
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI  W LEŚNICY 

LIPIEC 2012 NUMER 2/2012 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy 

w dniu 25 czerwca 2012 r. - jednogłośne 

absolutorium dla Burmistrza Leśnicy 

Pana Łukasza Jastrzembskiego 
   Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi 

w ustawie o samorządzie gminnym do kompetencji 

Rady Gminy należy udzielenie lub nieudzielenie 

absolutorium burmistrzowi lub wójtowi sprawującemu 

władzę wykonawczą w jednostce samorządu gminnego. 

Jest to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego 

gminy. 

W ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się 

z następującymi dokumentami: 

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki  

samorządu terytorialnego za 2011 rok, 

2. sprawozdaniem finansowym, 

3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego, 

5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 

6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

 

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu jak 

i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Leśnicy 

pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Burmistrza 

Leśnicy z wykonania budżetu za 2011 rok. 

W uzasadnieniu tych opinii wskazano, iż sprawozdanie 

to zostało opracowane w sposób rzetelny i prawidłowy. 

Elementem zamykającym procedurę absolutoryjną było 

głosowanie radnych Rady Miejskiej w Leśnicy nad 

projektem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Leśnicy. 

W wyniku głosowania Radni Rady Miejskiej w Leśnicy 

jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem 

Bu r mi s t r zowi  Le ś n ic y Pa n u  Łu kas zowi 

Jastrzembskiemu absolutorium za 2011 rok ( w sesji 

uczestniczyło 14 radnych, wobec czego uchwałę 

absolutoryjną przyjęto 14 głosami za ). 

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard 

Froń złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi 

i podziękował za prawidłowe i gospodarne  zarządzanie 

finansami gminy. 

Natomiast Pan Łukasz Jastrzembski Burmistrz Leśnicy 

dziękując za udzielone absolutorium stwierdził, iż wiele 

działań, które zrealizowano w minionym 2011 r. udało 

się wykonać przede wszystkim dzięki bardzo dobrej 

współpracy z Radą Miejską, kierownictwem 

urzędu oraz  pracownikami Urzędu i jednostek 

podległych. 

 

Wsparcie finansowe dla Policji 
 W dniu 26 czerwca 2012 r.  Burmistrz Leśnicy 

Łukasz Jastrzembski oraz Komendant Powiatowy 

Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Dariusz 

Wierzbicki  podpisali porozumienie dotyczące wsparcia 

finansowego gminy Leśnica dla Posterunku Policji 

w Leśnicy. Dzięki temu wsparciu prowadzone będą 

dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji zapewniające 

bezpieczeństwo i porządek publiczny mieszkańcom 

naszej gminy. 
 

Nowi sołtysi i rady sołeckie 
 17 kwietnia 2012 r. w sołectwie Lichynia odbyło 

się zebranie wiejskie, którego celem było przeprowadzenie 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 

Wybory odbyły się bardzo sprawnie, sołtysem wybrany 

został Pan Andrzej Lesik, a w skład Rady Sołeckiej weszli: 

Pan Jan Barteczko, Pani Irena Gasz, Pani Jolanta Kroker, 

Pani Agnieszka Nowak i  Pani Anna Dragon. 

Natomiast w dniu 24 maja 2012 r. odbyło się zebranie 

wyborcze w Łąkach Kozielskich. Zebrani mieszkańcy 

również bardzo sprawnie dokonali wyboru władz sołectwa. 

Sołtysem wybrany został Pan Bernard Smandzich, 

a członkami Rady Sołeckiej wybrani zostali: Pani Renata 

Sikora, Pan Krzysztof Gromotka, Pan Tomasz Wylezik, Pan 

Dawid Borek i Pan Jan Krahl. 

 

 Nowowybranym sołtysom i przedstawicielom rad 

sołeckich zarówno w Lichynii, jak i w Łąkach Kozielskich 

życzymy licznych sukcesów w pracy na rzecz sołectw oraz 

satysfakcji z pełnionych funkcji. 

    Sekretarz Gminy  

    Róża Nizioł  
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Ważne numery 
telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  
77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gosp. Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i Gosp.  
         Przestrzennej 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury  
          Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. 
          Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds.  
           Zamówień Publicznych  
Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615181 
Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji  
77 4615931 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Szkoła Podstawowa w Raszowej  
77 4048265 
Szkoła Podstawowa w Zalesiu 
Śląskim  77 4615241 
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w 
Leśnicy 77 4615377 
Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
Publiczne Przedszkole w Raszowej 
77 4615666 
OZ Łąki Kozielskie 77 4635716 
Publiczne Przedszkole w Zalesiu  
Śląskim 77 4635948 
OZ Lichynia 77 4615248 
Posterunek Policji w Leśnicy 
774615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 
77 4615324 

POSIADANIE PSA TO TAKŻE OBOWIĄZEK 

W ostatnim coraz częściej trafiają do Urzędu Miejskiego informa-
cje o  błąkających się po naszej gminie bezpańskich psach, które 
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i czystości trawników. 
Wydawało by się, iż sprawa biegających czworonogów jest banal-
na, ale do końca tak nie jest.  
Czy to pies z właścicielem czy gromada biegających samopas  pie-
sków to trawniki i skwerki nie powinny być zanieczyszcza-
ne,  a umieszczone na nich jakiś czas temu tabliczki mają być ta-
kim poruszaczem sumień oczywiście właścicieli psów, a nie sa-
mych czworonogów.  
Sprawę załatwiło by, nie tylko w Leśnicy ale w całym kraju, obo-
wiązkowe czipowanie wszystkich psów, niestety wprowadzenie 
np. uchwałą rady gminy  takiego obowiązku jest niezgodne z pra-
wem. Na dzisiaj pozostaje nam załatwienie sprawy we własnym 
zakresie poprzez egzekwowanie przez Policję (m. in. w ramach 
finansowanych z budżetu gminy Leśnica dodatkowych służb) na-
leżytego utrzymania czystości przez właścicieli psów przebywają-
cych w miejscach publicznych oraz wyłapywanie bezpańskich 
psów i umieszczanie ich w schronisku. Koszt takiej usługi wynosi 
ok. 1700 zł i pokrywa go gmina. O błąkających się psach proszę 
informować referat rolnictwa Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 
W przypadku wyłapania psa, którego właściciel się odnajdzie, 
będzie musiał pokryć poniesione przez gminę koszty.  Jeżeli bę-
dzie to pies o określonej wartości to prawdopodobnie właściciel 
zdobędzie się na taki wydatek, ale jeżeli sprawa dotyczy kundel-
ka Burka to osamotniony właściciel zdobędzie nowego Burka, 
którym prawdopodobnie będzie się opiekował jak wcześniej-
szym. Nie można oczywiście zapomnieć o  możliwości karania 
właściciela psa, za niewłaściwe dopilnowanie swojego pupila. 
W tym zakresie pole do popisu ma Policja, oczywiście pod wa-
runkiem przyporządkowania psa (bez obowiązkowego czipa czy 
znaczka) do właściciela. Ja apeluję do wszystkich właścicieli psów 
z terenu gminy Leśnica o dopilnowanie, aby nie uciekały z pose-
sji, a w przypadku wyjścia ze swoim pieskiem na spacer o to, aby 
nie zapominali o zabraniu smyczy, kagańca i chusteczek higie-
nicznych. Te ostatnie na pewno będą przydatne jak się pieskowi 
przydarzy, a zawiniątko jakoś należy donieść do najbliższego ko-
sza, choćby był to kosz w domu właściciela. Przecież posiadanie 
psa to nie tylko prawo, ale i obowiązek.  
     Łukasz Jastrzembski  
     Burmistrz Leśnicy  

 

WYCZYSZCZONE ROWY 

Z  budżetu gminy w br. wykonano  konserwację rowów odwad-
niających i zabezpieczających  tereny przed podtopieniami wraz 
z czyszczeniem przepustów  w sołectwie  Lichynia  rów RS-1- 513 
mb,      RO-8 – 318 mb  i Raszowa  rów RK – 1130 mb na łączna 
kwotę  23.680 złotych. Po okresie żniw wykonane zostaną konser-
wacje rowów na terenie innych sołectw w ramach  zabezpieczo-
nych środków na te działania. 

     Anna Wyschka  
     Referat REN 
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Park Miejski w Leśnicy w budowie 
Trwa realizacja zadania pn. „Urządzenie Parku 

Miejskiego w Leśnicy”. Projekt otrzymał dofinansowanie 

w wysokości 62% kosztów kwalifikowanych 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego. Wykonawcą robót jest Zakład Robót 

Specjalistycznych  Sp. z o. o. z Pszczyny. Realizacja 

zadania długo oczekiwana przez mieszkańców Leśnicy 

cieszy się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy 

przychodzą do tut. urzędu by zapoznać się z projektem 

zagospodarowania Parku. Lokalizacja Parku Miejskiego 

w centrum miasta pomiędzy Placem Targowym i ulicą 

Zdzieszowicką jest bardzo dobrym rozwiązaniem, 

zachęcającym mieszkańców do wejścia i spędzenia 

wolnego czasu. Istniejące naturalne zagłębienie terenu 

w południowej części parku przeznaczono na staw 

z dobranym systemem biologicznym roślin i zwierząt 

wodnych ograniczających do minimum wkład 

pielęgnacyjny. W północnej i zachodniej części terenu 

zaprojektowano place zabaw dla najmłodszych, 

wyposażone w proste urządzenia zabawowe typu 

huśtawki, karuzele, drabinki, urządzenia sprawnościowe, 

najbardziej lubiane i oblegane przez dzieci. Dla 

młodzieży starszej przeznaczono plac rekreacyjny dla 

uprawiania sportu, który wyposażony będzie w boisko 

do streetballa. Wyremontowana stodoła o powierzchni 

użytkowej 400,0 m2 przeznaczona na miejsce spotkań dla 

mieszkańców gminy, zapewni dobre warunki 

funkcjonowania oraz wykorzystania parku. W parku 

zamontuje się 24 szt. ławek parkowych z oparciem oraz 

12 szt. koszy w pobliżu komunikacji pieszej-alejek. Prace 

przebiegają zgodnie z planem, a obecnie zakończyły się 

prace nad oczkiem wodnym i ogrodzeniem. 

Umowny termin zakończenia robót to 30 listopada 2012r. 

 

Remont sali spotkań mieszkańców 

w Leśnicy  przy ul. Strażackiej 
W dniu 04.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Jan 

Jelec i Janusz Jelec z Gliwic na remont sali spotkań 

znajdującej się w budynku OSP Leśnica. Prace 

remontowe są dofinansowane z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres robót 

obejmuje prace malarskie i parkieciarskie w sali spotkań,  

remont przylegających do sali sanitariatów oraz klatki 

schodowej i holu. Termin zakończenia prac : 31.08.2012 r. 

Wartość robót: 60.270,00 zł.        

          Małgorzata Urbańczyk 

Kierownik Referatu Inwestycji   
  i Gospodarki Przestrzennej 

Uwaga właściciele psów! 
Przypomina się o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów. 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r., obowiązek podatkowy z tytułu opła-

ty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielami psów. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi: 

26 zł. –dla osób utrzymujących psa w celu pilnowania budynku mieszkalnego, 

78 zł. – dla pozostałych osób. 

Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do 15 maja danego roku podatkowego. 

Jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 kwietnia opłata jest płatna w terminie do 14 dni od dnia wejścia 

w posiadanie psa. 

Osobie fizycznej, która weszła w posiadanie psa w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesię-

cy, w których osoba ta była w posiadaniu psa. 

Opłata płatna jest na rachunek budżetu gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta. 

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się min. od: 

- osób niepełnosprawnych - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463), 

 - z tytułu posiadania psa asystującego; osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe -

  z tytułu posiadania jednego psa; 

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

            Irena Barteczko 

            Referat  FN 

Zapraszamy na basen i nie tylko 

 LOKiR zaprasza na kąpielisko miejskie w Leśnicy od 30 czerwca br. od poniedziałku do 
niedzieli w godz. 10.00-18.00. Do dyspozycji: 2 niecki basenowe oraz  bufet. Istnieje możliwość 
udziału w kursie kajakowym.  

Ponadto w czasie wakacji LOKiR proponuje róże zajęcia m.in.. w kółku plastycznym, teatralnym. 
Będzie można pograć w szachy, bilard, tenis stołowy.  Szczegóły podane są na stronie interneto-
wej www.lesnica.pl w zakładce Kultura. Informacje można również uzyskać pod numerem   
tel. 77 461 53 91.           Urszula Janda  
            LOKiR 
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Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Zalesiu Śląskim 

 
Uchwałą Nr 2402/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Zarząd 
Województwa Opolskiego zatwierdził listę operacji dla 
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 
w ramach naboru ogłoszonego w dniach od 2 do 31 stycznia 
2012 roku.  
Na liście znalazło się zadanie:  Budowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.  
W ramach tego zadania zostanie wykonany kanał tłoczny do 
Cisowej, przepompownia ścieków na końcu ulicy Kościuszki 
oraz około 800 m kanału tłocznego w ulicy Kościuszki  wraz 
z nową siecią wodociągową. Przyłączonych zostanie około 40 
nieruchomości. Po wykonaniu kanalizacji będzie tez ułożona 
nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt zadania to 2,9 mln, 
a wnioskowana kwota pomocy to 950 tys. Termin realizacji to 
maj 2014 roku, ale realne jest ogłoszenie przetargu w pod 
koniec tego roku, a realizacja w 2013.  Dla tego zadania Gmina 
Leśnica wystąpiła także o pożyczkę do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Znajdujemy się na liście priorytetowej, co zabezpiecza własne 
środki na realizację zadania. 
Zadanie to rozpocznie wykonywanie kanalizacji całego 
sołectwa Zalesie Śląskie i miejmy nadzieję, że w kolejnych 
latach w budżecie Gminy znajdą się pieniądze na 
kontynuowanie budowy dalszych odcinków kanalizacji 
w Zalesiu Śląskim. Na dzień dzisiejszy koszt wykonania całej 
kanalizacji to ponad 14 mln zł.   

 
Kanalizacja w Łąkach Kozielskich 

W miesiącu maju br. pracownicy urzędu przeprowadzili 
weryfikację podłączenia mieszkańców do kanalizacji. 
Informacja o kontroli bardzo pozytywnie zadziałała na 
mieszkańców, bo wielu mieszkańców było już 
podłączonych i posiadali stosowne umowy na odbiór 
ścieków. Na dzień dzisiejszy jest już podpisanych 97 
umów i do spełnienia wymogów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu brakuje jeszcze 
3 , a nie podłączonych nieruchomości jest jeszcze około 
20 ( w tym jest parę budynków remontowanych, a parę 
opuszczonych).  W najbliższych dniach pójdzie kolejna 
wizytacja pracowników urzędu by zobaczyć postępy 
w przyłączaniu nieruchomości do kanalizacji.   

 
Nowa droga transportu rolnego 

Sołectwo Poręba w najbliższym czasie doczeka się 
nowej drogi transportu rolnego. Został wyłoniony już 
wykonawca na realizację zadania inwestycyjnego, 
polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Poręba o długości około 800 mb. Jest 
nim Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LARIX  
Sp. z o.o. z Lublińca. Zakres prac obejmuje stabilizację 
podłoża, wykonanie nowej podbudowy oraz dwukrotne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjami. 
Wyjazd na drogę powiatową „Starostrzelecką” przewidziany 
jest z nawierzchnią asfaltową. Kwota inwestycji to 208 tys. zł., 
a czas realizacji to koniec lipca 2012 r. 

 

Nowy mur oporowy. 
Przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na odbudowie muru oporowego w drodze 
gminnej ul. Św. Jadwigi w miejscowości Zalesie Śląskie. 
Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym 
okazał się Grzegorz Kulpok, prowadzący działalność 

gospodarcza pod nazwą „Kulpok – Firma Remontowo – 
Budowlana”. Prace, mimo wcześniejszych obaw, 
przebiegają bardzo sprawnie, co gwarantuje terminowe 
ich zakończenie. Rozebrano stary mur, wykonano 
wykop, zabetonowano ławę fundamentową, a obecnie 
trwają prace związane z wykonywaniem samego muru 
oporowego w konstrukcji betonowej. Wartość zadania to 
kwota  62 tys. zł. 
 

Gmina Leśnica - więcej nowych punktów 
oświetleniowych. 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu 
kołowego i pieszego wykonano oświetlenie uliczne w drodze 
gminnej ul. Kalwaryjska w miejscowości Góra Św. Anny, na 
które mieszkańcy czekali już od dawna. Wykonawcą zadania 
był Pan Wojciechowi Hylińskiemu z Żyrowej, prowadzący 
Zakład Usług Elektrycznych. W ramach zadania wykonano  
5 nowych punktów oświetleniowych. Wartość zadania to 34 
tys. zł.  

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy zrealizowano także pojedyncze nowe punkty 
oświetleniowe tj.: Czarnocin – przystanek PKS, Wysoka – ul. 
Leśna (droga boczna), Łąki Kozielskie – ul. Dworska 
(skrzyżowanie). Wykonawcą zadania był Pan Jarosław Sojka 
prowadzący Zakład Elektryczny z siedzibą w Gogolinie. 
Zadanie zostało sprawnie wykonane i zakończone w terminie 
umownym. Kwota realizacji tego zadania to 20 tys. zł. 

 

Remonty na drogach. 
Raszowa: dla poprawy komunikacji w Parku Wiejskim 

w Raszowej przystąpiono do przeprowadzenia konserwacji 
nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Kościelnej, jako głównego ciągu 
komunikacyjnego w tym malowniczym rejonie. Wykonawcą zadania 
jest Pan Roman Mrowiec prowadzący Firmę Usługowo – Handlową 
„KaRo” z siedziba w Kadłubcu. W ramach remontu zostanie 
wykonane częściowo odwodnienie drogi oraz utwardzona 
nawierzchnia na odcinku około 150 mb. 

Kadłubiec: by poprawić komunikacji pieszej  
w miejscowości Kadłubiec, a szczególnie zwiększenia jej 
bezpieczeństwa  przygotowano dokumentację na budowę chodnika w 
drodze gminnej ul. Wiejska, stanowiącej główne dojście do boiska 
sportowego. O ile nic nie stanie na przeszkodzie mieszkańcy będą 
mogli z niego korzystać jeszcze tego lata, gdyż realizację zadania 
przewiduje się do końca sierpnia br.  

Wspólnie z powiatem: dla poprawy bezpieczeństwa  
i estetyki naszej gminy ruszyły dwa zadania realizowane wspólnie  
z Powiatem Strzeleckim, a dokładniej budowa chodnika na ul. Góry 
Św. Anny w miejscowości Raszowa oraz przebudowa chodnika  
w ciągu drogi powiatowej na  ul. Krasowskiej w Leśnicy.  

     Marian Gorgosch  
     Kierownik IK 

 Dzień Matki w Leśnicy 

     20 maja w sali OSP Leśnica odbyła się impreza z okazji 
Dnia Matki. Jej organizatorami byli Zarząd Osiedla Nr  
1 w Leśnicy, Zarząd Koła TSKN w Leśnicy oraz Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji. Obecne Panie powitał 
przewodniczący Zarządu Nr 1 w Leśnicy Roland Reguła, 
składając im serdeczne życzenia z okazji ich święta. 
     Dla publiczności wystąpili: leśnickie przedszkolaki 
(opiekun: Joanna Szymczak), grupy działające przy Kole 
TSKN Leśnica: Marlenki, Mini Entropia, Frohsinn oraz studio 
piosenki LOKiR. Konkursy z nagrodami przygotowała  
i przeprowadziła pracownica LOKiRu Grażyna Kulpa. 

     Wszystkie obecne Panie mogły poczęstować się pysznymi 
ciastami. Uczestniczki imprezy otrzymały także piękne kwiaty 
z papieru wykonane przez Panie z Zarządu Osiedla Nr  
1 w Leśnicy.    Urszula Janda  
     LOKiR 
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Czerwiec w Szkole Podstawowej w Raszowej 
Rok szkolny 2011/2012 upłynął nam szybko i bardzo praco-

wicie. Braliśmy udział w projekcie dla klas I-III zatytułowa-

nym "Szansa Leśniczan". W ramach tego przedsięwzięcia 

uczniowie byli w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu na spekta-

klu pt. "Brzydkie kaczątko". Otrzymaliśmy również liczne 

pomoce, które są wykorzystywane na lekcjach. 

Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w imprezach inte-

gracyjnych, takich jak: Dzień Matki i Ojca wraz z pożegna-

niem  kl. III, przedstawieniu teatralnym pt. "Kot w butach", 

lekcji przyrody "Poznajemy faunę i florę Góry św. Anny". 

Dzień Dziecka w naszej szkole był okazją do propagowania 

wiedzy ekologicznej. Uczniowie klasy szóstej pod opieką 

pani dyrektor Iwony Pawlus przygotowali dla młodszych 

kolegów gry i zabawy, które miały na celu rozbudzenie zain-

teresowania przyrodą. 

Członkowie Koła Miłośników Kultury i Tradycji występo-

wali 7 czerwca na Pikniku Rodzinnym. Dzieci śpiewały pio-

senki, przygotowały układy taneczne do znanych przebojów, 

a także grały na instrumentach. Niezawodne mamy naszych 

uczniów upiekły przepyszne ciasta, które cieszyły się ogrom-

nym powodzeniem.  Pieniądze uzyskane ze sprzedaży prze-

znaczone będą na organizację "Nocy  kibica" w naszej pla-

cówce. 

Szkoła Podstawowa w Raszowej organizowała w dniach  

12-14.06.2012r. wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Pierwszym 

celem podróży była wizyta w Kopalni Złota w Złotym Stoku. 

Uczniowie zwiedzili sztolnię, poznali historię kopalni, prze-

jechali się podziemną kolejką, a także otrzymali pamiątkową 

monetę. Niewątpliwą atrakcją dla wszystkich uczestników 

wycieczki było płukanie złota. Następnie, jadąc przez Polani-

cę Zdrój, autobus zatrzymał się w Hucie Szkła Artystycznego 

"Barbara". W hali produkcyjnej huty uczniowie mogli obser-

wować pracowników podczas całego procesu tworzenia 

szklanych cacek. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również 

Wambierzyce, zdobyli Szczeliniec Wielki, bawili się w Agu-

aparku w Kudowie Zdroju, a także zobaczyli jeden z naj-

większych ogrodów zoologicznych w Europie - Dvur Kra-

love.  

Ważnym wydarzeniem w naszej placówce była V Rodzinna 

Spartakiada Stop Agresji. Uczniowie wraz z rodzicami rywa-

lizowali w różnych konkurencjach sportowych. Emocje to-

warzyszące rozgrywkom były wielkie. Wesołą zabawę  

w duchu poszanowania zasad fair play zakończyło ognisko 

połączone z pieczeniem kiełbasek. 

20 czerwca w ramach Euro odbyły się zawody w piłce noż-

nej kl. I-II. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.  

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnej Olimpiadzie 

Matematycznej dla klas I-III. Oto ich wyniki: Tatiana Sztan-

dera (kl. II) - II miejsce; Bryja Dawid (kl. III) - II miejsce; 

Marian Wydra (kl. III) - III miejsce.   

Szóstoklasiści naszej szkoły otrzymali już wyniki sprawdzia-

nu. Tradycyjnie wypadli bardzo dobrze uzyskując średni 

wynik - 25,8. Na tle średniej wojewódzkiej - 22,2 pkt. i gmi-

ny Leśnica 22,5 prezentują się nieźle. Wyniki te plasują się  

w staninie wysokim. Jesteśmy dumni z naszych wychowan-

ków, którzy po raz kolejny uzyskali najlepszy wynik w gmi-

nie. 

Pamiętając o tym, że "sukces to drabina, po której nie sposób 

wspiąć się z rękami w kieszeniach" już planujemy kolejne 

działania na rok szkolny 2012/2013. 

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej  

   w Raszowej - Iwona Pawlus 

GMINA LEŚNICA PRZYJAZNA PRZEDSZKOLAKOM 
Gmina Leśnica dwukrotnie pozyskała środki unijne na realizację projektów konkursowych wzbogacających ofertę 

naszych przedszkoli. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały nazwę: Gmina Leśnica przyja-

zna przedszkolakom i realizowane były przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w okresie - łącznie - od 01.02.2011  

do 30.04.2012 r. Łącznie pozyskano 619.121 zł., a w ramach obowiązkowego wkładu własnego gmina wydała 29.852 zł. 

 Program obejmował wszystkie przedszkola i przedszkolaków w Gminie Leśnica. Działania projektu zmierzały do 

zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez realizację wydłużenia godzin pracy przedszkoli  

5 - godzinnych o 2 godziny dziennie (przedszkola w:  Zalesiu Śl., Lichyni, Łąkach Kozielskich, Górze Św. Anny, Kadłubcu 

i Dolnej) oraz wzbogacenie oferty przedszkoli poprzez prowadzenie zajęć na pływalni, zajęć muzycznych, gimnastycznych, 

plastyczno-technicznych, językowych - angielski, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć logopedycznych. 

W ramach projektu utworzony został i wyposażony dodatkowy- czwarty oddział przedszkolny w Leśnicy, który funkcjonuje 

do dzisiaj umożliwiając opiekę nad dodatkową grupą dzieci. Doposażona została również baza dydaktyczna wszystkich 

przedszkoli. Całości towarzyszyły wycieczki rozwijające kompetencje kluczowe (teatr, muzeum, kino, agroturystyka, piesze 

rajdy oraz inne) jak również festyny dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Niestety …. tegoroczne wytyczne dot. konkursu w  nie pozwoliły na dalsze aplikowanie o środki, warunkując ich otrzymanie 

zwiększeniem liczby miejsc lub liczby dzieci w przedszkolach. Jeżeli chodzi o miejsca w przedszkolach – to brakuje ich tyl-

ko w przedszkolu w Leśnicy, natomiast liczba dzieci w przedszkolach – zgodnie ze zgłoszeniami – od września spadnie 

o około 20 dzieci.          Agnieszka  Nowak 

           Kierownik GZO  

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PAŃ  
 

10 czerwca br. w ogrodzie farskim w Dolnej, wzorem 
ubiegłego roku odbył się Gminny Turniej Piłki Siatko-
wej Pań, organizowany przez Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich z Dolnej wraz z Burmistrzem Leśnicy Łuka-
szem Jastrzembskim.  
Mimo pochmurnej pogody, w rozgrywkach wzięły 
udział 4 drużyny. Panie walczyły o każdą piłkę  

 
z  ogromną ambicją czy to w obronie czy na  bloku.  
Ponowne zwycięstwo w całym turnieju odniósł zespół 
 z Poręby. Kolejne miejsca zajęły: drużyna z Leśnicy, 
drużyna z Dolnej oraz drużyna z Zalesia Śląskiego. 
Burmistrz Leśnicy wręczył zespołom uczestniczącym  
w turnieju medale, a zwycięskiej drużynie puchar. Każ-
da drużyna otrzymała również zdjęcie pamiątkowe 
 z ubiegłorocznych rozgrywek.    
    Agnieszka  Morawiec 
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Szanownym Jubilatom: 

Pani Józefie Żyłka z Poręby z okazji 94 rocznicy urodzin,  
Pani Agnieszce Dobrońskiej z Poręby z okazji 93 rocznicy urodzin,  
Pani Oldze Rudol z Wysokiej i Pani Bronisławie Milczarek   
z Poręby z okazji 90 rocznicy urodzin, 

Pani Marcie Majnusz z Leśnicy, Pani Gertrudzie Maliciusz i Pani 
Annie Bittner z Zalesia Śląskiego, Siostrze Edycie Siekiera z Domu 
Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy, 
Panu Janowi Bijak z Lichyni z okazji 85 rocznicy urodzin,  

Pani Annie Burda, Pani Emmie Pruskiej, Pani Tekli Henig i Pani 
Danucie Wysmułek z Poręby, Pani Rozalii Koszyk z Raszowej, Pani 
Annie Czak z Kadłubca, Pani Annie Blottko z Łąk Kozielskich, Siostrze 
Marii Jantos z Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP w Leśnicy, Pani Annie Skrobocz, Pani Elżbiecie 
Plicko, Pani Zofii Sitnik, Pani Elżbiecie Nocoń i Panu 
Bronisławowi Kiwka z Leśnicy, Panu Alojzemu Ploch z Dolnej, Panu 
Norbertowi Moisa z Góry Świętej Anny, Panu Pawłowi Wallberg z Czarnocina z okazji 80 rocznicy 
urodzin, 

Państwu Gertrudzie i Karolowi Szczodrok z Leśnicy z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego , 

Państwu Teresie i Arturowi Larisz z Leśnicy, Państwu Elżbiecie i Norbertowi Biela z Dolnej, 
Państwu Gertrudzie i Norbertowi Nierle z Zalesia Śląskiego, Państwu Annie i Rudolfowi 
Kremser z Wysokiej z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego, 

Państwu Róży i Piotrowi Tomanek z Raszowej, Państwu Edycie i Marcinowi Wesoły z Raszowej, 
Państwu Krystynie i Henrykowi Koteluk z Góry Świętej Anny, Państwu Halinie i Zygmuntowi 
Kopiec z Zalesia Śląskiego, Państwu Kornelii i Piotrowi Tomys z Łąk Kozielskich, Państwu 
Monice i Rufinowi Proksza z Zalesia Śląskiego, Państwu Eryce   
i Waldemarowi Romanek z Wysokiej, Państwu Renacie i Arturowi Szmuk z Czarnocina, 
Państwu Małgorzacie i Janowi Jelito z Leśnicy, Państwu Małgorzacie i Norbertowi Bula   
z Kadłubca z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności   w imieniu 
własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy składa Łukasz Jastrzembski 
Burmistrz Leśnicy. 

Burmistrz Leśnicy 

ogłasza konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej - logo 

dla Geoparku Krajowego Góra Św. Anny 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Gminy Leśnica www.lesnica.pl 

 

Prace konkursowe należy przesłać przesyłką poleconą na adres: Urząd Miejski w Leśnicy,  

ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnicy w godzinach urzędowania 

do dnia 16 lipca 2012 r. do godziny 1530. 

Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w ww. regulaminie lub dostarczone po upływie 

wskazanego terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej. 

Wieści z przedszkola w Zalesiu Śląskim  
W dniu 25. 05. 2012 przedszkolaki z Zalesia Śląskiego wy-

brały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzie-

ci zapoznały się z zawodem strażaka, zobaczyły jak wygląda 

ich strój oraz co jest w wozie strażackim. Następnie każdy 

miał możliwość przymierzenia hełmu strażackiego, lecz naj-

większą atrakcją była przejażdżka nowym wozem strażac-

kim. 

Zdjęcia oraz więcej informacji na:  

http://osp.zalesieslaskie.pl/wizyta-przedszkolakow/ 

 

Lecz to nie koniec atrakcji… następnie dzieci udały się do 

Państwa Kroker w Zalesiu Śląskim, gdzie mogły podziwiać 

mini – zoo.  Przedszkolaki zobaczyły różne zwierzęta, mię-

dzy innymi konika, jelenie, muflony oraz daniele, które mogli 

sami nakarmić. Na koniec na dzieci czekał pyszny poczęstu-

nek, za co Państwu Kroker serdecznie dziękujemy. 

     Izabela Banaś 

     PP Zalesie Śl.  

http://www.lesnica.pl
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Informacja z działalności Urzędu Stanu Cywilnego  

w Leśnicy za 2012 r. 

 Do dnia 18 czerwca 2012 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Leśnicy zarejestrowano: 4 urodzenia, 
33 małżeństwa i 46 zgonów. Urodzenia, to akty 
sporządzone za granicą, a wpisane do bieżącej księgi. 
Z ogólnej liczby 33 zarejestrowanych małżeństw, 26 to 
małżeństwa wyznaniowe, 4 cywilne oraz 3 transkrypcje 
zagranicznych aktów do bieżącej księgi. Małżeństwa 
zarejestrowane w tutejszym urzędzie zawarli mieszkańcy 
gminy oraz m.in. Kędzierzyna-Koźla, Zdzieszowic, Pucka, 
Pyskowic, Świdnicy, Bytomia, Raciborza i Zabrza. 
Zarejestrowano 46 zgonów osób zmarłych na terenie gminy 
w swoich mieszkaniach, Domach Opieki w  Porębie 
i Leśnicy oraz w Klasztorze Sióstr w Leśnicy. W miesiącu 
maju zarejestrowano zgon siostry zakonnej zmarłej w wieku 
101 lat. Oprócz mieszkańców gminy w 2012 r. zmarły na 
naszym terenie osoby z Kobylic, Poborszowa, Łazisk, 
Kędzierzyna-Koźla, Strzelec Opolskich, Klucza, Niemiec, 
Olszowej, Grodziska, Opola, Ujazdu, Szymiszowa, 
Długomiłowic i Łubian. Wpisano do bieżącej księgi zgony 
2 osób, zmarłych za granicami kraju w Niemczech 
i Holandii. 

    Maria Wanglorz 
    kierownik USC   

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

 Dnia 8 maja 2012 roku w Leśnicy w Restauracji „Na 
Szlaku” odbyła się uroczystość wręczenia medali z okazji 
jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego parom 
małżeńskim z terenu gminy Leśnica. Pamiątkowe medale 
dostojnym jubilatom przyznał Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski. Zostały przyznane dla  
26 par małżeńskich, które w ostatnich latach obchodziły 
swój jubileusz. 

Leśniccy jubilaci to: 

Hildegarda i Ginter Cholewa  z Zalesia Śląskiego 
Ingrid i Josef Hadaschik  z Raszowej 
Elżbieta i Leonard Jahn z Leśnicy 
Urszula i Walerian Kozok  z Poręby 
Stanisława i Jerzy Kroker z Lichyni 
Elisabeth i Alfred Leszczyna z Zalesia Śląskiego 
Agnieszka i Ryszard Mulorz z Łąk Kozielskich 
Anna i Józef Paterok  z Leśnicy 
Maria i Alojzy Ploch z Dolnej  
Maria i Józef Pogodzik z Leśnicy 
Ingeborga i Herbert Pychy z Raszowej 
Elżbieta i Artur Rogos z Raszowej 
Krystyna i Bronisław Romanowscy z Leśnicy 
Anna i Antoni Rudol z Góry Św. Anny 
Edyta i Michał Sitnik z Leśnicy 
Eryka i Jan Skowronek z Dolnej 
Hildegarda i Zygfryd Stibler z Zalesia Śląskiego 
Małgorzata i Feliks Strużyna z Zalesia Śląskiego 
Eryka i Ludwik Waloszek z Zalesia Śląskiego 
Elżbieta i Zygfryd Weiser z Raszowej 
Hildegard i Norbert Werner z Wysokiej 
Helga i Maksymilian Przybyła z Raszowej 
Teresa i Franciszek Rybol z Leśnicy 
Helena i Jan Bijak z Lichyni 
Łucja i Maksymilian Makosz z Lichyni 
Anna i Siegfreid Kopietz z Łąk Kozielskich 
 Uroczystość swoim występem uświetnili aktorzy 
Koła Regionalnego przy Szkole Podstawowej w Leśnicy 
z udziałem absolwentów, prowadzonego przez Panią Marię 
Wróbel. Zaproszonym gościom występ dzieci bardzo się 
podobał.  

 Z okazji  tego pięknego jubileuszu złotych godów 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski złożył wszystkim 
małżonkom najserdeczniejsze gratulacje. Jubilatom życzył 
długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 
kolejnych rocznic.  Maria Wanglorz kierownik USC   

Mistrzostwa Województwa Opolskiego  
w Szachach Szybkich 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji wspólnie 
z Opolskim Związkiem Szachowym i Publicznym 
Gimnazjum w Leśnicy zorganizował Mistrzostwa 
Województwa Opolskiego młodzików i juniorów 
w szachach szybkich na rok 2012, które odbyły się 16 
czerwca w auli PG. Patronat nad imprezą sprawował 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. Celem 
rozgrywek była popularyzacja szachów wśród 
najmłodszych oraz wyłonienie najlepszych szachistów 
województwa i reprezentantów na Mistrzostwa 
Polski. 

W mistrzostwach uczestniczyć mogli 
wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów 
zarejestrowanych w OZSzach, posiadający licencję 
PZSzach, a ich kluby opłaconą składkę roczną za rok 
2011. 
Mieszkańcy gminy Leśnica również w tych  

 
mistrzostwach zajęli miejsca. A byli to: 
do 10 lat (roczniki 2002/03) chłopcy III miejsce – 
Paweł Kolonko,  
do 18 lat (roczniki 1994 i młodsi) dziewczęta I miejsce 
- Martina Lissok 

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych 
otrzymali tytuł mistrza/mistrzyni Województwa 
Opolskiego na rok 2012 oraz puchar. Zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc w grupie otrzymali medale 
i dyplomy z rąk burmistrza Łukasza Jastrzembskiego. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji mistrzostw: Waldemarowi 
Taboła, Adrianowi Panek, Henrykowi Czempiel, 
Bogumile Niewiadomskiej, Martynie Leszczyk 
i Bożenie Majba (wolontariuszki z PG Leśnica)  
oraz Panom Kolonko i Klimek.   

    Urszula  Janda  
    LOKiR 
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W dniach 21-25 czerwca 2012 r. w OSP Wysoka 

przebywała na zaproszenie czteroosobowa delegacja straża-

ków z zaprzyjaźnionej Freiwilige Feuerwehr Hoppensen 

w Niemczech (Dolna Saksonia). Wśród nich byli wieloletni 

Naczelnik FF w Hoppensen, a obecnie Honorowy Komendant 

Straży Pożarnej w mieście Dassel Ludolf von Dassel oraz ak-

tualnie sprawujący funkcję Naczelnika straży w Hoppensen 

Wolfgang Nolte. Tym razem okazją do spotkania strażaków 

obu jednostek były przypadające w roku bieżącym obchody 

Jubileuszu 85 Lecia istnienia OSP w Wysokiej oraz 20 Rocz-

nica ufundowania przez OSP figury Św. Floriana – patrona 

kościoła parafialnego w Wysokiej. 

Jednym z punktów programu pobytu strażaków  

z Niemiec było oficjalne spotkanie z Burmistrzem Leśnicy 

Łukaszem Jastrzembskim w dniu 22 czerwca br. Gościom 

towarzyszyli radny dh Stefan Rudol, sołtys dh Edward Skow-

ronek, Prezes dh Paweł Gawlik, członek Zarządu dh Leonard 

Janda oraz grupa działaczy OSP w Wysokiej. Podczas wizyty, 

która upłynęła w serdecznej atmosferze dh Stefan Rudol po-

krótce przedstawił Burmistrzowi historię zawiązania partner-

skich kontaktów pomiędzy OSP Wysoka i FF Hoppensen, 

które datowane są na 1984 r. i trwają nieprzerwanie do dnia 

dzisiejszego. Współpraca pomiędzy obydwoma jednostkami 

przypieczętowana została zawarciem oficjalnej UMOWY  

O PRZYJAŹNI (FREUNDSCHAFTVERTRAG), podpisanej 

w dniu 29 czerwca 1991 r. w Hoppensen. Delegacje obu za-

przyjaźnionych jednostek wielokrotnie odwiedzały się wza-

jemnie.  

Regularne wizyty strażaków służą nie tylko wymia-

nie doświadczeń, ale również integracji i zacieśnianiu więzi 

międzyludzkich. Na zakończenie Burmistrz wręczył straża-

kom z Niemiec pamiątkowe materiały promocyjne gminy Le-

śnica. 

Jubileuszowe obchody, które odbyły się w sobotę  

22 czerwca br. rozpoczęła popołudniowa msza święta dzięk-

czynna w intencji strażaków i ich rodzin, którą w miejscowym 

kościele pw. Świętego Floriana odprawił ksiądz proboszcz Jan 

Sacher. Dalsze uroczystości, w których uczestniczył Burmistrz 

Łukasz Jastrzembski kontynuowano w remizie OSP. Bur-

mistrz w okolicznościowym wystąpieniu wyraził uznanie za 

dotychczasowe dokonania, podziękował strażakom OSP za 

ofiarną służbę i złożył życzenia wszelkiej pomyślności na 

przyszłość. Na ręce druhów Pawła Gawlik i Piotra Rudol – 

Prezesa i Naczelnika OSP w Wysokiej złożył list gratulacyjny 

i przekazał „urodzinowy” prezent – zestaw prądownica TUR-

BOFLASH 200 i odcinek węża tłocznego W-52. 

Przedstawicie FF Hoppensen m.in. wręczyli przyzna-

ne przez Niemiecki Związek Straży Pożarnej Medale Współ-

pracy Międzynarodowej za zasługi w krzewieniu przyjaźni do 

niemieckich straży pożarnych oraz ich związków: srebrny  

dh Bernardowi Nawara – Honorowemu Prezesowi OSP  

w Wysokiej oraz brązowy dh Karolowi Gawlik i dh Jerzemu 

Wojtala – członkom OSP w Wysokiej. 

Wieczorem na zabawie tanecznej bawili się wspólnie 

członkowie OSP i mieszkańcy Wysokiej. 

  Kierownik Referatu SO Jerzy Wojtala 

OSP WYSOKA ŚWIĘTOWAŁA 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Bardzo dobrze spisały się nasze drużyny OSP na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP i MDP we-

dług regulaminu CTiF, które odbyły się w dniu 23 czerwca 2012 r. w Strzelcach Opolskich. Tytuł mistrza województwa zdoby-
ły trzy zespoły: 
Grupa „Drużyny kobiece” klasa A bez zaliczenia punktów za wiek OSP Raszowa 
Grupa „Drużyny kobiece” klasa B z zaliczeniem punktów za wiek OSP Raszowa 
Grupa MDP żeńskieOSP Zalesie Śląskie. 
Zwycięskie drużyny pojadą na zawody ogólnopolskie, które odbędą się: 
MDP 1 września 2012 r. Opole       Jerzy Wojtala 
OSP 8 września 2012 r. Biała Podlaska      Kierownik Referatu SO  

 Wieści z przedszkola w Lichynii 
 Rok szkolny w przedszkolu w Lichyni dobiega końca. Jego ostatnie miesiące pozostawią jednak wiele ciekawych wra-
żeń i wspaniałych wspomnień. 
 W kwietniu przedszkolaki zaprosiły do przedszkola swoje ukochane ciocie aby już po raz trzeci świętować Dzień Cio-
ci. Były wiersze i piosenki oraz wspólne tańce  i zabawy a potem słodki poczęstunek dla przybyłych gości. 
Maj rozpoczął się w Lichyni festynem z okazji XX rocznicy postawienie Drzewka Majowego – Maibaumu. Również dzieci 
przedszkolne miały w tych obchodach swój udział: uczestniczyły w przemarszu z maibaumem, przygotowały ciekawe prace na 
konkurs plastyczny "Majowe drzewko" oraz przedstawiły bogaty program artystyczny, za który otrzymały gromkie brawa.  
W sobotnie popołudnie, 26 maja na placu zabaw przy przedszkolu dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w mini festynie z oka-
zji Dnia Mamy i Taty. Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci i wręczeniem samodzielnie wykonanych upominków. Przy 
słodkim poczęstuku oraz grilowanej kiełbasce przygotowanej przez rodziców odbyły się ciekawe konkursy dla mam, tatusiów 
jak i całych rodzin. Były to bardzo miłe i wesołe chwile zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.  
 Przedszkolaki z Lichyni spotykają się również z ciekawymi ludźmi. Odwiedziła nas pani Agata Klimek – przez Opol-
skiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Gość przybył do nas ze swoim pieskiem Fredką. Fredka pokazała dzieciom wiele 
ciekawych sztuczek, za które te podziękowały jej pieszczotami  i smakołykami. Pani Agata w międzyczasie opowiedziała 
przedszkolakom o właściwym postępowaniu ze zwierzętami.  Oczywiście nie mogło się obyć bez wyprowadzenia pieska na 
spacer – było to dla maluchów nie lada przeżycie kiedy każdy mógł prowadzić Fredke na smyczy. Na pożegnanie obdarowali-
śmy naszych gości przyniesioną przez rodziców karmą oraz kocami tak potrzebnymi w schronisku dla zwierząt.  
Przedszkole odwiedziła kosmetyczka, która zapoznała dzieci ze swoim zawodem  i opowiedziała jak dbać o czystość i higienę. 
Przedszkolaki wybrały się również do warsztatu samochodowego aby zapoznać się z zawodem mechanika oraz na gospodar-
stwo rolne gdzie mogły przyjrzeć się wielu zwierzętom z bliska. Takie wycieczki w edukacji przedszkolnej przynoszą ogromne 
korzyści. Dzieci bezpośrednio obserwują otaczający świat, uczą się poszanowania środowiska naturalnego a co najważniejsze 
poszerzają zakres wiadomości i umiejętności. Ponadto wycieczki dają możliwość tworzenia naturalnych sytuacji edukacyjnych 
 i poza aspektem emocjonalnym zaspokajają również potrzebę ruchu. Najważniejszą wycieczką w tym roku szkolnym jaką od-
były przedszkolaki była wycieczka do Opola. Aby uatrakcyjnić wyjazd oraz zapoznać dzieci z nowym dla nich środkiem trans-
portu, (którym jakże rzadko mają okazję jeździć) podróż odbyła się pociągiem. Celem wycieczki był spektakl pt.: "Psiakość. 
Musical”           dok. na str. 9 
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GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-

POŻARNICZE OSP 
 
W niedzielę, 20 

maja 2012 r. w Łąkach Ko-
zielskich odbyły się corocz-
ne Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 
Uczestniczyły w nich 
wszystkie jednostki działają-
ce w gminie Leśnica: Czar-
nocin, Leśnica, Lichynia, 
Łąki Kozielskie, Raszowa, 
Wysoka i Zalesie Śląskie. 
Rywalizowało ogółem 20 
zespołów strażackich,  
w czterech grupach wieko-
wych. 

Zawody miały swo-
jego faworyta, który nie za-
wiódł. W trzech kategoriach 
bezkonkurencyjne okazały 
się drużyny OSP w Raszo-
wej. Z pewnością za udany 
start w zawodach może 
uznać także reprezentacja 
OSP w Zalesiu Śląskim, 
której zespoły w klasyfikacji 
generalnej uplasowały się 
tuż za zespołami z Raszo-
wej, a drużyna kobieca zwy-
ciężyła. 

W kategorii senio-
rów konkurencje rozegrano 
wg Regulaminu Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych 
OSP popularnie nazywanego 
polskim „na mokro”.  
W grupie „A” – Męskie 
Drużyny Pożarnicze trudno 
było liczyć na niespodzian-
kę. Poza zasięgiem rywali 
był aktualny mistrz woje-
wództwa opolskiego i brązo-
wy medalista ubiegłorocz-
nych zawodów krajowych 
OSP w Raszowej, która za-
jęła I i II miejsce. III lokatę 
wywalczyła OSP w Zalesiu 
Śląskim. W grupie „C” – 
Kobiece Drużyny Pożarni-
cze najlepszą okazała się 
OSP w Zalesiu Śląskim, 
wyprzedzając OSP w Raszo-
wej. Miejsce III przypadło 
OSP w Lichyni. 

Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze OSP rywa-
lizowały w oparciu o mię-
dzynarodowy Regulamin 
CTIF. W grupie dziewcząt 

zwyciężyła drużyna OSP  
w Raszowej, pokonując ze-
spół OSP w Zalesiu Śląskim. 
III miejsce zajęła OSP Łąki 
Kozielskie. Wśród chłopców 
kolejność drużyn na I i II 
miejscu była identyczna,  
a na pozycji III znalazła się 
OSP Lichynia. 

Nagrodzono 
wszystkie zespoły uczestni-
czące w zawodach. Puchary, 
medale, nagrody rzeczowe 
dla MDP i dyplomy wręczali 
Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski oraz druhowie 
Ryszard Golly oraz Alfons 
Długosz i Bernard Sman-
dzich – Prezes i Wiceprezesi 
Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP. Na-
grody sfinansowano ze środ-
ków przekazanych na ten cel 
przez Bank Spółdzielczy  
w Leśnicy i Urząd Miejski  
w Leśnicy. Na zakończenie 
uroczystości rozdania na-
gród członkowie MDP OSP 
w Leśnicy odznaczeni zosta-
li brązową oznaką MDP. 

Zawody zakończo-
no tradycyjną strażacką gro-
chówką, przygotowaną za 
środki ofiarowane przez 
właścicieli lokalnych przed-
siębiorstw, zakładów usłu-
gowych i placówek handlo-
wych. 

Podkreślić trzeba 
bardzo dobrą organizację 
zawodów. Z roli gospodarza 
znakomicie wywiązały się 
OSP Leśnica i OSP Wysoka. 
Strażacy z OSP w Łąkach 
Kozielskich pomogli  
w przygotowaniu obiektu 
boiska do imprezy. Funkcję 
komendanta zawodów pełnił 
Komendant M-G ZOSP RP 
w Leśnicy dh Joachim No-
wak. Starty oceniała komisja 
powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Strzel-
cach Opolskich, pod prze-
wodnictwem mł. bryg. Artu-
ra Wiśniewskiego. Dopisała 
licznie przybyła na zawody 
publiczność, która z dużym 
zainteresowaniem obserwo-
wała zacięte zmagania stra-
żaków.    

  Jerzy Wojtala  
        Kierownik Referatu SO  

dok. ze str. 8  
zwierzęcej miłości" w Teatrze Lalki i Aktora oraz szaleństwa w sali zabaw. Dzieciom ogromnie podobało się przedstawienie 
a jeszcze bardziej zabawy w Bajladnii. 
 Starszaki z Lichyni godnie reprezentowały swoje przedszkole wykazując się dużą wiedzą w konkursie "Przedszkolak 
bezpieczny na drodze" w PP w Zalesiu Śl. oraz podczas konkursu ze znajomości języka niemieckiego w PP Leśnica. W czasie  
Pieszego Rajdu Przedszkolaka w Żyrowej, maszerując w strasznym upale dzieci pokazały ile w nich siły i samozaparcia.  
 Rozpoczynamy wakacje, lato wita nas piękną pogodą. Dla większości z nas jest to czas relaksu, wypoczynku i wyjaz-
dów. Dla przedszkolaków również a przed wszystkim czas zregenerowania sił aby za kilka tygodni z nowym pomysłami  
i zapałem do zabawy i nauki spotkać się znowu w przedszkolu.  Wychowawczyni: Justyna Proksza - Nowak 

CO SIĘ  DZIAŁO W  SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W ZALESIU ŚLĄSKIM  

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla uczniów oraz 
nauczycieli SP w Zalesiu Śląskim, gdyż obfitowały w wiele 
konkursów oraz imprez kulturalnych. 
     Wielbiciele matematyki wzięli udział w Międzynarodowym 
Konkursie "Matematyczny Kangur", nad którym przebiegiem 
czuwała p. Lilla Popławska. Uczennica Zuzanna Goldberg oraz 
Tomasz Langer zdobyli wyróżnienie. 
     Humaniści zaprezentowali swe talenty w turniejach 
recytatorskich (z języka polskiego oraz niemieckiego),  
w których osiągnęli wysokie lokaty. 
     W marcu zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Szkoły, podczas 
którego zapoznano przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców 
z ofertą edukacyjną szkoły. Ponadto najmłodsi wzięli udział 
 w zajęciach pokazowych: lekcji wychowania fizycznego, 
angielskiego, przyrody i matematyki. Na osłodę pierwszych 
chwil w szkole otrzymali słodki poczęstunek. 
     Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą aktywnością 
fizyczną. Pod opieką p. Walentyny Czachor wzięli udział  
w akcji "Wykorzystaj swoją szansę...zagraj mecz z drużyną 
Odry Opole", pod opieką p. Magdaleny Radeckiej w XII 
Turnieju " Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". 
Dziewczęta zajęły I miejsce, chłopcy III. P. Magdalena Radecka 
zorganizowała III Gminny Mini Turniej Piłki Nożnej. 
     Uczniowie klasy V i VI stali się szczęśliwymi zdobywcami 
kart rowerowych. Wykazali się znajomością przepisów 
drogowych oraz udowodnili, podczas egzaminu praktycznego, 
że potrafią przepisowo jeździć rowerami. Do egzaminu 
przygotowała uczniów p. Barbara Pospieschczyk. 
     Klasa VI noc z 8 na 9 czerwca spędziła w szkole pod opieką 
p. Ewy Janickiej i Magdaleny Radeckiej. Było wspólne ognisko, 
pizza na kolację, projekcja filmów i wiele innych atrakcji. Na 
pewno te chwile pozostaną w pamięci na długo. 
     Uczestnicy Kółka Artystycznego, którego opiekunką jest  
p. Ewa Janicka, wystąpili gościnnie podczas obchodów 15. lecia 
Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Było to kolejne 
spotkanie w ramach naszej ponad dwuletniej współpracy z tą 
placówką, dzięki której nasi uczniowie uczą się tolerancji  
i empatii. 
     Za nami już V piknik Rodzinny, który odbył się 16 czerwca. 
uczniowie przedstawili bardzo bogaty program artystyczny: były 
tańce ludowe i dyskotekowe, recytacje wierszy, śpiewy, humor 
z zeszytów uczniowskich oraz uwagi z dzienniczków. 
     Swą obecnością zaszczycili nas strażacy z OSP w Zalesiu, 
dla których była specjalna dedykacja. Pan Ryszard Golly 
wręczył przy okazji nagrody oraz dyplomy dla laureatów 
konkursu plastycznego. W pikniku wzięli udział goście z DPS  
w Sławięcicach, którzy zaprezentowali przepiękne tańce 
(kondycji można pozazdrościć). 
      Wszyscy lubiący aktywność fizyczną mogli spróbować 
swych sił w żonglerce oraz wyścigach. Ci, którzy zgłodnieli, 
mogli posilić się pysznym ciastem (upieczonym przez 
niezawodne mamy), kiełbasą z grilla i surówką. Na 
najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni, 
malowania twarzy, stoiska z zabawkami, lodami i watą cukrową. 
     Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogły odbyć się 
nasze imprezy. Życzymy udanych wakacji! 
 W imieniu Grona Pedagogicznego i uczniów w Zalesiu 
Śląskim Ewa Janicka 
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Wieści ze Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy 

Uczniowie klas szóstych pod opieką 
B. Górnej, E. Radzewicz,  
B. Kozłowskiej, T. Sawickiej   i Anji 
Mateja z wizytą w zaprzyjaźnionej 
gminie i szkole w  Crostwitz 
(górnołuż. Chrósćicy)  w   Niemczech, 
w kraju związkowym Saksonia,  
w okręgu administracyjnym Drezno, 
w powiecie Budziszyn.  Miejscowość 
jest ośrodkiem kulturalnym 
Serbołużyczan. Spacerując po szkole  
z panem Dyrektorem Mirko Smit, 
zgłębialiśmy tajniki edukacji naszych 
kolegów. Poznawaliśmy historie  
i tradycje miejscowości i jej 
mieszkańców,  liczne zabytki, w tym 
krzyże, kapliczki, kościół  z 1772r..  
Z panem Rainerem Kubiza 
podróżowaliśmy po gminie, słuchając 
ciekawych opowieści. Odwiedziliśmy 
Ralbitz-Rosenthal -  znane  miejsce 
pielgrzymkowe. Piliśmy wodę ze 
źródełka przy sanktuarium, która 
rzekomo posiada uzdrawiającą moc  
i doprowadziła do wielu cudownych 
uzdrowień. Podziwialiśmy zalany, 
stary kamieniołom granitowy koło 
wioski Horka, międzynarodową bazę  
nurków. Dzień zakończyliśmy 
spotkaniem z kolegami z Crostwitz,  
T. Ziesch, Dyrektorem Szkoły Mirko 
Smit  i Matthiasem Bützke 
Burmistrzem Crostwitz. Były 
rozgrywki piłkarskie, rozmowy  
i pyszny grill. Po wyjątkowej, 
„bezsennej” nocy (niektórych 
uczniów), przyszedł czas na wizytę  
w Dreźnie, mieście pełnym sztuki 
architektonicznej. Z przewodnikiem 
poznawaliśmy historię i najważniejsze 
zabytki: Zwinger – perełkę saskiego 
baroku, Hofkirche – kościół dworski, 
Fürsten Zug – poczet władców 
Saksonii – największy obraz na 
świecie wykonany z miśnieńskiej 
porcelany, Frauenkirche – kościół 
ewangelicki, symbol odbudowującego 
się stale Drezna po bombardowaniu  
w czasie II wojny światowej, 
Brühlsche Terrassen – ogrody 
ministra finansów Augusta Mocnego 

Brühla – zwane balkonami Europy, 
Semperoper – jeden z piękniejszych 
budynków operowych na świecie, 
Pałac Japoński. Odwiedzając 
interaktywne Muzeum Higieny 
przeżyliśmy niezwykłą przygodę – 
wyprawę do  ciała człowieka, jaźni, 
myśli i uczuć (1300 obiektów, 
urządzeń multimedialnych  
i interaktywnych wyświetlaczy). 
Uczniowie stoczyli walkę o tytuł 
mistrza koncentracji, sprawdzali 
swoją sprawność fizyczną i siłę, 
niektórzy uczyli się tańczyć czaczę czy 
też  walca angielskiego, poddawali 
próbie swoje zmysły. To były ciekawe 
przeżycia i niesamowita zabawa.  
Spacer wzdłuż wybrzeża Łaby 
zakończył naszą wizytę w Dreźnie.  
W ostatnim dniu zostaliśmy 
zaproszeni  przez uczniów  
i nauczycieli ze szkoły w Crostwitz na 
uroczystość związaną z drzewkiem 
majowym. Na długo w  pamięci 
pozostanie nam piękny program 
artystyczny zaprezentowany przez 
naszych przyjaciół.  Ostatnim etapem 
naszej wyprawy był pobyt w Tropical 
Islands. Były: plaże, spacer po 
tropikalnym lesie, laguna na wyspie 
Bali, zjeżdżalnie, wodospady, rwąca 
rzeka i Morze Południowe... Bardzo 
zmęczeni, lecz pełni wrażeń  
wróciliśmy do Leśnicy.  
W imieniu uczniów, uczestników 
wyjazdu składam  serdeczne 
podziękowanie za wsparcie 
finansowe  IV edycji projektu Dzieci 
Europy pani Dyrektor  Renacie 
Kurzal i Zarządowi BS w Leśnicy   
oraz  panu Burmistrzowi Łukaszowi 
Jastrzembskiemu.  
Uczniowie klas II i III w dniach  
21.05.2012 - 25.05.2012r. bardzo 
aktywnie spędzili czas na zielonej 
szkole w malowniczo położonej 
miejscowości turystycznej - Srebrnej 
Górze. Wykorzystując naturalne 
walory tego zakątka, nauczyciele:  
B. Lissok, M. Wróbel, Tamara 
Sawicka, H. Kruczek z pomocą 
Rodziców: M. Hytrek i  W. Maj 
prowadzili edukację przyrodniczo-
ekologiczną, turystyczną,  

profilaktyczną i uczyli aktywnego 
wypoczynku. Dzieci łączyły  dobrą 
zabawę z nauką nowych umiejętności, 
które być może w przyszłości staną 
się ich życiową pasją. Uczestniczyły  
w lekcji  z chińskiej kaligrafii, pokazie 
kung -fu, uczyli się wspinaczki 
alpinistycznej, strzelania z broni 
pneumatycznej, poznawały  tajemnice 
twierdzy i sztolni kopalń  
srebrnogórskich, uczestniczyły  
w warsztatach ekologicznych  
„W krainie miodu”, podziwiały 
ekologicznie czyste lasy. Były gry 
 i zabawy w plenerze, wyjazd do 
Aquaparku, dyskoteki, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. Uczniowie 
przeżyli wspaniałą edukacyjną 
przygodę.  
Uczniowie klasy III a, IV a, b  pod 
opieką N. Szpylma, B. Kozłowskiej  
i M. Ochoty, B. Kałuży, B. Trałki 
poznawali walory przyrodniczo 
turystyczne Kotliny Kłodzkiej. 
Uczestniczyli w warsztatach 
„Zapobiegamy patologiom”  
i  zajęciach profilaktycznych. Wielu 
niezapomnianych  wrażeń   
dostarczyły zajęcia „ Szlakiem 
ginących zawodów”, labirynty 
„Błędne skały”, zwiedzanie huty szkła 
w Polanicy Zdroju i tor saneczkowy.  
Klasy piąte pod opieką  
p. I. Romanowskiej i A. Torschmied 
wyjechały do Ojcowskiego Parku 
Narodowego.  Obok edukacji 
przyrodniczej,  w ramach realizacji 
programu profilaktycznego szkoły 
przeprowadzono zajęcia na temat: Co 
to znaczy i jak być asertywnym, gdy 
ktoś namawia do złego?  W trakcie 
warsztatów wykorzystano elementy 
dramy.  Następnie dzieci zwiedziły 
Centrum Edukacyjne, uczestniczyły  
w prelekcji, zwiedziły OPN, między 
innymi: Jaskinię Ciemną. Odwiedziły 
również  Zamek w Pieskowej Skale, 
zobaczyły Maczugę Herkulesa. 
Wyprawę uczniowie zakończyli 
ewaluacją, oceniając zajęcia jako 
bardzo potrzebne i pouczające. 
Uczestnicy bardzo gorąco dziękują 
Burmistrzowi Leśnicy p. Łukaszowi 
Jastrzembskiemu i Dyrektorowi  

INFORMACJA 
 Okres od maja do listopada jest czasem wzmożonej aktywności owadów błonkoskrzydłych, w tym przede 
wszystkim os i szerszeni. W związku z powyższym informuje się, że Straż Pożarna interweniuje jedynie w przypadku 
obiektów użyteczności publicznej.  
 W przypadku posesji prywatnych należy wezwać specjalistyczną firmę owadobójczą, której adres oraz dane 
kontaktowe znajdą państwo na stronie http://www.pspstrzelce.internetdsl.pl/ w zakładce „Osy i Szerszenie” 

                    Jerzy Wojtala  
          Kierownik Referatu SO 



 

 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE STR. 11 

p. Renacie Kurzał i Zarządowi Banku Spółdzielczego w Leśnicy za dofinansowanie realizacji  wymienionych 
projektów. 
 
Klasy I a, Ib pod kierunkiem G. Kaletki i K. Pogodzik promują aktywne rodzinne formy edukacji, profilaktyki, 
rekreacji  i wypoczynku w ramach „Łazika”. Stąd budząca wiele pozytywnych emocji wyprawa dzieci z rodzicami 
szlakiem turystycznym na Górę Św. Anny. Podchody, konkurencje sportowe, poczęstunek na łonie przyrody 
przygotowany przez rodziców,  dobra kondycja a w pamięci wiele miłych wspomnień. 
 Nie mniej fascynujący okazał się trzydniowy biwak pierwszoklasistów z baza wyjściową na Górze św. Anny. 
Wiedza, umiejętności, aktywna turystyka, wyprawy, bezpośrednie obcowanie z przyrodą i integracja z kolegami  
z klasy to rezultaty  pracy z uczniem.  

Szkolne sukcesy  
Szkolna Kasa Oszczędności  w Konkursie „Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” na szczeblu 
krajowym w roku szkolnym 2011/2012 zdobyła I miejsce. Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie 
składa wyrazy uznania  opiekunowi  pani  K. Pogodzik i wszystkim uczniom i uczennicom za aktywny udział, 
bardzo dobre wyniki oraz wrażliwość i emocjonalne zaangażowanie w realizację celów konkursu SKO. Sukces 
osiągnięty w Konkursie SKO jest satysfakcją dla  społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców i  Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy, który patronuje przedsięwzięciu. 
Po wojewódzkie laury sięgnęli szkolni sportowcy.  
Mistrzostwa Powiatu   w Czwórboju Lekkoatletycznym : I miejsce  Solga D., Jelito M., Kurelowski A. Mincer D. 
Charczenko D., Tworek G., klasyfikacja do finału wojewódzkiego.  
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce:  rzut p.palantową: I  miejsce (złoty medal) Jelito 
Mateusz – 64m, sztafeta: II  miejsce (srebrny medal): David Solga- 53.93, Gabriel Tworek, Daniel Mincer,  Armin 
Kurelowski; III miejsce (brązowy medal) 1000 m. Daniel Mincer. - 3:13:71.  Finaliści: Barth Karolina, 
Podgruszecka Aleksandra, Roksana Florek,   Karolina Morelowska;  
Klasy czwarte w Powiatowym Turnieju M. Wielgusa wywalczyli w sportowym boju: dziewczęta -I miejsce, chłopcy 
II miejsce. 

  ...........i ......... Wakacje! Znowu są wakacje ............................. 
Wszystkim gratulujemy sukcesów. Przyjaciołom Szkoły, Rodzicom, Nauczycielom,  Pracownikom dziękujemy 
za współpracę oraz wszelkie wsparcie w realizacji zadań edukacyjnych. Życzymy wspaniałych wakacji. 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy  
Barbara Górna 

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” 

                 Są  wśród uczniów Publicznego 

Gimnazjum  w Leśnicy prawdziwe „perełki”- 

uczniowie, którzy chętnie startują w konkursach  

i odnoszą w nich liczne sukcesy. Oto  oni: 

1.  Barton Aleksandra - laureatka 

Wojewódzkiego  Konkursu Języka Niemieckiego  

w Opolu, finalistka Wojewódzkiego  Konkursu 

Biologicznego, Fizycznego, Matematycznego  

w Opolu, finalistka  Diecezjalnego Konkursu 

Wiedzy Religijnej w Opolu 

2. Cyron Dawid-  finalista Ogólnopolskiego  

Konkursu  Języka Niemieckiego dla Gimnazja-

listów w Warszawie, laureat  Wojewódzkiego  

Konkursu Języka Niemieckiego  w Opolu,   

3. Charczenko Patrycja - finalistka 

Ogólnopolskiego  Konkursu  Języka 

Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Warszawie 

4. Czakaj Lennard - laureat Wojewódzkiego  

Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu, 

5. Gomolla Marta - laureatka – III miejsce-

Ogólnopolskiego  Konkursu  Języka 

Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Warszawie,  

II miejsce  w  II Wojewódzkim Dyktandzie dla 

Gimnazjalistów, laureatka Wojewódzkiego  

Konkursu Języka Niemieckiego  w Opolu,   

I miejsce w Konkursie Wiedzy o Mniejszości 

Niemieckiej 

6. Kossakowska  Stefania - finalistka 

Wojewódzkiego  Konkursu Języka Angielskiego 

w Opolu i XI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym” 

7. Ludwig Anna - finalistka Ogólnopolskiego  

Konkursu  Języka Niemieckiego dla Gimnazja-

listów w Warszawie, średnia ocen  

8. Ludwig Dominik -finalista Ogólnopolskiego  

Konkursu  Języka Niemieckiego dla 

Gimnazjalistów w Warszawie, 

9. Socha Marcel - finalista Ogólnopolskiego  

Konkursu  Języka Niemieckiego dla Gimnazja-

listów w Warszawie 

10. Majnusz Andrzej - finalista Ogólnopolskiego  

Konkursu  Języka Niemieckiego dla Gimnazja-

listów w Warszawie, udział w finale 

Wojewódzkiego  Konkursu Polonistycznego  

w Opolu 

11. Miedza Monika - finalistka Wojewódzkiego  

Konkursu Biologicznego w Opolu, finalistka 

Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  

w Opolu 

12. Reinert Florian - laureat Wojewódzkiego  

Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu, finalista 
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XV konkursu „Austria: kraj i mieszkańcy” 

13. Jelito Patrycja - finalistka Ogólnopolskiego  Konkursu  Języka Niemieckiego dla 

Gimnazjalistów w Warszawie 

14. Schlee Małgorzata- I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, III miejsce  

w  ogólnopolskim konkursie literackim „Małe Krajobrazy Słowa”, zorganizowanym przez 

Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie- Koźlu 

15.Ziegler Weronika -laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej w Opolu 

16. Ziegler Łukasz –finalista  Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej w Opolu. 

                                          Monika Kłosek 

       Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy 

„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają 

się na edukacyjne wyżyny” 

Placówki oświatowe w gminie Leśnica czerpią pełnymi 

garściami ze  środków Europejskiego Funduszu Społeczne-

go. Przed nami kolejny projekt w ramach Priorytetu IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-

nach” ,Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans eduka-

cyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt 

zaczniemy realizować : 3 szkoły podstawowe  i gimnazjum 

od października  2012 roku. 

                     Cel główny projektu : 

Zmniejszenie dysproporcji w dostępie uczniów do edukacji 

oraz poprawa jakości kształcenia w gminie Leśnica. 

                     Cele szczegółowe: 

Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętno-

ściach z j. polskiego i matematyki oraz zapewnienie 

uczniom pomocy specjalistycznej, zgodnie z ich  indywidu-

alnymi  możliwościami i potrzebami edukacyjnymi. 

Zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom mającym 

problemy w nauce oraz profilaktyka uzależnień. 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjum, które ułatwią korzystny wybór dalszej 

drogi kształcenia i przyszłego zawodu. 

Zwiększenie dostępu uczniów z terenów wiejskich do edu-

kacji kulturalnej.  

Kształcenie aktywnych postaw życiowych, umiejętności 

poznawania własnych mocnych i słabych stron, dokonywa-

nia samooceny w celu zwiększenia motywacji do działania 

oraz wyboru dalszej drogi kształcenia. 

                  Zadania do realizacji: 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-  wyrównawcze oraz 

specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia: 

zajęcia dydaktyczno-  wyrównawcze  

 z matematyki w : 

SP w Leśnicy: kl. - IV- VI- 3 h tygodniowo 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 2 h tygodniowo 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 2 h tygodniowo 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 6 h tygodniowo; 

 z języka polskiego w  SP w Leśnicy: kl. IV- VI- 3 h tygo-

dniowo; 

indywidualne  zajęcia  dyd.-  wyrów. z  języka polskiego 

w: 

SP w Leśnicy: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 1 h tygodniowo; 

indywidualne  zajęcia  dyd.-  wyrów.  z matematyki  w: 

SP w Leśnicy: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 1 h tygodniowo; 

zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne w : 

SP w Leśnicy: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 1 h tygodniowo; 

zajęcia  rewalidacyjne  w: 

SP w Leśnicy: kl. IV- VI-  2 h tygodniowo, 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 2  h tygodniowo, 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 2  h tygodniowo. 

zajęcia  logopedyczne w SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 2  h 

tygodniowo. 

Łącznie w okresie 30 tygodni realizacji projektu- 9 miesię-

cy zostanie zrealizowanych 1140  godzin dodatkowych 

zajęć dyd.- wyrów. oraz specjalistycznych, w tym: 

w SP w Leśnicy- 360 h, 

w SP w Raszowej- 180 h, 

w SP w Zalesiu Śląskim- 240 h, 

w PG w Leśnicy- 360 h. 

 

 

Doradztwo i opieka pedagogiczno - psychologiczna dla 

uczniów wykazujących problemy w nauce oraz  prze-

ciwdziałanie uzależnieniom 

Organizacja zajęć z psychologiem w związku z problemami 

natury emocjonalnej, spowodowanymi trudnościami w na-

uce oraz problemami wieku dorastania w: 

SP w Leśnicy: kl. - VI- 2 h tygodniowo, 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo, 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo, 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 2 h tygodniowo. 

Łącznie w okresie 30 tygodni realizacji projektu- 9 miesię-

cy zostanie zrealizowanych 180  godzin  zajęć z psycholo-

giem, w tym: 

w SP w Leśnicy- 60 h 

w SP w Raszowej- 30 h, 

w SP w Zalesiu Śląskim- 30 h, 

w PG w Leśnicy- 60 h. 

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom zostaną zorgani-

zowane dwudniowe warsztaty z profilaktyki uzależnień  

w Górze Św. Anny  dla uczniów: 

SP w Leśnicy: kl. - IV- V- 117 uczniów, 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 50 uczniów 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 36 uczniów 
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PG w Leśnicy: kl. III - 90 uczniów. 

 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na roz-

wój kompetencji kluczowych 

SP w Leśnicy zorganizuje dla wszystkich 4 szkół Sejmik 

Ekologiczny, rozwijający kompetencje przyrodnicze. Każ-

da  ze szkół weźmie udział w konkursach: plastycznym, 

literackim i na wykonanie prezentacji multimedial-

nej ,promujące postawy ekologiczne. W imprezie podsu-

mowującej wcześniejsze działania weźmie udział 190 

uczniów z 4 szkół . 

 

Dla uczniów uzdolnionych planuje się organizację dodat-

kowych zajęć pozalekcyjnych- kół zainteresowań, które 

będą rozwijać kompetencje kluczowe: 

Koło matematyczne i kształcące  umiejętność posługi-

wania się technologią informatyczną w : 

SP w Leśnicy: kl. IV  - VI- 2 h tygodniowo, 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo, 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo, 

PG w Leśnicy: kl. I- III - 2 h tygodniowo; 

koło przyrodnicze w: 

SP w Leśnicy: kl. IV - VI- 2 h tygodniowo, 

SP w  Raszowej: kl. IV- VI- 2 h tygodniowo, 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 2 h tygodniowo; 

koło językowe- j. niemiecki w : 

SP w Leśnicy: kl. IV - VI- 2 h tygodniowo, 

SP w Zalesiu: kl. IV- VI- 1 h tygodniowo; 

koło językowe- j. angielski w : 

SP w Raszowej- kl. IV- VI- 1 h tygodniowo; 

koło biznesu, rozwijające przedsiębiorczość uczniów 

klas III PG w Leśnicy- 2 h tygodniowo. 

Łącznie zostanie zorganizowanych 540  godzin kół,  

w tym : 

SP w Leśnicy: 180 h 

SP w  Raszowej: 120 h 

SP w Zalesiu: 120 h 

PG w Leśnicy: 120 h. 

Zostaną także zorganizowane w  szkołach Festiwale Pio-

senki Angielskiej i Niemieckiej oraz finał gminny powyż-

szych festiwali  szkół podstawowych i Festiwale Piosenki 

Przyrodniczo- Ekologicznej( w każdej szkole podst. i finał 

gminny). Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody. Festiwale 

rozwiną kompetencje językowe i przyrodnicze. 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe w PG w Leśnicy 

Dla uczniów  PG w Leśnicy, na podstawie  potrzeb wyra-

żonych w ankietach, będą zorganizowane zajęcia z zakresu 

doradztwa  edukacyjno- zawodowego, które ułatwią wybór 

dalszej drogi kształcenia. Powstanie Szkolny Ośrodek Ka-

riery- centrum doradztwa zawodowego. W ramach zajęć z 

doradztwa zostaną opracowane prezentacje multimedialne 

na temat szkół ponadgimnazjalnych, zawodów, możliwości 

osób różnej płci w wyborze dalszego kształcenia oraz sytu-

acji  na rynku pracy w powiecie strzeleckim. Te opracowa-

nia będą bazą  Szkol. Oś. Kar. Liczba dodatkowych zajęć 

dla uczniów klas III- 2 h tygodniowo. Łącznie w ciągu  

9 miesięcy realizacji projektu- 60 godzin. 

 

Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, 

cechujących się wyższą skutecznością niż formy trady-

cyjne 

W ramach edukacji polonistycznej wszystkie szkoły:  

3 podstaw. i 1 gimnazjum zorganizują wyjazdy na spekta-

kle do Teatru Dramatycznego. Wezmą w nich udział wszy-

scy uczniowie: 

SP w Leśnicy- 226 uczniów( 5 wyjazdów) 

SP w Raszowej- 90 uczniów( 2 wyj.) 

SP w Zalesiu Śląskim- 80 uczniów( 2 wyj.) 

PG w Leśnicy- 235 uczniów( 6 wyjazdów). Łącznie zosta-

nie zakupionych 631 biletów i opłacony dowóz uczniów do 

teatru. Po wyjeździe uczniowie będą redagować w techno-

logii informatycznej artykuły- recenzje do gazetek szkol-

nych( sztuk- 35). 

Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjum  gminy Leśnica  w roku 

szkolnym 2012/2013. Wartość projektu – 182750,00 

złotych. 

Monika Kłosek 

Dyrektor PG Leśnicy 

Kolejna szkoła w Gminie Leśnica zostanie doposażona w sprzęt komputerowy 

Szkoła Podstawowa w Raszowej, jako jedna z 12 szkół województwa opolskiego, zakwalifikowała się  

do udziału w Pilotażowym rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.   

W ramach projektu, którego wartość nieznacznie przekracza 45 tys. zł, zostanie zakupionych m.in.  

21 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, szafka dla komputerów, 

wizualizer z ekranem projekcyjnym oraz urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na drukowanie w sieci. 

Koszty, jakie poniesie Gmina Leśnica to 20% wartości całego zadania. 

Taka, a nie inna ilość laptopów, która zostanie zakupiona w ramach programu nie jest przypadkowa.  

Z założenia, projekt ma polegać na umożliwieniu indywidualnego korzystania przez wszystkich uczniów  

w klasie z e-podręczników, czy platform edukacyjnych. I jak argumentuje Pani dyrektor Iwona Pawlus: „Taki 

sposób nauczania pozwoli naszym uczniom osiągać coraz większe umiejętności i wiadomości potrzebne do 

życia we współczesnym świecie i do bezproblemowego odnalezienia się w trudnej dzisiejszej rzeczywistości. 

Informatyzacja szkoły spowoduje również unowocześnienie jej zarządzania oraz doskonalenia kadry 

pedagogicznej m.in. poprzez zakup programów kancelaryjnych, programów do nauczania poszczególnych 

zajęć”.   

          Andrzej Iwanowski 

          zastępca burmistrza 
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Złota Lira 

W dniach 15-17.06.2012 r. mażoretki Słoneczka wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Leśnicy uczestniczyli w 

Festiwalu Złota Lira 2012, który odbył się w Rybniku.  

15 czerwca na rynku w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja festiwalu, podczas której wystąpiła leśnicka 

orkiestra wraz z mażoretkami. Zaprezentowali wspólnie defiladę otwierającą festiwal. Tego dnia odbył się również III 

Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Mażoretek. Zespoły walczyły o puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego „Złota Lira”. 16 czerwca w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach odbyły się przesłuchania konkursowe or-

kiestr. Mażoretki wraz z orkiestrą zaprezentowały się także tego dnia podczas koncertu plenerowego w Chorzowie. 17 

czerwca odbyły się koncerty plenerowe. Potem w Rybnickim Ośrodku Kultury odbył się koncert galowy i ogłoszenie 

wyników Festiwalu „Złota Lira 2012”. Leśnicka orkiestra zdobyła Złote Pasmo festiwalu, czyli I miejsce, a mażoretki 

otrzymały dyplom za udział. Koszt wyjazdu dofinansowany został  z budżetu gminy Leśnica.   

          Urszula Janda  

Taneczny sukces 

 10 czerwca w Gorzowie Śląskim odbył się X Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco i Hip Hop. W kon-
kursie zaprezentowały się grupy taneczne Mini Entropia oraz Entropia działające przy kole TSKN w Leśnicy. 
Instruktorką grup jest pracownica LOKiRu Urszula Janda.  
 W festiwalu udział wzięło 50 zespołów tanecznych m. in. ze Szczecina, Kalisza, Kędzierzyna-Koźla,  
Nysy i Kluczborka. 
 Dziecięca grupa taneczna Mini Entropia uplasowała się na IV miejscu w kategorii formacje hip hop  
12-15 lat, natomiast młodzieżowa grupa Entropia zajęła II miejsce w kategorii miniformacje hip hop powyżej 
15 lat. Gratulujemy!        Urszula Janda  LOKiR 

Od 1 września 2012 r. w gminie Leśnica będą funkcjonowały dwa zespoły szkolno

-przedszkolne w Raszowej i Zalesiu Śląskim. 

Połączenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zalesiu Śl. oraz Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Raszowej  

w zespoły szkolno-przedszkolne jest podyktowane warunkami lokalowymi oraz względami organizacyjnymi. W Zalesiu 

Śl. obie placówki funkcjonują w jednym budynku, w którym jest wspólna instalacja wodna i c.o., natomiast w Raszowej 

znajdują się w niedalekiej odległości. 

Uchwały  w sprawie utworzenia zespołów zostały podjęte przez Radę Miejską w Leśnicy na sesji z dnia 26 marca br.  

po uprzednim zaopiniowaniu aktów założycielskich przez rady pedagogiczne obu przedszkoli i szkół. Połączenie 

spowoduje obniżenie kosztów administrowania poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład zespołu, które 

zarządzane będą przez jednego dyrektora. Utworzenie zespołu stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania 

obiektem poprzez zapewnienie jednolitego kierownictwa. Da dyrektorowi zespołu możliwość korzystania z większych 

zasobów zarówno kadrowych jak i lokalowych. Nauczyciele poszczególnych placówek staną się nauczycielami zespołu 

i będą w sposób płynny realizować zajęcia w ramach pensum i nadgodzin w obu placówkach. Przedszkole posiada plac 

zabaw i miasteczko ruchu, a szkoła boisko wraz z bieżnią oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej – zasoby te w rękach 

jednego zarządcy będą mogły być pełniej wykorzystywane.  

 Połączenie nie będzie miało wpływu na dotychczasowy przebieg i organizacje procesów kształcenia  

w poszczególnych placówkach wchodzących w skład zespołu, umożliwi natomiast lepszą realizacje wytycznych 

Ministerstwa Edukacji w zakresie dostosowania przestrzeni szkolnej do nowej podstawy programowej, która zakłada 

opieranie się w szkole podstawowej na  tym, czego uczeń nauczył się podczas edukacji przedszkolnej. 

 Funkcjonowanie w ramach zespołu: przedszkola i szkoły podstawowej zapewni łagodne przejście od metodyki 

przedszkolnej do szkolnej, lepszą diagnozę dojrzałości dziecka, dostęp do specjalistów wspierających indywidualne 

potrzeby i rozwój dzieci. Da możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, jaką mogą zapewnić  

np. nauczyciel plastyki, muzyki, wychowania przedszkolnego czy nauczyciel na zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

 Po przeprowadzeniu procedury konkursu otwartego, stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

w Raszowej zostanie powierzone Pani mgr Iwonie Pawlus, natomiast  - w Zalesiu Śląskim - Pani mgr Ewie Spinda, 

posiadającym stosowne uprawnienia. Obie Panie mają również długoletnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w placówkach oświatowych.  

Kadra kierownicza nie zmienia się i ciągle jest na wysokim poziomie w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm  

w Leśnicy oraz w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, gdzie dyrektorzy uzyskali przedłużenie 

powierzenia stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych. 

Życzymy dużo wytrwałości  i powodzenia w podejmowaniu nowych wyzwań ! 

          Agnieszka Nowak 

          Kierownik GZO  
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Sukcesy mażoretek „Słoneczka” 

 W dniach 12-13 maja na lodowisku Toropol w Opolu odbyły 

się XIV Otwarte Mistrzostwa Polski Tańca Mażoretkowego. Podczas 

mistrzostw zaprezentowały się mażoretki Słoneczka z Leśnickiego 

Ośrodka Kultury i Rekreacji, które przygotowały następujące układy: 

marsz i przemarsz (cała grupa), solo baton – Sara Czakaj, trio baton – 

Sara Czakaj, Magdalena Haase, Paulina Mikołasz, miniformacja baton 

– Sara Czakaj, Magdalena Haase, Marta Gola, Karolina Nowak, Milena 

Kopczyńska, Paulina Mikołasz, miniformacja pompon – Sara Czakaj, 

Magdalena Haase, Karolina Nowak, Paulina Mikołasz. W tym roku 

dziewczęta startowały w starszej kategorii wiekowej, jako juniorki.  

 W dniach 30.06.-01.07.2012 mażoretki Słoneczka wzięły 

udział w Międzynarodowym Festiwalu Mażoretek, który odbył się  

w Reńskiej Wsi. W konkursie wystąpiły mażoretki z Opolszczyzny 

oraz Czech. 200 uczestniczek zaprezentowało się w 3 kategoriach 

wiekowych i 4 konkurencjach. 

Słoneczka zajęły drugie miejsce w kategorii kadetek młodszych. 

Instruktorkami grupy są Sandra Mientus i Anna Maciewitz.    

     Urszula Janda LOKiR 

Udany koncert 

 W niedzielę 27 maja w auli Domu Pielgrzyma w Górze 
Św. Anny odbył się wspólny koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Leśnicy i Niedersachsen Sound Orchester z Niemiec. 
Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych. Zadanie publiczne 
pn. „Warsztaty muzyczne Leśnica 2012” zrealizowane zostało  
w ramach zadania „Prowadzenie warsztatów muzycznych dla 
mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów i grup 
artystycznych” współfinansowane jest z środków budżetu 
Gminy Leśnica. 

 -    Urszula Janda LOKiR 

XX – LECIE MAIBAUMU 
w Lichyni. 

Rocznicę postawienia Drzewka Majowego 

przez mieszkańców Lichyni świętowano 

przez 2 dni. Tradycyjnie 30.04.2012 r. posta-

wiono Maibaum przyniesiony  przez straża-

ków w korowodzie ,który przeszedł od  

ul. Wolności na  plac  przed kościołem  z 

udziałem  orkiestry i licznie zgromadzonych 

mieszkańców. Po postawieniu Drzewka Ma-

jowego   w części oficjalnej   zapalono znicze 

wspominając zmarłych ,którzy byli inicjato-

rami i organizowali tą uroczystość przez mi-

nione 20 lat.  Następnie  wszyscy udali się do 

sali OSP na poczęstunek. Po raz pierwszy 

wystąpił wokalista Patryk Korczyński  otrzy-

mując gromkie brawa , zabawa taneczna 

trwała do białego rana. W drugim dniu uro-

czystości po odpustowej mszy św. w godzi-

nach popołudniowych w namiocie na parkin-

gu za kościołem biesiadowanie umilił występ 

Suskich Skowronków .Ogłoszono rozstrzy-

gnięcie pisemnego  konkurs – „Legenda 

drzewka majowego”, konkursu rysunkowe-

go ,prowadzono gry dla najmłodszych. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali  nagrody. 

Świętowanie zrealizowano było  przez Koło 

TSKN w Lichyni w ramach  otwartego kon-

kursu ofert ogłoszonego przez Gminę Leśni-

ca „Aktualizacji społeczno-kulturalnej róż-

nych  środowisk zamieszkałych na terenie 

gminy Leśnica” przy współpracy zarządu 

OSP ,sołtysa i Rady Sołeckiej. Było to wiel-

kie przedsięwzięcie  z  bardzo licznym udzia-

łem  mieszkańców.  Dziękując  za  pozytyw-

ną ocenę projektu, wszystkim za zaangażo-

wanie czekamy na kolejne jubileusze 

i   wspólne świętowanie ! 

 Zarząd TSKN Koło w Lichyni 

Żywa tradycja 

Z opowiadań najstarszych mieszkańców  jest 

wiadomo, iż niegdyś (II poł. XX w.) obchody 

Bożego Ciała odbywały się  w LICHYNI 

wzdłuż ulicy Daszyńskiego, budowano  

4 ołtarze. Zwiększenie ruchu 

samochodowego spowodowało przeniesienie 

tej uroczystości na teren  wokół kościoła . Od 

4 lat mieszkańcy budują ołtarz w Zalesiu 

Śląskim .  W br. o godz. 5 rano zjechało się 

ponad 30 osób  z ul. Wolności, Lompy  

i Ogrodowej. Bardzo sprawnie wykonano 

ołtarz i 53 mb chodnika kwiatowego. Ta 

piękna tradycja  jako symbol wiary kształtuje 

historię naszej miejscowości i jest elementem 

kultywowania dla następnych  pokoleń.  

  Anna Wyschka  

XVI Regionalny Przegląd Koni w Porębie  
 W sobotę, 30 czerwca br. w Porębie po raz szesnasty odbył się 

Regionalny Przegląd Koni, podczas którego oceniano konie rasy  ślą-

skiej. 

 Z naszej gminy ocenione zostały dwa konie:  ogier jednorocz-

ny RIKO — hodowca p. Pisarski Jan, który zajął II miejsce oraz 

klacz roczna ARENA—hodowca Kwoczała Sebastian— VII miej-

sce .  
Serdecznie gratulujemy naszym hodowcom  wspaniałych koni, które 

otrzymały bardzo dobre noty. Konkurencja na przeglądzie była  na-

prawdę bardzo duża  - oceniono 48 koni.  

 Organizatorem przeglądu była gmina Leśnica i Śląsko—

Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach, Terenowe Koło 

ŚOZHK przy współudziale Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców 

Poręby. Podczas imprezy pokaz hiszpańskiej szkoły jazdy wykonała  

p. Anna Izdebska, tradycyjnie pokaz kaskaderski wykonał Rafał Grin-

ner. 

 Impreza ta pod Patronatem Honorowym Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego sfinansowana został z budżetu Gminy Leśnica, 

Samorządu Województwa Opolskiego, Banku Spółdzielczego w Leśni-

cy, Zakładu Produkcyjno-Handlowego Sebastian Bula i Transannabeg 

Sp. J. Joachim i Mariola Wiesiollek.   Edyta Gola  

     Stan. Pracy ds.. Kultury  
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