Opolskich. Obecni 
na  uroczystości byli również rolnicy 
gminy Leśnica :
Maria i Krystian Klich, Jadwiga i Hu-
bert Murlowski z Raszowej, Beata i Al-
fred Miedza, Aniela i Berthold Ploch, 

Gizela i Marcin Pordzik, Maria i Horst 
Morawiec z Dolnej, Bożena i Krystian 
Mróz z Zalesia Śl., Felicja i Gothard 
Steindor z Wysokiej. Wszyscy rolnicy 
z naszej Gminy otrzymali gratulacje 
i nagrody rzeczowe od obecnego na 
spotkaniu Burmistrza Leśnicy Łuka-
sza Jastrzembskiego.

Informacje urzędowe

Informuje się, że w dniu 02.04.2010r. Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Leśnicy będzie nieczynny.
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W ostatnim okresie toczy się gło-
śna dyskusja na temat opłat 

adiacenckich. Mieszkańcy sołectwa 
Raszowa, których ta opłata w związ-
ku z budową kanalizacji, będzie jako 
pierwszych dotyczyć, licznie uczestni-
czyli w spotkaniu z przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego.
  Podstawą do ustalenia opłaty adia-
cenckiej jest art. 144 ust.1 i art. 145 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. 
zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Miejskiej 
w Leśnicy Nr IX/70/07 z dnia 14 maja 
2007 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenc-
kiej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
25 czerwca 2007 r. Nr 47 poz. 1575). 
Art. 144 ust. 1 mówi:
„Właściciele nieruchomości uczestniczą 
w kosztach budowy urządzeń infra-
struktury technicznej przez wznoszenie 
na rzecz gminy opłat adiacenckich”.
Art. 145 ma brzmienie:
„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
może, w drodze decyzji, ustalić opłatę 
adiacencką każdorazowo po stworzeniu 
warunków do podłączenia nieruchomo-
ści do poszczególnych urządzeń infra-
struktury technicznej albo po stworzeniu 
warunków do korzystania z wybudowa-
nej drogi”. 
  Sporo kontrowersji budzi w tym art. 
stwierdzenie, że burmistrz może, a je-
żeli może, to nie musi naliczać opłaty 
– twierdzą właściciele nieruchomo-
ści. Jednak w tym przypadku słowo 
„może” ma inne znaczenie i odnosi 
się do terminu, kiedy burmistrz może 
wydać decyzję, czyli w tym przy-
padku po wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej. 
Wysokość opłaty adiacenckiej wyno-
si nie więcej niż 30% różnicy między 
wartością, jaką nieruchomość miała 
przed wybudowaniem urządzeń in-
frastruktury technicznej, a wartością, 
jaką nieruchomość ma po ich wybu-
dowaniu. Wysokość stawki procen-
towej opłaty adiacenckiej ustala rada 
gminy w drodze uchwały.
Poniżej dwa przykłady ustalenia opła-
ty adiacenckiej na podstawie wyceny 
rzeczoznawcy majątkowego:
1. Działka o pow. 0,3850 ha poło-
żonej w Raszowej przy ulicy Młyń-
skiej na kwotę 10 863 zł przed 
podłączeniem do kanalizacji, a po 

podłączeniu do kanalizacji wartość 
działki została wyceniona na kwo-
tę 17 182 zł. W tym wypadku wzrost 
wartości nieruchomości wyniósł  
6 319 zł. 30% tej kwoty, tj. 1895,70 zł 
stanowić będzie opłatę adiacencką.
2. Działka o pow. 0,1251 ha położo-
nej w Raszowej przy ulicy Młyńskiej 
na kwotę 7555 zł przed podłączeniem 
do kanalizacji, a po podłączeniu do 
kanalizacji wartość działki została 
wyceniona na kwotę 12100 zł. W tym 
wypadku wzrost wartości nierucho-
mości wyniósł 4545 zł. 30% tej kwoty, 
tj. 1363,50 zł stanowić będzie opłatę 
adiacencką.
Rzeczoznawca majątkowy, dokonując 
wyceny zastosował tzw. metodę po-
równawczą. Do bezpośredniego po-
równania przyjął transakcje gruntami 
niezabudowanymi przeznaczonymi 
pod zabudowę z miejscowościami 
pod względem wielkości jak najbar-
dziej podobnymi pod względem po-
wierzchni i w miarę jak najmniej od-
ległych w czasie. Uwzględniono zatem 
jako czynnik powierzchnię działki 
oraz trend czasowy, a pominięto inne 
cechy jako nieistotne i trudne do udo-
kumentowania wpływu na wartość 
gruntów. Dokonana wycena warto-
ści nieruchomości, mimo dokonania 
pewnych uproszczeń wynikających 
z ograniczonego miejscowego rynku 
gruntami budowlanymi tego typu 
dobrze oddaje tę wartość w odniesie-
niu do danych z rynku. Przy wycenie 
uwzględniono jak największą ilość 
cech podobieństwa dla miejscowości 
i nieruchomości przyjętych do porów-
nania, uwzględniając też upływ czasu 
na ceny nieruchomości. Określając 
wartość rynkową prawa do gruntu 
uwzględniono w szczególności: lokali-
zację, położenie szczegółowe, warun-
ki komunikacji, wyposażenia w media 
inne niż kanalizacja, wielkość działki 
oraz dokonaną szczegółową analizę 
cen, a także relację popytu i podaży 
na miejscowym rynku.
Należy w tym miejscu zaznaczyć jesz-
cze jeden fakt – realna cena wykona-
nia indywidualnie przyłącza to kwota 
około 3000,00 zł ( w cenie tej nie ma 
kosztów związanych z odwodnieniem 
wykopu, projektem organizacji ruchu, 
opłatą za zajęcie pasa drogowego, któ-
re nie występują, gdy przyłącze jest 
realizowane przez wykonawcę w ra-

Opłata adiacencka

M. Gorgosch, R.Mnich

• W sobotę, 30 stycznia 2010 r. w re-
stauracji „Harcówka” w Górze Św. 
Anny odbyła się pod patronatem ho-
norowym Burmistrza Leśnicy Łuka-
sza Jastrzembskiego Gala Noworocz-
na – Koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Leśnica Organizatorem przed-
sięwzięcia była Publiczna Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Leśnicy oraz 
Stowarzyszenie TIKEA w Leśnicy. 
Ciekawy i bogaty repertuar w wyko-
naniu leśnickiej orkiestry, pod batutą 
Pana Klaudiusza Lisonia  dostarczył 
słuchaczom wielu  wrażeń.

• W styczniu minął termin składania 
wniosków w ramach tzw. „małych 
projektów” do Lokalnej Grupy Działa-
nia Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. 
Z gminy Leśnica wpłynęło aż 8 wnio-
sków, z czego 7 przeszło pierwszą oce-
nę i uzyskała rekomendację Rady Pro-
gramowej. Kolejny etap weryfikacji to 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. Wnioski dotyczyły m.in. 
budowy placu zabaw w Leśnicy, wy-
dania publikacji, remontu kaplic kal-
waryjskich, remontu sceny i ławek, 
tablic informacyjnych. Gratulujemy 
aktywności naszym organizacjom.

• W Łąkach Kozielskich po trzech 
latach wznowiła swoją działalność 
Grupa Odnowy Wsi. Liderem grupy 
została wybrana Pani Teresa Kwocza-
ła. Jest to piąte sołectwo w programie 
Odnowa Wsi z gminy Leśnica. Życzy-
my im wielu pomysłów oraz samych 
sukcesów w ich realizacji.

mach ich prac związanych z kontrak-
tem). Innym ważnym tematem jest 
wyliczenie średniej kwoty o ile tańsze 
jest roczne odprowadzanie ścieków 
komunalnych, przez statystyczną ro-
dzinę, do kanalizacji, a wywożenie tej 
samej ilości ścieków przez wozy ase-
nizacyjne do oczyszczalni – rocznie to 
kwota około 650 zł. 
W najbliższym czasie Rada Miejska 
w Leśnicy zajmie się tematem wyso-
kości stawki procentowej opłaty adia-
cenckiej. O wynikach tej konsultacji 
mieszkańcy zostaną powiadomieni na 
stronie urzędu oraz w sposób oficjal-
nie przyjęty.

Kronika wydarzeńi
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Dnia 24 lutego 2010 roku Gmina 
Leśnica podpisała umowę z Sa-

morządem Województwa Opolskiego 
o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 dla zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i przepompowniami 
ścieków sanitarnych z rurociągami 
tłocznymi oraz zasilaniem energe-
tycznym i przyłączami wodociągowy-
mi do przepompowni w miejscowości 
Łąki Kozielskie”. 
Podpisanie umowy poprzedziło sze-
reg działań ze strony gminy, które 
były niezbędne by otrzymać pomoc. 
Pierwszym krokiem było poprze-
dzenie analiz technicznych i eko-
nomicznych, które pokazały, iż od-

prowadzanie ścieków komunalnych 
do Kędzierzyna-Koźla będzie tańsze 
inwestycyjnie i zapewni gminie czę-
ściową dywersyfikację odbioru ście-
ków – co wpłynie na stabilizację cen 
w dłuższej perspektywie.
Aby zrealizować wskazany cel: Rada 
Miejska w Leśnicy podjęła w marcu 
2009 r. uchwałę o zmianie planu za-
gospodarowania przestrzennego so-
łectwa Łąki Kozielskie,  wystąpiono 
z wnioskiem o wydanie decyzji środo-
wiskowej, a pod koniec listopada 2009 
Gmina Leśnica wystąpiła o zmianę de-
cyzji o pozwolenie na budowę (w tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować 
wszystkim mieszkańcom Łąk Koziel-
skich, oraz właścicielom działek w tej 
miejscowości, którzy poświęcili swój 
czas na dojazdy do starostwa w Strzel-
cach Opolskich celem przyspieszenia 

Nowe inwestycje w Gminie Leśnica
Budowa kanalizacji w Łąkach Kozielskich

Budujemy nasze drogi

SUPERMLEKO 2009

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Podziękowania

uzyskania Decyzji o zmianie pozwo-
lenia na budowę – bez tego sołectwo 
Łąki Kozielskie bezpowrotnie straciło 
by szansę na uzyskanie wsparcia fi-
nansowego na budowę kanalizacji).
Wartość całego zadania wynosi 
6.506.667,21 zł, w tym 3.999.999,00 zł 
dofinansowania. Kwoty te prawdopo-
dobnie ulegną zmianie po przetargu, 
którego ogłoszenie planowane jest na 
II kwartał 2010 roku. 
Według harmonogramu rzeczo-
wo-finansowego  realizacja zadania 
przewidziana w dwóch etapach.  Za-
kończenie I etapu planowane jest w li-
stopadzie 2011, a całości w listopadzie 
2012 roku.  Terminy te także mogą 
ulec zmianie po rozstrzygnięciu prze-
targu, czyli budowa kanalizacji  może  
zostać zakończona w znacznie wcze-
śniejszym terminie.

1. „Przebudowa dróg gminnych 
105850 O i 105849 O w Górze św. 
Anny” – wykonano dokumentację 
projektową; w chwili obecnej przystę-
puje się do złożenia wniosku na decy-
zję zezwalającą na realizację przed-
miotowej inwestycji.
2. „Budowa drogi gminnej nr 105880 
O ul. Wiejska VII w Dolnej na dział-
kach nr 106, 109 i 105” – wykonano 
dokumentację projektową i wszczęto 
postępowanie w Starostwie Powia-
towym w sprawie wydania dla Gmi-
ny Leśnica decyzji o zezwoleniu na 
realizację przedmiotowej inwestycji 
drogowej.

3. „Budowa dwóch ciągów pieszo – 
jezdnych w miejscowości Dolna, na 
działkach o nr ew. 109 i 58 obręb ewi-
dencyjny Dolna” – uzyskano decyzję 
zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na budowę 
przedmiotowych ciągów; złożono 
wniosek o dofinansowanie tj. przy-
znanie środków terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na budo-
wę i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, który został roz-
patrzony pozytywnie.

Planowane inwestycje i remonty dróg w gminie Leśnica.
4. „Remont ulicy Brzegowej, Gorec-
kiego i Krótkiej w miejscowości Leśni-
ca” – zlecono opracowanie dokumen-
tacji projektowej.
5. „Remont nawierzchni drogi gmin-
nej 105894 O ul. Wolności” w miej-
scowości Lichynia – zlecono opraco-
wanie dokumentacji projektowej.
6. Przystąpiono do opracowania wie-
loletniego harmonogramu remontu 
dróg wewnętrznych, stanowiących 
dojazd do gruntów rolnych na terenie 
gminy Leśnica.

Adrian Lukosz

A.W.

Sukcesy mieszkańców

W konkursie „Supermleko 2009” 
w kategorii produkcja mleka 

ponad 300 tys. litrów rocznie I miej-
sce w województwie opolskim zdo-
było gospodarstwo Marii i Krystiana 

Klich z Raszowej Życzymy dalszej 
satysfakcji i dobrych wyników w pro-
wadzonym na wzorowym poziomie 
przez Państwo Klich gospodarstwie 
specjalistycznym.

sx
c.

hu

Nominowane do tytułu „Perła 
Roku 2010” Maria Wróbel z Le-

śnicy i Maria Reinert z Raszowej skła-
dają serdeczne podziękowania Panu 

Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzemb-
skiemu oraz wszystkim, którzy oddali 
głosy w tym plebiscycie. „Srebrne Per-

ły” są wdzięczne za wsparcie ducho-
we, zainteresowanie i zaangażowanie 
mieszkańców gminy Leśnica.
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Strażackie plany i inwestycje w 2010 roku

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Strażackie wiadomości

Strażackie wiadomości

Eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej.

B.T.

Jerzy Wojtala
Kierownik Referatu SO

W budżecie gminy Leśnica na 
2010 rok na działalność i utrzy-

manie OSP zaplanowano kwotę 
309.640 zł, w tym 61.500 zł na wydatki 
majątkowe: 50.000 zł w ramach pro-
gramu oszczędnościowego na zakup 
samochodu strażackiego i 11.500 zł 
na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP. 
Na wydatki bieżące OSP przeznaczo-
no 248.140 zł. Środki te zabezpieczą 
podstawowe potrzeby siedmiu OSP, 
jak wynagrodzenia mechaników-kon-
serwatorów, zakup paliwa i olejów, 
zakup opału, ubezpieczenia osobowe, 
komunikacyjne i majątkowe, opłata 
za zużytą energię elektryczną, usługi 
komunalne i telekomunikacyjne, ba-
dania lekarskie członków JOT OSP, 
funkcjonowanie systemu alarmowa-
nia, itp. Pozwolą też na sfinansowanie 
koniecznych remontów remiz i sprzę-
tu silnikowego oraz uzupełnienie 
wyposażenia.

  Dwa zadania zostały już zrealizowa-
ne. W miesiącu lutym br. w remizie 
strażackiej OSP w Zalesiu Śląskim 
zamontowano wyciąg spalin z samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych, na co 
wydatkowano ze środków gminnych 
14.505,80 zł. Adaptację pomieszczenia 
na sanitariat i remont zaplecza socjal-
nego OSP w Czarnocinie zakończono 
2 marca 2010 roku. Prace sfinanso-
wano z budżetu gminy (17.946,20 zł) 
i dotacji w wysokości 5.000 zł przy-
znanej tej jednostce przez Zarząd 
Główny Związku OSP RP na zakup 
materiałów.
Jednostki OSP doposażone będą 
w nowy sprzęt. Z subwencją Związku 
OSP RP zaplanowano zakup umun-
durowania wyjściowego i bojowego, 
drabin strażackich, aparatów po-
wietrznych, piły do betonu i stali oraz 
wentylatora oddymiającego.

Zapowiedzi wydarzeń

W sobotę, 27 lutego 2010 r. w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Leśnicy odbyły się eliminacje gmin-
ne XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”.
Zgodnie z regulaminem, turniej roz-
grywany był w trzech grupach wieko-
wych: I grupa – uczniowie szkół pod-
stawowych,  II grupa  – uczniowie szkół 
gimnazjalnych,  III grupa  – uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych.
Do eliminacji gminnych zakwalifi-
kowało się 27 osób (w tym: w grupie 
I – 7, w grupie II – 8, w grupie III – 12 
osób), wyłonionych w drodze elimi-
nacji środowiskowych, które odbyły 
się w pięciu jednostkach OSP: w Le-
śnicy, Łąkach Kozielskich, Raszowej, 
Wysokiej i w Zalesiu Śląskim.
Pierwszym etapem eliminacji gmin-
nych było rozwiązanie testu przez 
wszystkich uczestników turnieju. 
Najlepsi zawodnicy z poszczególnych 
grup zakwalifikowali się do rozgryw-
ki finałowej i jury konkursu w skła-
dzie: Alfons Długosz – Przewodniczą-

cy Teresa Tiszbierek – Sekretarz, mł. 
asp. Dawid Mehlich – Członek usta-
liło końcowe wyniki eliminacji, które 
przedstawiają się następująco:
• I grupa wiekowa – uczniowie szkół 
podstawowych:
h Florian Reinert
h Krzysztof Ernest
h Natalia Hadrian
• II grupa wiekowa – uczniowie szkół 
gimnazjalnych:
h Sylwana Mróz
h Adrian Alscher
h Martina Tiszbierek
• III grupa wiekowa – uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych:
h Krzysztof Golly
hWeronika Paterok
h Fabian Rosły
Puchary dla zwycięzców, nagrody 
książkowe i rzeczowe dla wszystkich 
uczestników eliminacji sponsoro-
wał Burmistrz. Pamiątkowe dyplomy 
ufundował Związek OSP. Słodki po-
częstunek sfinansowany został przez 
OSP w Leśnicy.

• W sobotę, 10 kwietnia 2010 r. w Górze 
Św. Anny zaplanowano organizację VI 
Mistrzostw Polski w Biegach Górskich 
w stylu anglosaskim na krótkim dy-
stansie. Organizatorem przedsięwzię-
cia jest ML - UKS Technik Komorno – 
osoba odpowiedzialna p. Piotr Pakosz.

• Tradycyjnie 1 maja w naszym regio-
nie mają miejsce imprezy związane 
z postawieniem drzewka majowego. 
Takie spotkanie połączone ze Świętem 
Kwiecia zaplanowano m.in. w Leśnicy.

• W sobotę, 15 maja 2010 r. w Lichyni 
odbędzie się Gminny Dzień Seniora. 
Już dziś serdecznie zapraszamy wszyst-
kich seniorów. 

• W niedzielę, 16 maja 2010 r. w Li-
chyni odbędzie się uroczystość 
z okazji 125-lecia OSP Lichynia oraz 
XVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej.

• 6 czerwca 2010 r. w Górze Św. Anny 
odbędzie się pielgrzymka mniejszości 
narodowych. Tradycyjnie w tym dniu, 
w namiocie obok Domu Pielgrzyma 
odbędzie się XIX Przegląd Zespołów 
Dziecięcych i Młodzieżowych Mniej-
szości Niemieckiej.

• XIV Regionalny Przegląd Koni odbę-
dzie się w sobotę, 26 czerwca 2010 r.

Kronika wydarzeńi

• W niedzielę, 21 marca 2010 r. miały 
miejsce wystawy stołów wielkanoc-
nych. W Gogolinie impreza ta zosta-
ła przygotowana przez Stowarzysze-
nie Kraina św. Anny i Urząd Miejski 
w Gogolinie, a w Kolonowskiem przez 
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. 
Naszą gminę reprezentowały panie 
z sołectwa Raszowa w Gogolinie i pa-
nie z koła ZŚKW w Dolnej. Serdecznie 
gratulujemy niesamowitych pomy-
słów i aktywności. 
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Roland Ludwig z Leśnicy triumfował w Olimpiadzie Młodych 
Producentów Rolnych

Cieszymy się z wielu sukcesów i zaangażowania uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Leśnicy. 
Aktywny udział uczniów w konkursach naukowych i sportowych wysoko stawia poprzeczkę szkołom 
w naszym Powiecie i dopinguje do osiągania jeszcze większych sukcesów.

Wielki sukces naszego mieszkańca!

Sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Dziesiątego marca w Opolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Łosiowie odbył się konkurs wiedzy 
o PROW 2007-2013 – Olimpiada Mło-
dych Producentów Rolnych. W kon-
kursie udział wzięło 39 uczestników. 
W drodze eliminacji pisemnych 
i praktycznych wyłoniono sześciu 
laureatów, którzy przystąpili do dru-

giej ustnej części konkursu w której 
odpowiadali na pytania z dziedziny 
agrotechniki, zootechniki, mecha-
nizacji, ekonomii oraz nauk społecz-
nych. Pierwsze miejsce zajął młody 
rolnik z Leśnicy Roland Ludwig, który 
w nagrodę otrzymał szlifierkę kątową. 
Zwycięzca otrzymał także zaprosze-
nie do Parlamentu Europejskiego 
ufundowane przez Posłankę do Parla-
mentu Europejskiego Lidię Geringer 
de Oedenberg. 
– Już po raz piąty wziąłem udział w tej 
olimpiadzie – mówi Roland Ludwig 

– Wcześniej udało mi się zdobyć dru-
gie, trzecie, a w zeszłym roku piąte 
miejsce. Moi konkurenci byli bardzo 
dobrze przygotowani, gdyż wygrałem 
różnicą 0,5 punktu.
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Roland Ludwig podczas Olimpiady 

Grono zwycięzców i Jurorów Olimpiady

Marta Gomolla odbiera nagrodę dla Najlepszego Ucznia Powiatu Strzeleckiego w 2009 r.

Sukcesy mieszkańców

Sukcesy mieszkańców

U.J.

Barbara Górna
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy

Uczniowie wzięli udział w licz-
nych konkursach przedmio-

towych, kwalifikując się do finału 
wojewódzkiego: z języka polskiego – 
Aneta Nowak i Patrycja Charczenko,  
z j. niemieckiego – Patrycja Charczen-
ko, Lennard Czakaj, Dominik Ludwig, 
Michael Bigas. Do Finału Ogólnopol-
skiego Konkursu Języka Niemieckiego 
„Der Die Das Kenner” zakwalifikował 
się Lennard Czakaj (I miejsce), Marcel 
Socha i Patrycja Charczenko (II miej-
sce w etapie szkolnym). Do finału po-
wiatowego Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego zakwalifikowali 
się: Przemysław Szymczak (I miejsce 
w etapie gminnym) i Kacper Mar-
czewski (II miejsce w etapie gmin-
nym). Szkolni sportowcy wyróżnili 
się zajmując I miejsce w Gminnych 
Zawodach Tenisa Stołowego – Prze-
mek Szymczak i Sebastin Gorzel – fi-
nał powiatowy, chłopcy – II miejsce 
w Powiatowych Rozgrywkach Piłki 
Siatkowej, dziewczęta zajęły II miej-
sce w Półfinałach Wojewódzkich Pił-
ki Nożnej Dziewcząt. Grzegorz Giera, 
uczeń klasy VI zajął III miejsce i zo-
stał laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu „Ze Śląskiem na ty”.

 Uczennica naszej szkoły Marta 
Gomolla za szczególne osiągnięcia 
(I miejsce – laureatka Wojewódzkie-
go Konkursu Polonistycznego oraz 
laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego) w powiatowym 
konkursie ogłoszonym przez Staro-

stwo Powiatowe w Strzelcach Opol-
skich została „Najlepszym Uczniem 
Powiatu Strzeleckiego 2009” w ka-
tegorii „Uczeń Szkoły Podstawowej”. 
Na uroczystej „Gali Lauri” otrzymała  
Statuetkę  i Nagrodę Starosty.
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Szkoła Podstawowa w Leśnicy podejmuje wiele inicjatyw służących stałemu wzrostowi uczniów  
i bardzo czynnie wspiera właściwe postawy wśród naszej społeczności. 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy
Szkolne wiadomości

Postawione cele i zadania szkoły 
zmierzają do stworzenia szkoły 

bezpiecznej i przyjaźnie wspomaga-
jącej proces edukacji każdego dziec-
ka. Kształcenie oraz wychowanie to 
procesy, które prowadzą do realizacji 
aspiracji, rozwoju własnego uczniów 
i wykorzystania ich możliwości; przy-
gotowują naszych uczniów do aktyw-
nego i odpowiedzialnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, w wymiarze 
lokalnym i globalnym. W bieżącym 
roku gro zadań przyjętych przez 
szkołę do realizacji zostało wpisanych 
w gminny projekt „Leśnicka szansa 
na lepszą przyszłość”. Projekt powstał 
dzięki współpracy dyrektorów szkół, 
którzy jednocześnie są koordynato-
rami projektu. Jest realizowany przez 
szkoły z terenu Gminy Leśnica, finan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, działanie „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych, zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty”. Całość 
pozyskanych funduszy na realizację 
zadań szkół to kwota 390606,00 zł. 
W ramach modułu realizowanego 
w SP w Leśnicy uczniowie uczestniczą 
w licznych zajęciach wyrównawczych 
i korekcyjno-kompensacyjnych. Zain-
teresowani uczniowie mogą korzystać 
z zajęć z psychologiem. Wdrożeniu 
nowych form nauczania cechujących 
się wyższą skutecznością niż formy 
tradycyjne posłużył między innymi 
wyjazd uczniów do Teatru Muzyczne-
go w Gliwicach na spektakle: „Dziadek 
do orzechów” – kl. I-III, „High School 
Musical” – kl. IV–VI. Wkrótce ucznio-
wie wyjadą do Opolskiego Teatru Lal-
ki i Aktora na spektakl „Idziemy po 
skarb” a kl. IV–VI do Teatru Drama-
tycznego w Zabrzu na spektakl „Pięk-
na i Bestia”. W ramach dodatkowych 
zajęć dla uczniów ukierunkowanych 
na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniowie poznają tajniki technologii 
informacyjnej, rozwijali swoje talen-
ty plastyczne uczestnicząc w dwu-
dniowych warsztatach plastycznych 
zorganizowanych na Górze Świętej 
Anny. Talenty muzyczne uczniowie 

zaprezentowali na Festiwalu Piosen-
ki Angielskiej i Niemieckiej. W etapie 
szkolnym zwycięzcami zostali Dorota 
Rieger z kl. V b – I miejsce – utwór 
„Hallelujah”, Weronika Mincer z kla-
sy VI a z chórkiem- II miejsce – utwór 
„I’m Alive”. Już niedługo młodzież 
wyruszy na Zielone Rajdy po Parku 
Krajobrazowym Góra Świętej Anny, 
a swoje działania podsumuje IV Edy-
cją Sejmiku Ekologicznego. 
Uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cieli realizowali również inne projek-
ty, w tym o zasięgu ogólnopolskim 
– Szkoła z prawami dziecka. Dzieci 
uczestniczyły w lekcjach o przysługu-
jących im prawach, przygotowały au-
dycję radiową. Pod patronatem UNI-
CEF zorganizowany został „Dzień 
Praw Dziecka”. Były okrzyki, piosen-
ki. Obchody zakończył happening 
„Balony do nieba”, najważniejsze pra-
wa wypisane na balonach trafiły do 
mieszkańców naszej gminy. Aktorskie 
i artystyczne umiejętności uczniowie 
rozwijali i prezentowali w czasie zor-
ganizowanych uroczystości „Dla Ko-
chanych Babć i Dziadków”. 
Poprawie kondycji zdrowotnej służą 
zajęcia organizowane w ramach pro-
gramu „Przeciwdziałamy wadom po-
stawy” (pod patronatem Opolskiego 
Kuratora Oświaty). Uczniowie klas 
I, II, III i V uczestniczyli w turnusie 
rehabilitacyjnym w sanatorium w Su-
chym Boże. Dzieci klas I, II i III uczą 
się aktywnie spędzać czas uczestni-
cząc w wyprawach koła turystycznego 
„Łazik”.
Większość uczniów bierze udział 
w ogólnopolskim programie „Szklan-
ka mleka” pilotowanym przez ARR 
w Opolu, współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dzieci piją mleko białe, 
smakowe lub jogurty (kwota dofinan-
sowania w roku 2009 to 9600zł). Już 
od 16 marca uczniowie klas I–III będą 
uczestniczyć w ogólnopolskim pro-
gramie „Owoce w szkole”. Będą otrzy-
mywać trzy razy w tygodniu porcję 
owoców i warzyw oraz soki owocowe 
i warzywne. Program jest pilotowany 
przez ARR w Opolu, współfinansowa-
ny ze środków EFS, ma na celu wyro-

bienie wśród najmłodszych członków 
szkolnej społeczności właściwych na-
wyków żywieniowych. 
Szkoła realizuje również program 
„Radosny uśmiech, radosna przy-
szłość”, „Wolność oddechu”, „Trzymaj 
formę”. W miesiącu lutym uczniowie 
uczestniczyli w wyjeździe na narty, 
gdzie pod okiem instruktorów pozna-
wali tajniki sportów zimowych. W ra-
mach projektu „Krzewienie sportu 
wśród Leśnickich Orłów” został zor-
ganizowany wyjazd na lodowisko i na 
basen. Młodzież uczestniczyła w cy-
klu pouczających spotkań i warszta-
tów przeprowadzonych przez Dzielni-
cowego Posterunku Policji w Leśnicy 
pana Zbigniewa. Chałata. W ramach 
realizacji projektu „Życie bez nało-
gów” odbyły się profilaktyczne spek-
takle edukacyjne.
Świadomością i działalnością proeko-
logiczną oraz niezwykłymi talentami 
technicznymi uczniowie wykazali się 
uczestnicząc w zorganizowanej przez 
szkołę IX Edycji Gminnego Konkursu 
„Eko-Produkt”. Ponad 70 uczestników 
zaskoczyło pomysłowością i wysoką 
jakością wykonanych prac. Stworzo-
ne małe arcydzieła sztuki można po-
dziwiać na wystawie w Galerii Sztuki 
w Leśnicy. Konkurs realizowany był 
pod patronatem Burmistrza Leśnicy, 
który wszystkich laureatów i uczest-
ników nagrodził atrakcyjnymi upo-
minkami. Wystawa została zorga-
nizowana we współpracy z LOK i R 
w Leśnicy. 
Z myślą o przyjęciu do szkoły przy-
szłych sześciolatków w ramach pro-
gramu rządowego „Radosna Szkoła” 
złożony został przez dyrektora szkoły 
wniosek o wyposażenie szkoły w po-
moce dydaktyczne dla klas I. Szkoła 
zakwalifikowana została do reali-
zacji projektu o wartości 12 tysięcy 
złotych. 
Do naszej szkoły trafi nowoczesny 
sprzęt komputerowy. Szkoła Podsta-
wowa w Leśnicy jest jedną ze 111 szkół 
z terenu województwa opolskiego, któ-
ra przystąpiła do programu „Opolska 
eSzkoła, szkołą ku przyszłości” reali-
zowanego przez Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Informatycznego 

ciąg dalszy na str. 10
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Z Kapitałem Ludzkim na ty!

Szkolne wiadomości

Szkolne wiadomości

Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego nie jest obcy Pu-
blicznemu Gimnazjum w Leśnicy. 
Czerpiemy z niego pełnymi garścia-
mi. Oczywiście rzecz nie jest prosta! 
Wymaga cierpliwości, samozaparcia, 
pokory. Dlaczego? Trzeba startować 
w konkursach o granty, pisać wnioski, 
trzymać rękę na pulsie! Internet staje 
się podstawowym narzędziem pracy. 
Czasami zawodzi technika, czasa-
mi własna niemoc twórcza – jedno 
niepotrzebne kliknięcie w klawiatu-
rę komputera i wniosku nie ma! Ale 
zapewniam, że warto o środki unijne 
się starać. Z pewnością poszerzają one 
ofertę edukacyjną szkoły, wyrównu-
ją szanse naszej młodzieży na lepszy 
start w dorosłe życie. Wzbogacają du-
chowo. Obecnie szkoła realizuje trzy 
duże projekty unijne.
Od 2009 roku z Uniwersytetem Ślą-
skim w Katowicach realizujemy pro-
jekt „Aktywni w szkole – aktywni 
w życiu”. Zostaliśmy do niego za-
kwalifikowani jako 1 z 20 gimnazjów 
Opolszczyzny. Łącznie w projekcie 
jest 80 szkół z 4 województw. Zaczę-
liśmy od szkoleń liderów projektu 
(pani D. Ulrich, J. Rigol i W. Bedna-
rek) i dyrektora szkoły. Od tego roku 
szkolnego zadaniami zostało objętych 
38 uczniów klas I. Projekt kształci 
kompetencje kluczowe: matematycz-
no-techniczne, kreatywność i ini-
cjatywność oraz przedsiębiorczość 
i pracę w technologii informatycznej. 
Powołano Naukowe Koło Młodych, 
które pracuje w 3 sekcjach w każdą 
sobotę. Efektem jego pracy w roku 
2010 będzie „Zbiór zadań na temat 
gminy Leśnica”. Najzdolniejsi ucznio-
wie mieli okazję pojechać na warsz-

taty naukowe na Uniwersytet Śląski, 
wszyscy wziąć udział w warsztatach 
aktywności własnej. 
Hitem projektu jest zadanie: „Wspar-
cie i pomoc” – dodatkowe zajęcia wy-
równawcze z matematyki, fizyki i bio-
logii w grupach trzyosobowych. Uczeń 
otrzymał bon na 12 zajęć miesięcznie 
i mógł dokonać wyboru przedmiotu , 
z którego chce otrzymać pomoc.
Projekt będzie realizowany do 2012 
roku. Szkoła otrzyma w ciągu 3 ko-
lejnych lat nowoczesne pomoce i na-
rzędzia pracy, wartości 27 tysięcy oraz 
materiały na kwotę 9 tysięcy na orga-
nizację Festiwali Nauki.
Udział uczniów i szkoły w projekcie 
jest bezpłatny i co ciekawe, możemy 
jeszcze pozyskać dodatkowe środki 
– na potrzeby zajęć wyrównawczych 
wynajmuję Uniwersytetowi sale lek-
cyjne. W ten sposób szkoła w ciągu 
trzech lat pozyska kwotę 31 500 zł. 
Łączna wartość projektu to w przy-
bliżeniu (Uniwersytet nie zdradził tej  
tajemnicy) 185 000 zł oraz wartość 3 
wycieczek , obozu naukowego i wielo-
dniowych szkoleń nauczycieli.
Drugi projekt realizujemy wspólnie 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Politech-
niczym i Informatycznym w Opolu. 
To dodatkowe 4 koła zainteresowań, 
które, pracując metodą projektu, wy-
korzystując nowoczesne pomoce, 
opracują multimedia na temat szkoły, 
parafii, gminy i okolic. Powstała już 
ciekawa prezentacja z użyciem GPS 
Parku Wodnego w Raszowej na ma-
pie interaktywnej, którą przygotowała 
klasa II a z panią E. Janas.
Uczniowie byli również w Opolu na 
prezentacji nowych technologii infor-
matycznych. Szkoła otrzymała rzut-
nik, GPS, dyktafon krótkofalówki, 
dalmierz i materiały biurowe.

Od listopada 2009 roku realizujemy 
także projekt „Leśnicka szansa na lep-
szą przyszłość”. Obejmuje on wszyst-
kie szkoły w naszej gminie.
Jego wartość to 390 606 zł. Zarys pro-
jektu opracowali dyrektorzy 4 szkół, 
wniosek konkursowy opracowałam 
samodzielnie i tym większa radość, że 
przeszedł, w sytuacji gdy 70 odpadło. 
W jego ramach odbywają się w szko-
le zajęcia wyrównawcze z języka pol-
skiego, matematyki, fizyki i chemii. 
Uczniowie mogą skorzystać z pomocy 
psychologa, wyjadą do Pokrzywnej 
na dwudniowe, bezpłatne warsztaty 
z profilaktyki uzależnień. To również 
działania z zakresu ekologii- pieszy 
rajd na Górę Św. Anny, warsztaty 
chemiczne i plener malarski. Każdy 
uczeń wyjedzie do Teatru Muzyczne-
go i Dramatycznego. Byliśmy już na 
ciekawym spektaklu „Hight School 
Musical” w Gliwicach. Klasy III na-
tomiast pojadą na dwudniową wy-
cieczkę do Niemiec. Dofinansowanie 
z programu do powyższej wycieczki 
wynosi 325 zł. dla ucznia.
Z satysfakcją przyglądam się mło-
dzieży naszego gimnazjum. Chętnie 
uczestniczy w dodatkowych zajęciach. 
Podoba jej się, czemu się nie dziwię, 
otoczka niektórych zajęć – smacz-
ny i bogaty catering (piętro uczniów 
można wyżywić), dowozy na zaję-
cia, nowoczesne pomoce, atrakcyjne 
wyjazdy.
Życie często tętni w szkole do późnych 
godzin popołudniowych oraz w sobo-
ty. W marcu dla uczniów klas III są 
dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egzaminu gimnazjalnego. Byłam po-
zytywnie zaskoczona frekwencją mło-
dzieży w sobotę – 6 marca tego roku- 
60 uczniów klas III i 38 klas I oraz 9 
nauczycieli. 

i Politechnicznego w Opolu na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego. W szkole 
będzie Internet bezprzewodowy, po-
wstanie platforma internetowa, która 
pozwoli na szybki kontakt między 
nauczycielami a rodzicami. Szkoła 
wyposażona zostanie w nowoczesny 
sprzęt komputerowy: 50 notebooków, 
terminale komputerowe, rzutniki 
multimedialne i tablice interaktywne. 

Barbara Górna
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy

W ramach „Opolska eSzkoła, szkołą 
ku przyszłości” na sprzęt dla każdej 
szkoły biorącej udział w programie 
przeznaczono 350 tysięcy złotych. 85 
procent tej sumy będzie pochodziło 
z Unii Europejskiej. Udział w projek-
cie możliwy jest dzięki współpracy 
z Urzędem Miejskim w Leśnicy. Or-
gan samorządowy prowadzący szkołę 
będzie musiał pokryć pozostałe kosz-
ty programu. 

Realizacja tak wielu różnorodnych 
zadań (wymieniłam tylko niektóre) 
jest możliwa dzięki aktywności po-
znawczej naszych uczniów, zaanga-
żowaniu nauczycieli, przychylności 
Organu Prowadzącego Szkołę, Ro-
dziców i licznych Przyjaciół Szkoły. 
Za współpracę i wszelką okazywaną 
pomoc w imieniu całej społeczności 
szkolnej serdecznie dziękuję.
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Szkolne wiadomości

Taka aktywność daje znakomi-
te efekty: Publiczne Gimnazjum 
w Leśnicy w obecnym roku szkol-
nym ma kilku finalistów konkursów 
przedmiotowych:
Michał Ludwig jest finalistą Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla Gimnazjalistów w War-
szawie (finał 21 marca – składam 
podziękowania panu Burmistrzowi 
za zorganizowanie transportu do sto-
licy). Mamy również finalistów Woje-
wódzkich Konkursów:
d Polonistycznego: Michaela Swaczy-
na, Anna Janda i Michał Ludwig,
d Historycznego: Sandra Jelito, Karo-
lina Bula 

d Geograficznego: Michał Ludwig, 
Jerzy Kozioł,
d Matematycznego : Michał Ludwig,
d Biologicznego: Michał Ludwig,
d Języka Niemieckiego: Michał Lu-
dwig, Michał Hadasik, Sebastian 
Tiszbierek, Marta Gomolla, Dawid 
Cyron,
d „Losów żołnierza i oręża polskie-
go”: Karolina Bula i Łukasz Reinert.
Nasza drużyna w składzie: Martina 
Lissok, Dawid Ćwirko, Eliasz Skoro-
szewski i Szymon Strzelczyk została 
wicemistrzem Opolszczyzny w sza-
chach Gimnazjalistów. Przed młodzie-
żą finał ogólnopolski w Karpaczu.
Dodatkowo czeka nas wymiana mię-
dzynarodowa: z Hirschaid – 

przyszłym miastem partnerskim Le-
śnicy i wyjazd do zaprzyjaźnionego 
Simmern (w maju 2009 roku gości-
liśmy grupę u nas). I tu również sta-
ramy się o finanse z Fundacji PNWM 
w Warszawie.
Taka aktywność szkoły może mieć 
miejsce , gdy kadra pedagogiczna jest 
ambitna, gdyż wszystkie projekty są 
w pełni autorskie- wymagają dodat-
kowej pracy, szkoleń w czasie wolnym 
i „kilogramów” dokumentacji. Siłą 
szkoły są nauczyciele, pozostali pra-
cownicy i uczniowie, którzy chcą się 
uczyć, korzystać z dodatkowej oferty.

Monika Kłosek
Dyrektor PG w Leśnicy

W szkole muzycznej się dzieje!

Rok szkolny 2009/2010 tutaj roz-
począł się wcześniej, bo już pod 

koniec sierpnia, kiedy to orkiestra 
szkolna uczestniczyła po raz kolejny 
w warsztatach muzycznych w Po-
krzywnej (woj. opolskie), przygoto-
wując program muzyczny na wyjazd 
do Niemiec. Warsztaty muzyczne dla 
uczniów szkoły to przedsięwzięcie cy-
kliczne, organizowane wspólnymi si-
łami przez szkołę, Urząd Miejski oraz 
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe. 
Odbywają się dwa razy do roku, pod-
czas ferii zimowych, oraz pod koniec 
wakacji. Efekty warsztatów to nie-
ustanne podnoszenie poziomu wyko-
nawczego grup muzycznych działają-
cych na terenie szkoły (orkiestra, chór, 
zespoły kameralne, big band), oraz 
wzbogacanie programów artystycz-
nych. Warsztaty sprzyjają także ak-
tywnemu wypoczynkowi młodzieży, 
gdyż organizowane są w atrakcyjnych 
turystycznie miejscowościach, jak np. 
Zawoja w woj. małopolskim. 
Rok szkolny 2009/2010 to także wpro-
wadzenie kilku innowacji dydaktycz-
nych w proces kształcenia muzycz-
nego uczniów. Rozszerzono bowiem 
możliwość muzykowania zespoło-
wego, wprowadzając zajęcia orkie-
stry dla uczniów z klas młodszych, 
oraz zajęcia z big bandu dla uczniów 
starszych i absolwentów szkoły. „Nie 
ukrywam – mówi K. Gajda, dyrektor 
szkoły- iż nasza placówka preferuje 

naukę gry na instrumentach, sprzyja-
jących muzykowaniu w dużych gru-
pach instrumentalnych, choć duży 
nacisk kładziemy także na rozwój 
i podnoszenie poziomu muzyczne-
go w takich klasach jak: fortepian, 
skrzypce, gitara, czy akordeon. Uwa-
żamy jednak, że wspólne muzykowa-
nie sprzyja pełniejszemu rozwojowi 
umiejętności muzycznych uczniów 
oraz wpływa bardzo pozytywnie na 
integrację całej społeczności szkol-
nej”. W obecnym roku szkolnym 
zorganizowano na terenie szkoły, jak 
i poza nią, szereg koncertów i audycji 
muzycznych. Nie sposób tu wymienić 
wszystkich imprez, w których wystę-
powali uczniowie szkoły. Niektóre, 
większe przedsięwzięcia artystyczne 
organizowane były wspólnie z inny-
mi instytucjami i organizacjami kul-
turotwórczymi. Warto tu wspomnieć 
audycję z okazji Odzyskania Niepod-
ległości i Koncert Kolęd, organizo-
wane wraz z Leśnickim Ośrodkiem 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy, czy 
też fantastyczną Galę Noworoczną, 
w wykonaniu orkiestry pod batutą p. 
Klaudiusza Lisonia, a zorganizowaną 
wspólnie ze stowarzyszeniem TIKEA 
i objętą patronatem burmistrza Leśni-
cy, p. Łukasza Jastrzembskiego. Wraz 
ze stowarzyszeniem TIKEA udało się 
szkole zorganizować warsztaty mu-
zyczne o zasięgu ogólnopolskim, pro-
wadzone przez wybitnego trębacza 

niemieckiego, p. Konradina Grotha, 
które odbyły się na Górze św. Anny, 
w dniach 06-08 listopada 2009 r. Wy-
jazdy zagraniczne szkolnej orkiestry 
to szczególne wsparcie Śląskiego Sto-
warzyszenia Samorządowego, wspie-
rającego organizacyjnie i finansowo 
to przedsięwzięcie. Orkiestra po raz 
kolejny oczarowała słuchaczy swoimi 
umiejętnościami muzycznymi pod-
czas festiwalu w Bössel (09.09.2009 
– 14.09.2009). 
Także popisy orkiestry na szczeblu 
powiatu wzbudziły podziw i uznanie 
słuchaczy. Warto tu wspomnieć wystę-
py podczas Święta Edukacji, 22.10.09, 
Koncert Walentynkowy 14.02.2010, 
czy też ostatni koncert podczas przy-
znawania strzeleckich pereł, który od-
był się 13.03.2010. 
Obecnie uczniowie przygotowują się 
do różnego rodzaju konkursów, fe-
stiwali i przesłuchań, organizowa-
nych dla szkół muzycznych I stopnia. 
Najważniejsze z nich to: Konfronta-
cje Instrumentów Dętych w Oławie, 
o zasięgu ogólnopolskim, gdzie w po-
przednich edycjach sukcesy święci-
li tacy uczniowie szkoły, jak: Len-
nard Czakaj, Mateusz Dudek i Artur 
Mross, oraz Przesłuchania Makro-
regionalne Zespołów Kameralnych 
w Opolu, w których przewidziany jest 
udział czterech zespołów szkoły, przy-
gotowanych przez Danutę Muszkietę, 
Manfreda Kudlę, Rolanda Mocigembę 
i Łukasza Knapika. 

To już siedemnasty rok działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, jedynej takiej placówki 
w województwie, prowadzonej przez samorząd gminy.

ciąg dalszy na str. 12
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Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl.

„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl. Pod 
bacznym okiem pani Ewy Janickiej 
przystąpiła do programu „Szkoła bez 
przemocy”. W ramach tego programu 
odbyły się m.in: p konkurs plastycz-
ny na Logo „Szkoła Bez Przemocy”, 

p impreza integracyjna klas I – IV, p 
„Czwartoklasiści pomagają ptakom 
w zimie”, p zbiórka żywności dla zwie-
rząt ze schroniska w Kędzierzynie-
Koźlu, p zbiórka środków czystości 
dla Domu Małego Dziecka w Tarno-
wie Op., p zajęcia profilaktyczno-wy-
chowawcze w klasach IV-VI.
Przed nami kolejne imprezy:
p wybory Superkumpla, Superkum-
pelki, p obchody Dnia Szkoły bez 
Przemocy w czerwcu.
SZKOLNE ZBIÓRKI
Po tragicznej informacji jaka dotarła 
do naszej szkoły o trzęsieniu ziemi 
na Haiti, pod opieką pani Lilii Popław-
skiej zorganizowana została zbiórka 
pieniędzy. Szkole udało się zebrać 174 
zł. Oprócz tego szkoła systematycz-
nie uczestniczy w zbiórce środków 
czystości dla dzieci z Małego Domu 
Dziecka w Tarnowie Op. Dla zwierząt 
ze Schroniska w Kędzierzynie-Koźlu 
szkoła zorganizowała zbiórkę żywno-
ści. Organizatorem akcji była wycho-
wawczyni klasy IV – pani E. Janicka.
FERIE
W czasie ferii zimowych dzieci nie na-
rzekały na nudę i dla chętnych zorga-

nizowane zostały wycieczki, imprezy, 
zawody. Między innymi: p wyjazd do 
Aquaparku w Tarnowskich Górach – 
organizator – pani Maria Pientka, p 
Mini Babski Comber – organizator – 
pani E. Janicka i Magdalena Radecka, 
p spotkanie z dinozaurami – organi-
zator – pani Tatiana Florek, p wyjazd 
do Domu Opieki Społecznej w Porę-
bie z występem dla pensjonariuszy – 
organizator Szkolny Klub PCK pod 
opieką pani E. Janickiej i L. Popław-
skiej, p zawody sportowe – organiza-
tor – M. Radecka.
KONKURS RECYTATORSKI
Pani E. Janicka przygotowywała re-
prezentantki szkoły z poszczególnych 
klas do konkursu recytatorskiego. 
W kategorii klas VI Nicole Bryłka 
zdobyła II miejsce, a Jessica Baran 
III miejsce. Nicole Bryłka ze swoim 
wynikiem zakwalifikowała się do 
rejonowego konkursu w Strzelcach 
Op., na którym zdobyła wyróżnienie. 
W kategorii klas IV Karolina Tkaczyk 
zdobyła II miejsce. Reprezentację klas 
II – III przygotowywała pani L. Po-
pławska, II miejsce zajęła Magdalena 
Barteczko.

Szkolne wiadomości

Przedszkolne wiadomości

Gabriela Tiszbierek
Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

Krystian Gajda
Dyrektor PSM I stopnia w Leśnicy 

W Publicznym Przedszkolu im. 
Braci Grimm w Leśnicy dzie-

ci w wieku od trzech do sześciu lat 
na podstawie deklaracji składanych 
przez rodziców uczą się języka nie-
mieckiego. Na potrzeby utworzonych 
w przedszkolu oddziałów dwujęzycz-
nych nauczycielki – Kornelia Pla-
chetka i Joanna Szymczak uzupełni-
ły wykształcenie i obecnie zapoznają 
wychowanków z językiem niemiec-
kim poprzez zabawę. Dzieci mają 
możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności na przedszkolnych uro-
czystościach z udziałem rodziców 
oraz zaproszonych gości. Corocznie 
w listopadzie występują dla społecz-
ności lokalnej z programem artystycz-
nym na święcie Świętego Marcina. Na 
koniec roku szkolnego nauczycielki 
wypełniają Kartę osiągnięć dziecka 
z języka niemieckiego. Ponadto dok-
torantka z Uniwersytetu Opolskiego 
– mgr Anita Szendzielorz prowadzi 
w placówce badania na temat przy-

W leśnickim przedszkolu dzieci uczą się języka niemieckiego
swajania przez wychowanków języka 
niemieckiego. 
Aby nauczanie języka niemieckiego 
w przedszkolu przynosiło zadowa-
lające efekty nasza placówka podjęła 
współpracę z różnymi instytucjami 
oraz przedszkolami. Od 2003r datuje 
się współpraca przedszkola z IFA – In-
stytutem Stosunków Zagranicznych 
w Stuttgarcie oraz z jej ramienia z ko-
lejnymi metodykami d/s. nauczania 
języka niemieckiego w przedszkolu – 
obecnie dr Danutą Tamborską. Dnia 
12 lutego 2010r nasze przedszkole 
odwiedziła grupa studentów wyższej 
szkoły zawodowej z Wolfsburga z na-
uczycielem p. Mingusem, p. metodyk 
Danuta Tamborska oraz przewodni-
czący TSKN Norbert Rasch. Goście 
zwiedzili przedszkole, uczestniczy-
li w zajęciu prowadzonym w języku 
niemieckim przez nasze nauczyciel-
ki Kornelię Plachetkę oraz Joannę 
Szymczak. Otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi na zadawane pytania. 

Koleżanka Joanna Szymczak przed-
stawiła swój autorski program na-
uczania języka niemieckiego w przed-
szkolu. Następnie studenci spotkali 
się z zastępcą burmistrza Andrzejem 
Iwanowskim, który pokazał multime-
dialna prezentację o naszej gminie, 
wręczył upominki w postaci materia-
łów promocyjnych gminy Leśnica oraz 
zaprosił na kawę i ciasto. Małgorzata 
Polak z Leśnickiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji pełniła funkcję tłumacza 
oraz przewodnika. Pokazała grupie 
ciekawe miejsca w Leśnicy min. Gale-
rię sztuki. Gościom bardzo podobało 
się nasze miasto. Byli pod wrażeniem 
umiejętności i wiadomości naszych 
wychowanków oraz podziękowali za 
piękne laurki, które przygotowały dla 
nich dzieci. Efektem tej wizyty bę-
dzie współpraca ze studentem z Nie-
miec, który na kilka miesięcy zosta-
nie skierowany przez IFA do naszego 
przedszkola. 

 Zespół perkusyjny, przygotowany 
przez Wojciecha Wojdyłę, także bie-
rze udział w Przesłuchaniach Ma-
kroregionalnych, które odbędą się 
w Poznaniu. Wszystkim uczniom, 
uczestniczącym w tych przedsięwzię-
ciach, życzymy wielu sukcesów, a pe-
dagogom satysfakcji z osiągnięć ich 
wychowanków. Dzień dzisiejszy szko-
ły to ponad stu uczniów oraz czterna-
stu nauczycieli. Szkoła nieustannie się 
rozwija i wzbogaca swoją edukacyjną 
ofertę muzyczną. 
24 kwietnia br. w godzinach przed-
południowych odbędą się wpisy na 
nowy rok szkolny 2010/2011. Wszyst-
kich chętnych, pragnących nauczyć 
się grać na instrumentach muzycz-
nych, serdecznie zapraszamy. Szcze-
gółowych informacji, dotyczących 
wpisów, udzielamy pod nr tel. 77 
4615377 codziennie w godzinach 
popołudniowych.
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SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. Marii Konopnickiej 

w Leśnicy wzbogacił się o nowy 9 
miejscowy mikrobus dostosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
Uroczyste przekazanie auta nastą-
piło w czwartek 18 lutego 2010 roku 
na terenie placówki. W uroczystości 
przekazania do użytku nowego samo-
chodu, przystosowanego do przewozu 
ośmiu pasażerów, wzięli udział: Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wi-
cestarosta Waldemar Gaida, dyrektor 
SOSW w Leśnicy Ryszard Baszuk, 
wicedyrektor SOSW Tadeusz Leśko.  
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wycho-

wawczy zakupił samochód volkswa-
gen T 5 Caravelle 1,9 TDI o wydłu-
żonej wersji nadwozia. Auto posiada 
102 konny turbodoładowany silnik 
diesla, pełen pakiet systemu wspo-
magania hamowania ABS, ASR, EDS, 
ESP, MSR, manualną klimatyzację, 
lewarek w desce rozdzielczej w formie 
joysticka, skrzynia 5 + wsteczny, dwie 
poduszki powietrzne, auto alarm, ra-
dio z CD i MP3, niezależne ogrzewa-
nie tyłu pojazdu, pełną tapicerkę, role-
ty okienne w przedziale pasażerskim, 
wygodne kanapowe siedzenia, duży 
przestronny bagażnik i najważniejsze, 
miejsce na wprowadzenie wózka dla 
osoby niepełnosprawnej, teleskopowe 
najazdy. Auto zakupiono za kwotę 105 
900 złotych. Jego koszt został ze środ-
ków budżetu powiatu strzeleckiego, 
z którego wydatkowano 74 130 złotych 
oraz środków PFRON w wysokości 31 
770 złotych. Zakup został dofinanso-
wany ze środków PFRON w ramach 
„Programu wyrównywania różnic 
między regionami II”. Obok nowego 
samochodu jest obecnie używane 12 
letnie auto, przystosowane również 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych ,o przebiegu ponad 200 tysięcy 
kilometrów,  mocno wyeksploato-
wane i wymagające coraz większych 
nakładów finansowych, ale pomimo 
tego oba auta umożliwią transport 
16 uczniów, co w naszym przypadku 
oznacza przewiezienie całego zespo-
łu klasowego. Dzięki temu odpadną 
koszty związane z wynajmem autobu-

su, co ma niebagatelne znaczenie dla 
ośrodka.
Zakup tego mikrobusa to jedna z naj-
pilniejszych potrzeb placówki. Dzię-
kujemy panu staroście, wicestaroście 
,członkom zarządu i rady powiatu 
strzeleckiego za zrozumienie i przy-
chylność w rozeznaniu naszych po-
trzeb. Muszę podkreślić, że temat za-
kupu nowego auta podjął wicestarosta 
Waldemar Gaida podczas pobytu na 
zawodach sportowych w wędkarstwie 
spławikowym szkół integracyjnych 
i specjalnych w kwietniu ubiegłego 
roku w Raszowej. To dzięki jego ini-
cjatywie możemy dziś cieszyć się z no-
wego auta.
W ośrodku obecnie przebywa 188 
uczniów upośledzonych umysłowo 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym ,w tym 26 posiada orze-
czenie o lekkim, umiarkowanym 
i znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. Samochód przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych 
ruchowo jest w naszej placówce nie-
zbędny. Na co dzień samochód służy 
wszystkim uczniom do przewozu do 
lekarzy specjalistów: neurologa, psy-
chiatry, ortopedy, stomatologa czy 
kardiologa. Umożliwia pełną rewali-
dację poprzez udział  w różnego ro-
dzaju olimpiadach, konkursach, prze-
glądach, rajdach, obozach, zielonych 
szkołach organizowanych na terenie 
województwa i kraju. Dzięki niemu 
mamy możliwość uatrakcyjnienia 
oraz poszerzenia naszej oferty eduka-
cyjnej i rehabilitacyjnej.

W Państwowym Gimnazjum 
w Leśnicy dnia 19 lutego odbył 

się I Festiwal Nauki w ramach projek-
tu „Aktywny w szkole , aktywny w ży-
ciu”. Od października 2009 w szkole 
prowadzone są zajęcia w ramach pro-
jektu „Aktywny w szkole, aktywny 
w życiu”. Projekt ten został przygoto-
wany przez Uniwersytet Śląski i obej-
muje szkoły z czterech województw 
(śląskiego, opolskiego, łódzkiego 
i małopolskiego). To przedsięwzięcie 
jest finansowane ze środków unijnych 
i ministerialnych. 
Działania związane z projektem są 
prowadzone w dwóch programów: 
„Wsparcie i Pomoc”- to program 
przeznaczony dla uczniów, którzy 
wymagają pogłębienia lub uzupełnie-

nia wiadomości z matematyki, fizyki 
i biologii oraz Kół Naukowych po-
dzielonych na sekcje: matematyczno 
– naukowo – techniczną, informa-
tyczną i przedsiębiorczości. Uczestni-
cy projektu w ramach sekcji rozwijają 
swoje zainteresowania oraz uczestni-
czą w różnych formach aktywności 
przewidzianej w działaniach projek-
towych, gdyż założeniem projektu jest 
przeprowadzenie nowatorskich zajęć, 
warsztatów, festiwali nauki, wycie-
czek i obozów, które mają zaintereso-
wać ucznia nauką.
„Młodzi naukowcy” wraz z opie-
kunami przygotowali Festiwal Na-
uki, którego tematem przewodnim 
były „Wędrówki po naszej gminie”. 
Uczestnicy projektu przedstawili spo-

Festiwal Nauki w Gimnazjum w Leśnicy
łeczności uczniowskiej efekty swojej 
pracy. Efektem ich poszukiwań i ob-
serwacji były ciekawe miejsca w gmi-
nie. W późniejszym etapie uczniowie 
planują stworzenie przewodnika po 
ciekawych miejscach w gminie wraz 
ze zbiorami zadań. Galeria prac wy-
konanych podczas zajęć stanowiła de-
korację festiwalu. Także prezentacja 
multimedialna przybliżyła społeczno-
ści uczniowskiej ideę projektu. 
Impreza przebiegła w dwóch etapach: 
W pierwszym etapie uczniowie przed-
stawili inscenizację „Żywot Pitagora-
sa”, w drugim etapie cała społeczność 
uczniowska rozpoczęła rozrywkowo-
naukowe wędrówki po szkole. Każda 
klasa wraz z nauczycielem odbywała 
wycieczkę po dwunastu stacjach, 

Nowe auto dla SOSW

Szkolne wiadomości

Szkolne wiadomości

ZAWODY SPORTOWE
Uczniowie pod okiem pani M. Radec-
kiej biorą udział w różnego rodzaju 
zawodach sportowych na szczeblu 
gminnym oraz powiatu. Uczniowie 
zajęli m.in: p VI miejsce Patryk Gol-
ly – Powiatowe Biegi Przełajowe 
w Strzelcach Op., p III miejsce Nicole 
Bryłka i Martina Tischbierek – Gmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego w Leśni-
cy, p chłopcy klas I – III przygoto-
wywani są do Piłkarskiego Turnieju 
„Tymbarka” organizowanego przez 
PZPN, który rusza w kwietniu.

ciąg dalszy na str. 14
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Szkolne wiadomości

Szkolne wiadomości

Szkoła Podstawowa w Raszowej jest 
placówką aktywną, która chętnie 

współpracuje ze środowiskiem lokal-
nym. Staramy się być szkołą przy-
jemną dla uczniów i rodziców, szko-
łą z tradycjami, szkołą otwartą na 
potrzeby i problemy współczesnych 
młodych ludzi.
Ważnym zadaniem naszej placówki 
jest pielęgnacja zwyczajów ludowych, 
m.in. kolędowania. W tym roku 
szkolnym uczniowie naszej szkoły 
pod opieką pani Justyny Bilińskiej 
i Gabrieli Galowy chodzili z gwiaz-
dą po kolędzie w Raszowej, Łąkach 
Kozielskich i Leśnicy. Śpiewali przy 
tym piękne polskie kolędy i recy-
towali krótkie rymowanki, życząc 
mieszkańcom zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności.
Innym przykładem tego, że tradycje 
naszej małej ojczyzny są nam bliskie, 
jest wieczór z historią zorganizowany 
w naszej placówce przez panią Monikę 
Tomanek – Paczkowską i panią sołtys 
Marię Reinert. Zaproszeni mieszkań-
cy Raszowej z przyjemnością oglądali 
scenkę pt. Zimowe opowieści”, przygo-
towaną przez uczniów klasy I. Wszyst-
kim podobały się również „Śląskie 
Gołdki”, podczas których uczniowie 
gołdali o dawnych czasach. Mieszkań-
cy śmiali się z opowieści dzieci i bili 
brawa, popijając kawę lub herbatę, 
którą przygotowały mamy pierwszo-
klasistów. Ciekawym punktem pro-
gramu było również wystąpienie pana 
Alojzego Zagrola, który przypomniał 
wszystkim czasy II wojny światowej. 
29 stycznia był dniem szczególnym dla 
uczniów naszej szkoły. W szkolnych 

murach pojawili się bowiem wyjątko-
wi goście: Babcie i Dziadkowie, którzy 
przyjęli zaproszenia swoich wnuków 
i wnuczek. Goście przybyli dość licz-
nie – około 70 osób – co było nie lada 
wyzwaniem organizacyjnym. Każda 
klasa przygotowała z tej okazji pięk-
ny program artystyczny. Dziadkowie 
i babcie mogli podziwiać umiejętności 
taneczne, wokalne i recytatorskie swo-
ich wnuków i wnuczek. Po występach 
nastąpiło wręczenie kartek z życze-
niami oraz jabłuszek z serduszkami.
Niezwykle hucznie obchodzony był 
również w naszej placówce karnawał. 
Samorząd uczniowski pod opieką 
pani Renaty Hadaschik zorganizo-
wał bowiem pełen wrażeń bal. Dzie-
ci przyszły na zabawę przepięknie 
przebrane, m.in. za piękną Kleopatrę, 
pełną wdzięku Dżiny, roztańczone-
go Michaela Jacksona. Były również 
grzeczne aniołki, urocze księżniczki, 
odważni kowboje, itd. Wszyscy tań-
czyli w takt karnawałowej muzyki, 
a także brali udział w licznych kon-
kursach i zabawach.
Okres ferii był czasem aktywnego od-
poczynku. Dzieci mogły brać udział 
w zajęciach sportowych prowadzo-
nych przez pana Karola Wołyńskiego. 
Niezapomnianym wydarzeniem była 
również noc w szkole. Organizato-
rami tego wyjątkowego wydarzenia 
byli harcerze wraz z nauczycielkami 
naszej placówki – p. Justyną Biliń-
ską i Gabrielą Galowy. Zbiórka była 
o godzinie 17.00. Wszyscy uczest-
nicy już od drzwi byli miło witani 
przez uśmiechniętych harcerzy. Każ-
de dziecko zostawiało swój bagaż na 

sali gimnastycznej, a następnie prze-
chodziło do sali gier i zabaw. Tam 
po nauczeniu się podstawowych pio-
senek harcerskich, uczniowie zostali 
podzieleni na sześć drużyn. Każda 
drużyna miała oczywiście swojego 
profesjonalnego drużynowego, który 
opiekował się grupą. Na dzieci czeka-
ły bowiem liczne zadania do wyko-
nania, np. przejście przez labirynt ze 
sznurka, nauka udzielania pierwszej 
pomocy, odszyfrowanie wiadomości, 
itp. W ramach odpoczynku wszyscy 
z przyjemnością zobaczyli film pt. 
„Czarne stopy”, a następnie położyli 
się do swoich, przygotowanych wcze-
śniej, „legowisk” na sali gimnastycz-
nej. Niezapomnianym przeżyciem był 
także alarm nocny o 00.30 i związane 
z nim zadania. Pobudkę i gimnastykę 
poranną o godzinie 7.00 uczniowie, 
dzięki harcerzom, powitali z uśmie-
chem na twarzy. Po smacznym śnia-
daniu i posprzątaniu szkoły, nadszedł 
czas na kolejną rozrywkę – godzinny 
kulig. Pełna wrażeń przejażdżka san-
kami, a także ognisko z ciepłym po-
częstunkiem u pani Kity zakończyły 
niezapomnianą szkolną imprezę. 
Uczniowie naszej szkoły brali rów-
nież udział w oryginalnych zajęciach. 
Jednym z nich była żywa lekcja histo-
rii dotycząca rycerstwa i zwyczajów 
średniowiecznych. W trakcie pokazu 
dzieci obejrzały inscenizację pasowa-
nia na rycerza, pojedynek rycerski, 
wierne kopie uzbrojenia rycerskiego 
z XV wieku (zbroja, kolczuga, miecze, 
tarcze i topory) oraz ubiory średnio-
wieczne. Interesująca była również 
opowieść o codziennych zajęciach pa-
nów i giermków.

W Raszowej odkrywamy bogactwo ziemi rodzinnej

Szereg inicjatyw podjętych wspólnie ze Szkołą Podstawową w Raszowej i lokalną społecznością przyczynia 
się w Raszowej do odkrywania bogactwa historycznego, kulturalnego i etnograficznego Naszej Ziemi. 

które znajdowały się w klasach. Tam 
też zostały przygotowane zadania do 
zrealizowania. Kategorie zadań był 
przeróżne, jednak niektóre z nich 
szczególnie przypadły uczniom do 
gustu.
Ciekawą stacją była sala gdzie ucznio-
wie do zrealizowania zadania musieli 
użyć tablicy interaktywnej. Tego dnia 
nawet matematyka i chemia cieszy-

ły się popularnością wśród uczniów. 
Największe emocje wzbudziła jednak 
kategoria - „Uczta artystów”, gdzie 
uczniowie z masy solnej tworzyli her-
by gminy. Inwencja twórcza tego dnia 
nie znała granic. 
Dzięki temu przedsięwzięciu część 
uczniów bardzo aktywnie zaangażo-
wała się w rozwiązywanie zadań i po-
szukiwanie informacji na wybrane 

Dorota Ulrich

tematy. Tego dnia „szkoła” zachęciła 
uczniów do nauki w inny nie trady-
cyjny sposób, co wzbudziło dużo za-
interesowanie i zadowolenie.
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 15 marca gościł w naszej szkole Bar-
tosz Rokosz – opolski muzyk, per-
kusista, absolwent Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Twórca Małej 
Akademii Muzyki zabrał naszych 
uczniów w „Gitarową podróż w cza-
sie”. Mini koncert wzbogacony pre-
zentacją instrumentów oraz słownym 
wprowadzeniem w świat podsta-
wowych pojęć i gatunków muzycz-
nych bardzo się wszystkim podobał.  
Ta wyjątkowa lekcja muzyki pozo-
stanie w pamięci naszych uczniów na 
długo.

Nasza placówka we współpracy ze 
Szkołą Podstawową im. Józefa Wil-
kowskiego w Zalesiu Śl. brała udział 
w projekcie „Umiem pływać”. Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki przyznało 
nam wówczas dofinansowanie w wy-
sokości 15 000 zł. Raz w tygodniu 
uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali na 
basen do Kędzierzyna - Koźla. Celem 
wyjazdów była nauka pływania oraz 
korekcja wad postawy. 

Szkoła Podstawowa w Raszowej 
uczestniczy również, wraz z pozosta-
łymi szkołami naszej gminy, w pro-
jekcie „Leśnicka szansa na lepszą 
przyszłość”. W ramach tego unijnego 
projektu uczniowie wyjechali do Gli-
wic na musical „High School Musical” 
i „Kot w butach”, wzięli udział w ple-
nerze malarskim na Górze św. Anny, 
a także godnie reprezentowali naszą 
szkołę na Festiwalu Piosenki Angiel-
skiej i Niemieckiej w Publicznym 
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asy-
żu w Leśnicy, zajmując I i III miejsce.

SP Raszowa

Wesołe przedszkole na Górze św. Anny

mgr Jolanta Zdunek  
Nauczycielka O/Z Góra Św. Anny

Nasze przedszkole, jak wiemy, 
jest Oddziałem Zamiejscowym 

Publicznego Przedszkola im. Braci 
Grimm w Leśnicy. W tym roku do 
przedszkola uczęszcza 10 dzieci z Wy-
sokiej i Góry Św. Anny. 
Dzieci mają u nas idealne warunki do 
zabawy. Liczne, bogato urządzone ką-
ciki zainteresowań sprzyjają realizacji 
zainteresowań przedszkolaków. Duże 
sale pozwalają dzieciom na swobodę 
ruchu. 
W tym roku skupiamy się nad rozwi-
janiem aktywności badawczej dzieci 
z użyciem aktywnych metod pracy.
Poznawanie otaczającej rzeczywisto-
ści za pomocą obrazów, mowy ogra-
niczamy do minimum. Uczymy się 
poprzez działanie. Zabawy manipu-
lacyjno-badawcze sprawiają dzieciom 
ogromną frajdę. Poprzez dążenie do 
zaspokojenia swojej naturalnej cieka-
wości, dokonują na przedmiotach róż-
nych doświadczeń i eksperymentów. 
W toku tych doświadczeń przedszko-
laki poznały właściwości śniegu, lodu, 
zjawisko zamarzania wody (tworzenia 
sopli) oraz topnienia w połączeniu 
z solą kuchenną, sprawdzały czystość 

śniegu. Jesienią obserwowały zjawisko 
skraplania pary, poznawały właściwo-
ści powietrza, wody, również tej słonej. 
Właściwości te wykorzystaliśmy, pre-
zentując je w formie czarów przy oka-
zji spotkań z rodzicami, dziadkami. 
Codzienne zajęcia, zabawy prze-
platamy wyjazdami do kina. W Ki-
nie w Zdzieszowicach oglądaliśmy 
przedstawienie teatralne „Alicja po 
drugiej stronie lustra”, „Wesoła szko-
ła” w wykonaniu aktorów z Teatru 
Edukacyjnego z Wrocławia. Byliśmy 
też w Muzeum czynu Powstańczego 
w Górze Św. Anny na spotkaniu z or-
nitologiem. Dzieci były świadkami 
obrączkowania ptaków, wysłuchały 
ciekawych opowieści o zwierzętach 
mieszkających w naszej okolicy. Za-
praszamy też artystów do naszego 
przedszkola. W lutym gościli u nas 
aktorzy z Teatru „Pinokio” z Nowego 
Sącza z przedstawieniem Pt. „Porwa-
nie księżniczki”. Z niecierpliwością 
czekamy na pokazy iluzjonisty, który 
zagości u nas w najbliższy wtorek.
Byliśmy z wizytą w Gimnazjum w Le-
śnicy, gdzie obejrzeliśmy bajkę – „Ko-
zucha kłamczucha”, 

zwiedziliśmy szkołę a na koniec mieli-
śmy spotkanie w bibliotece.
Dzieci aktywnie biorą udział w kon-
kursach organizowanych na terenie 
Gminy Leśnica i nie tylko. Byliśmy na 
konkursie ekologicznym „Z przyrodą 
na TY” w Przedszkolu w Leśnicy, kon-
kursie recytatorsko-piosenkarskim 
„Ze Śląskiem na Ty” w Przedszkolu 
w Raszowej.
Każdy, wspólnie spędzony dzień 
w naszym przedszkolu wzbogaca nas 
wiedzą i doświadczeniem, bo idąc za 
słowami I. Kikena – „Im bardziej na-
uka traci charakter nawyku i stanie 
się przeżyciem, tym bardziej twórczą 
będzie praca i radosną szkoła”

Pomimo zimowej pogody, przed-
szkolaki z Zalesia Śląskiego nie 

mogą narzekać na brak atrakcji. Po 
jasełkach, które przeprowadzone były 
w niedzielę 17. 01. 2010 w kościele 
parafialnym w Zalesiu Śląskim oraz  
24. 01. 2010 w kościele w Lichyni, dzie-
ci gościły 22 stycznia w przedszkolu 
swoje babcie i dziadków. Podczas uro-

Przedszkolne wiadomości

Wesoło jest w naszym przedszkolu
czystości dzieci zaprezentowały wier-
sze i piosenki w języku polskim i nie-
mieckim, a 28 stycznia podczas balu 
karnawałowego „Wielki Bal Księżni-
czek” dzieci wzięły udział w biciu re-
kordu Disney’a.
Także podczas ferii przedszkolaki 
nie nudziły się, ponieważ 1 lutego 
przyjechał do przedszkola w Zalesiu 

Śląskim „Deutsch – Wagen”. Pro-
gram „Deutsch – Wagen Tour jasne, 
że klar” jest programem promującym 
język niemiecki oraz jego naucza-
nie w Polsce. Istotą tej kampanii jest 
oznakowany samochód, którym po-
dróżują lektorzy języka niemieckiego 
oraz przeprowadzają zajęcia pokazo-
we w formie ciekawych gier, zabaw 
i konkursów. Pani wręczyła nam wiele 
upominków oraz przybliżyła nam kraj 
naszych sąsiadów, za co jej serdecznie 
dziękujemy. Akcja ta ma pokazać, że 
nauka języka niemieckiego może być 
przyjemna a także, że przyswojenie 
sobie języka obcego jest coraz bardziej 
potrzebne we współczesnym świecie. 
Przedszkolaki z Zalesia Śląskiego 
chętnie uczą się tego języka również 
na co dzień, a pierwszy dzień ferii, 
podczas którego świetnie się bawiły, 
będą długo i mile wspominać. 
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Zdrowie naszych dzieci jest dla 
każdego z nas najważniejszą spra-

wą, dlatego też od lutego do czerwca 
2010r.w Publicznym Przedszkolu im. 
Braci Grimm w Leśnicy i Oddziałach 
Zamiejscowych w Górze Św. Anny, 
Dolnej i Kadłubcu  realizujemy Pro-
gram edukacji antytytoniowej ”Czyste 
powietrze wokół nas”. Do realizacji 
tego Programu zaproszone zostały-
śmy przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Strzelcach 
Opolskich.
Palenie tytoniu jest zjawiskiem po-
wszechnym i stanowi jedną z głów-
nych przyczyn umieralności w wieku 
dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć 
rozmiar tej epidemii, należy już od 
najmłodszych lat prowadzić wśród 
dzieci edukację antytytoniową.

Główne Cele Programu:
1.Wzrost kompetencji rodziców w za-
kresie ochrony dzieci przed ekspozy-
cją na dym tytoniowy.
2.Zwiększenie umiejętności dzieci 
w zakresie radzenia sobie w sytu-
acjach, gdy przebywają w zadymio-
nych pomieszczeniach lub, gdy dorośli 
palą przy nich tytoń.

Szczegółowe Cele Programu:
1. Wykształcenie umiejętności roz-
poznawania różnych dymów oraz ich 
źródeł .
2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na 
szkodliwość dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wiedzy na temat skut-
ków palenia papierosów.
4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na 
miejsca, w których mogą być narażo-
ne na dym.
Program składa się z pięciu zajęć:
1. Wycieczka – podczas której dzie-
ci będą obserwowały różne źródła 
dymu.
2. Co i dlaczego dymi? – Dzieci opo-
wiedzą o różnych źródłach dymu, 
przyczynach wydobywania się 
dymów.
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 
– Dzieci dowiedzą się o szkodliwości 
dymu tytoniowego.
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papie-
rosy? – Dzieci dowiedzą się o skut-
kach palenia tytoniu i o szkodliwości 
biernej ekspozycji na dym tytoniowy
5. Jak unikać dymu tytoniowego? – 
Dzieci dowiedzą się w jakich miej-
scach mogą być narażone na dym ty-
toniowy i jak w takiej sytuacji mogą 
się zachować.

Większość rodziców w tym momencie 
pomyśli – „Ja nie palę, więc mnie to 
nie dotyczy”. Tak. Tylko ileż to razy 
w sytuacjach dnia codziennego na-
rażamy nasze dzieci na przebywanie 
w zadymionych pomieszczeniach. 
Pamiętajmy, że  dzieci w wieku przed-
szkolnym przebywające w zadymio-
nych pomieszczeniach są narażone 
na:

d mniejszą odporność na infekcje,
d zaburzenia rozwo-
ju psychoruchowego,
d zaburzenia zachowania,
d zmniejszoną gotowość szkolną,
d zwiększoną częstość wy-
stępowania przewlekłego za-
palenia ucha środkowego,
d zwiększoną konieczność inter-
wencji chirurgicznej w przebiegu 
zapalenia ucha środkowego.

Szanowni Rodzice! 
Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się 
bronić przed wdychaniem dymu!

Nasze zdrowie

Wieści z Leśnicy Wieści z Dolnej

Program edukacji antynikotynowej

Piątkowa szkółka  
na piątkę

W Domu Spotkań DFK w Leśni-
cy odbywają się zajęcia pod 

tytułem „Freitagsschule” („Piątkowa 
szkółka”). Są to zajęcia skierowane 
do dzieci uczęszczających do przed-
szkoli i szkół podstawowych, które 
w niekonwencjonalny sposób chcą 
się uczyć języka niemieckiego. Zaję-
cia prowadzi studentka germanisty-
ki Dorota Grabowska. Dzieci bardzo 
chętnie biorą udział w tym projekcie. 
Na każdych zajęciach jest średnio 17 
osób. Powszechnie wiadomo, że dzie-
ci najszybciej uczą się poprzez dobrą 
zabawę. W ten sposób szybciej przy-
swajają sobie słówka i zwroty, a nauka 
języka niemieckiego kojarzy im się 
z czymś przyjemnym.

UJ

mgr Jolanta Zdunek  
Nauczycielka O/Z Góra Św. Anny

W karnawale czas  
na bale

Tak działo się w okresie tegorocz-
nego Karnawału w Oddziale 

Zamiejscowym w Dolnej. 28 stycz-
nia odbył się Bal Przebierańców dla 
przedszkolaków. Przedszkole zmie-
niło się w baśniową salę, a zamiast 
dzieci dzięki pomysłowości i fantazji 
rodziców, którzy przygotowali stroje, 
na balu pojawiły się postacie z bajek 
i filmów. W repertuarze znalazły się 
oczywiście tańce przy muzyce, zaba-
wy ruchowe oraz ciekawe konkursy. 
Nie zabrakło także słodkiego poczę-
stunku, który przygotowały mamy. 
Wkrótce po tym wydarzeniu, 6 lute-
go, w sali OSP w Wysokiej odbyła się 
zabawa karnawałowa dla dorosłych 
zorganizowana przez Radę Rodziców. 
Pomysłodawczyniami i głównymi 
koordynatorkami działań były panie 

Renata Cedzich i Marianna Skowro-
nek, jednak w przygotowanie zaba-
wy zaangażowali się wszyscy rodzice 
przedszkolaków. Pozyskali sponso-
rów, którzy nieodpłatnie przekazali 
fanty na loterię lub wsparli przedsię-
wzięcie finansowo. Wszystkie mamy 
pakowały fanty w ozdobne folie oraz 
piekły ciasta. Ogrom pracy włożony 
w organizację imprezy nie poszedł na 
marne – zabawa była przednia a uzy-
skany dochód przekroczył najśmielsze 
oczekiwania. Pozyskane środki ro-
dzice postanowili przeznaczyć na do-
posażenie placu zabaw w nowe urzą-
dzenia  oraz sfinansowanie wycieczek 
i imprez kulturalnych dla przedszko-
laków. Korzystając z łam Wiadomości 
Leśnickich pragnę serdecznie podzię-
kować w imieniu swoim i moich wy-
chowanków rodzicom za wkład pracy 
oraz sponsorom za przekazane dary.

Maria Jelito
Wychowawczyni
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Środowisko i Ekologia

Na Górze Św. Anny rozpocznie się realizacja  
projektu finansowego z funduszu Unii Europejskiej

Anna Wyschka

W ramach Osi Priorytetowych 
Ochrony środowiska z dzia-

łania Ochrona Bioróżnorodności 
Opolszczyzny, Gmina Leśnica reali-
zować będzie projekt "Ochrona i od-
budowa zdegradowanych i zagrożo-
nych siedlisk roślinności naskalnej 
na działce 201/17 w obrębie Góra Św. 
Anny" (działka pomiędzy ulicą Le-
śnicką i Powstańców Śl.) .
W bezpośrednim sąsiedztwie na 
działce Urzędu Marszałkowskiego re-
alizowany będzie równolegle taki pro-
gram przez Zarząd Opolskich Parków 
Krajobrazowych. 
Prace rozpoczną się w II kwartale br. 
i potrwają do IV kwartału 2011 r. 
Zabiegi  agrotechniczne planowane 
w ramach projektu obejmować będą 
wycinkę w okresie spoczynku 

wegetacyjnego: 2141 szt. drzew, 7375 
m2 krzewów i skupiny drzew oraz 
5755 m2 malinisk i jeżynisk.
W 2011 r. prowadzone będą zabiegi 
unicestwiania systemu korzeniowego 
polegające na chemicznym zwalczaniu 
odrostów w okresie wegetacji. Prowa-
dzone będzie również dwukrotne ko-
szenie części łąkowej.
Koszt całkowity inwestycji 495 706.82 zł.
Przedmiotowy projekt ma na celu za-
pewnienie i odtworzenie właściwego 
stanu ochrony dla 4 z proponowa-
nych 8 gatunków roślin, które są wy-
mienione jako gatunki zagrożone na 
opolskiej i polskiej "czerwonej liście". 
Uzyskanie tych danych możliwe bę-
dzie po zakończeniu zaplanowanych 
zabiegów agrotechnicznych i kilkulet-
niej bieżącej pielęgnacji terenu.

Program łączy się z realizowanym 
od kilku lat przez Gminę Leśnica 
programem tworzenia ścieżek ekotu-
rystycznych na terenie Parku Krajo-
brazowego i w jego otulinie. Efektem  
do osiągnięcia będzie łączenie idei 
z praktycznym wykorzystaniem przez  
mieszkańców i turystów tego terenu 
w celach rekreacyjnych oraz promocji 
walorów krajobrazowych, przyrod-
niczych i kulturowych naszej gminy. 
Realizowany program pozwoli gminie 
na dostosowanie  swojego obszaru do 
standardów UE i promując zdrowy 
tryb życia przyczyni się do większego 
zainteresowania mieszkańców i tury-
stów prowadzeniem zdrowego, pro-
ekologicznego stylu życia.

Przyjemne z pożytecznym w Dolnej
Wykorzystując resztkę zimowej 

aury, w czwartkowe popołu-
dnie 25.02.2010 w Klubie w Dolnej 
zebrały się mamy dzieci przedszkol-
nych oraz panie ze Związku Śląskich 
Kobiet, aby poznać technikę dekoracji 
decaupage (serwetkowe). Pani Ma-
ria Jelito, wychowawczyni na prośbę 
Rady Rodziców w przedszkolu w Dol-
nej zaprezentowała jak ozdobić tym 
sposobem deseczki i doniczki. 

Efekty kilkogodzinnej pracy można 
będzie zobaczyć na Wystawie Stołów 
Wielkanocnych 21.03.2010 w Ko-
lonowskiem. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na potrzeby 
przedszkola. Jak zawsze, gdy spotyka-
ją się panie nie mogło zabraknąć po-
częstunku, który przygotowały mamy 
z Rady Rodziców i jednocześnie 
członkowie Związku Śląskich Kobiet 
Wiejskich.

Wieści z Dolnej

Renata Cedzich i Marianna Skowronek
Warsztaty decaupage w Dolnej

Wieści z Leśnicy

Spotkanie z twórczynią ludową p. Marią Żmiją-Glombik

Dnia 11 marca 2010 r uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

uczestniczyli w warsztatach kroszon-
karskich prowadzonych przez panią 
Marię Żmiję-Glombik kierowniczkę 
zespołu ludowego Walczanki oraz 
przewodniczącą Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich w Walcach. Zaję-
cia odbyły się w czterech grupach: 
z uczniami klas I–III i V–VI, którzy 
przynieśli z domu ufarbowane jajka 
i wydmuszki. Prowadząca zaprezen-
towała zdobienie jaj tradycyjną tech-

niką rytowniczą oraz nowatorską 
– oklejanie wydmuszek elementami 
wydzieranymi ze świątecznych serwe-
tek. Pani Maria szczegółowo omówiła 
sposób farbowania jaj oraz wydrapy-
wania wzorów nożykiem, udzielając 
przy tym wielu cennych wskazówek. 
Uczniowie z ogromnym zaangażo-
waniem przy pomocy prowadzą-
cej i wychowawców ozdabiali swoje 
kroszonki.
Podczas zajęć twórczych pani Maria 
Żmija-Glombik wspomniała o sym-

Maria Wróbel

bolice związanej z kolorami kro-
szonek. Z dużym zainteresowaniem 
uczniowie wysłuchali, iż czarną kro-
szonkę ofiaruje się księdzu bądź mę-
żowi jako symbol dostojności i uzna-
nia, czerwoną osobie, którą bardzo się 
lubi. Młodzieńcowi, którego nie chce 
się za męża, daje się do kieszeni suro-
we jajo i na odchodne klepie się w kie-
szeń. Warsztaty kroszonkarskie odby-
ły się dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Miejskiego, za co organizator bardzo 
dziękuje.
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Owocny początek roku 2010 w Raszowej
Wieści z Raszowej

Wieści z Dolnej

Wieści z Wysokiej

W Raszowej mieszkańcy powi-
tali wspólnie Nowy Rok 2010 

podczas ,,Sylwestra pod chmurką”. 
Imprezę zorganizowały już po raz 
trzeci wszystkie organizacje  działa-
jące na terenie wsi przy współpracy 
z księdzem proboszczem Henrykiem 
Kuczerą. Mimo deszczowej aury bar-
dzo wielu mieszkańców wzięło udział 
w imprezie. Po nabożeństwie w ko-
ściele parafialnym mieszkańcy zebrali 
się na wiejskim rynku, by złożyć so-
bie szczere życzenia noworoczne. Nie 
zabrakło szampana, ciepłego posiłku 
oraz petard. Podziękowania należą się 
wszystkim sponsorom oraz raszow-
skiej orkiestrze, która przygrywała 
podczas imprezy. 
Trzeciego stycznia Rada Sołecka 
oraz sołtys Maria Reinert zaprosili 
całą społeczność do wzięcia udziału 
w drugim rodzinnym kuligu. Chęt-
nych było tak wielu, że potrzebne były 
trzy ciągniki, którymi kierowali Kry-

stian Klich, Hubert Murlowski oraz 
Karol Szendzielorz. Trasa wiodła spod 
kościoła na Kuszówkę, gdzie przy 
ognisku pieczono kiełbaski. W kuligu 
udział wzięło około siedemdziesięciu 
osób, było bardzo dużo młodzieży, ale 
też całe rodziny. Dziękujemy serdecz-
nie wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji kuligu oraz mieszkańcom, 
którzy tak licznie odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie.
Dnia piątego stycznia odbyło się spo-
tkanie mieszkańców z udziałem bur-
mistrza Łukasza Jastrzembskiego, na 
którym przedstawiono sprawozdania 
z działalności Rady Sołeckiej i Grupy 
Odnowy Wsi. 
W niedzielne popołudnie 21 lutego 
Grupa Odnowy Wsi i Szkoła Pod-
stawowa w Raszowej zorganizowały 
spotkanie dla mieszkańców. W pro-
gramie przygotowano przedstawienie 
w wykonaniu uczniów klasy pierwszej 
pt. ,,Zimowe opowieści” oraz „Śląskie 

Gołdki”. Kolejnym punktem było wy-
stąpienie pana Alojzego Zagrola w ra-
mach cyklu ,,Spotkania z historią”. 
W styczniu bieżącego roku  minęła 65. 
rocznica działań wojennych na terenie 
Raszowej. W związku z tym poprosi-
liśmy pana Zagrola o przygotowanie 
wystąpienia dotyczącego tamtych tra-
gicznych wydarzeń. Z perspektywy 
naocznego świadka przedstawił on 
młodej i średniej generacji fakty zwią-
zane z wydarzeniami tragicznej zimy 
1945 roku. Dziękujemy dyrekcji, pani 
Tomanek-Paczkowskiej, uczniom oraz 
panu Zagrolowi za współorganizowa-
nie spotkania. Najważniejsze obecnie 
prace na terenie Raszowej związane 
z rozbudową klubu wiejskiego oraz 
budową kanalizacji posuwają się do 
przodu. Grupa Odnowy Wsi przygo-
towuje się do wystawy stołów wielka-
nocnych a miejscowe krawcowe szyją 
stroje dla pań, które reprezentują wieś 
przy różnych okazjach.

Dzień Kobiet 
w Dolnej

W ten piękny marcowy dzień 
w świetlicy wiejskiej w Dol-

nej odbyła się impreza z okazji Dnia 
Kobiet. Jej organizatorem była rada 
sołecka, a sponsorami Urząd Miejski 
w Leśnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji. Obecny na imprezie 
burmistrz Łukasz Jastrzembski złożył 
Paniom najserdeczniejsze życzenia 
z okazji ich święta. Tradycyjnie już 
podczas imprezy kobiety z Dolnej ob-
sługiwali panowie. Dla zebranych wy-
stąpił duet Stefania i Mateusz z Walc. 
Sołtys Horst Morawiec złożył kobie-
tom życzenia oraz bawił je dowcipa-
mi. Każda z Pań otrzymała goździka. 
Podano ciasto oraz kolację: kiełba-
sę i tradycyjny kartofelsalat. Sołtys 
wręczył dyrektorce LOKiRu Gizeli 
Szendzielorz słodki upominek w po-
dzięce za pomoc przy organizowaniu 
imprez. 

 Dzień Kobiet w Wysokiej

Ósmego marca w klubie wiejskim 
w Wysokiej odbyło się spotkanie 

z okazji Dnia Kobiet. Jego organizato-
rem był Zarząd Terenowego Koła Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Wysokiej. W spotkaniu 
udział wzięły 52 członkinie koła. Pa-
nie poczęstowano ciastem, kawą oraz 
ciepłą kolacją. Impreza przebiegała 
w bardzo miłej i ciepłej atmosferze 

U.J.

Barbara Ksionsko
Przewodnicząca Koła

przy wspólnym śpiewie. Pyszne cia-
sto do kawy przygotowały członkinie 
z Góry Św. Anny, Kadłubca i Kalino-
wic należące do koła w Wysokiej, a za 
całość poczęstunku i przygotowanie 
sali odpowiedzialne były członkinie 
z Wysokiej oraz Góry Św. Anny, za co 
serdecznie im dziękuję.

Panie z Dolnej spotkały się aby wspólnie porozmawiać i pobiesiadować. 
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Wieści z Leśnicy

Wieści z Lichyni

Dzień Kobiet w Leśnicy

Dzień Cioci sprawdził się idealnie

W ubiegłą niedzielę w sali OSP 
w Leśnicy odbyła się impreza 

z okazji  Dnia Kobiet, której organiza-
torami byli Zarząd Osiedla Nr 1 w Le-
śnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Organizatorzy zapewnili 
bogaty program artystyczny. Dla licz-
nie zebranych Pań wystąpił dziecięcy 
zespół taneczno-wokalny Marlenki, 
który przygotował skecz w którym 
dziewczynki musiały udowodnić 

stanowiska i sprawdzają się świetnie. 
Kobiety są tą siłą napędową, parą, któ-
ra napędza parowóz. Życzę wam Panie 
w dniu waszego święta wszystkiego 
najlepszego i spełnienia najskrytszych 
marzeń.
Wszystkie obecne na imprezie kobiety 
otrzymały kwiaty z bibuły wykonane 
przez panie z zarządu. Każda uczest-
niczka imprezy mogła się również 
poczęstować domowej roboty wypie-
kami upieczonymi przez zarząd, zjeść 
pyszne kanapki oraz napić się kawy 
i herbaty.

U.J.

U.J.

chłopcom, że są potrzebne na świecie. 
Grupa taneczna Entropia zaprezen-
towała dwa układy taneczne. Humo-
rem i piosenką bawił Marcin Wilczek. 
Wystąpili również uczniowie szkoły 
muzycznej w Leśnicy, grupa śpiewa-
cza Frohsinn oraz młode wokalistki 
Dorota Rieger i Mirela Strokosz.
– Bez kobiet ani rusz – mówi bur-
mistrz Łukasz Jastrzembski – W na-
szym urzędzie kobiety zajmują ważne 

Ósmego marca w przedszkolu 
w Lichyni obchodzono Dzień... 

Cioci. – Pomysł wyszedł od samych 
dzieci – mówi wychowawczyni Justy-
na Proksza-Nowak – Mają one ciocie 
z którymi spędzają dużo czasu i czę-
sto opowiadają im o tym co robimy 
w przedszkolu. Niestety ciocie nie 
mają swojego oficjalnego święta, dla-
tego dzieci stwierdziły, że potrzebny 
jest specjalny dzień – Dzień Cioci. 

Bardzo spodobał mi się ten pomysł 
i ruszyliśmy z przygotowaniami. Do-
szłam do wniosku, że idealną datą na 
zorganizowanie tego święta będzie 8 
marca. W sumie w imprezie udział 
wzięło 13 Pań, czyli tyle, ile mamy 
dzieci w przedszkolu. Wychowawczy-
ni zajęła się stroną artystyczną, czyli 
przygotowaniem wierszy, piosenek, 
zabaw, dekoracji i upominków. Ro-
dzice zadbali o słodki poczęstunek. 

Natomiast dzieci wykonały specjalne 
zaproszenia dla swoich ciotek.
Występ artystyczny rozpoczęto wier-
szem, który oddaje ideę organizacji 
Dnia Cioci: „Jak głoszą nowe lichyń-
skie plotki, mamy dziś w przedszko-
lu dzień Ciotki. Jaka jest tego święta 
przyczyna? Taka, że ciocia, to też ro-
dzina, a każde dziecko radość poczuje, 
gdy jego przedszkole ciotka zlustruje. 
Czyż one gorsze proszę ja kogo, że dla 
nich święta zrobić nie mogą? O cio-
ciach nikt nie pamięta, a one też chcą 
swojego święta.” Wiersze i piosen-
ki dzieci przeplatały się z zabawami 
ruchowymi przy muzyce, w których 
aktywny udział brały również ciocie. 
Potem dziewczynki przedstawiły te-
atrzyk pod tytułem „Sześć kucharek”. 
Program artystyczny zawierał także 
elementy w języku niemieckim, jedno 
opowiadanie w gwarze śląskiej, wiersz 
Brzechwy „O Grzesiu kłamczuchu 
i jego cioci” oraz życzenia. Wszystkie 
obecne Panie otrzymały samodzielnie 
przygotowane kwiatki i zakładki do 
książek w kształcie serduszek.

Wszystkie Panie w doskonałych humorach odbierają kwiaty i słuchają występów.

100% frekwencja Cioć w Lichyni
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W bieżącym numerze znajdziemy m.in. informacje o wydarzeniach:

I wiele innych ciekawych wiadomości...

Freitagschulle

Warsztaty rękodzieła w Dolnej

Dzień Kobiet w Leśnicy

Dzień Cioci w Lichyni – str. 15

Panie ze Związku Ślaskich Kobiet Wiejskich  
w Dolnej na wystawie stołów wielkanocnych  

w Kolonowskiem 21.03.2010

Wykład o Górze Św. Anny

Zajęcia w SP w Zalesiu

Uczestnicy eliminacji gminnych OTWP

Panie z sołectwa Raszowa na wystawie stołów 
wielkanocnych w Gogolinie 21.03.2010

Koncertująca orkiestra Szkoły Muzycznej


