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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Gmina Leśnica podpisała porozumienie 

o przyjaźni i współpracy 
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 

w Leśnicy w dniu 14 września 2012 r. Gmina 

Leśnica podpisała porozumienie o przyjaźni 

i współpracy z gminą Hirschaid z Niemiec.  

To bardzo ważne wydarzenie dla obu gmin, które 

stanowi ukoronowanie naszych dotychczasowych 

wspólnych działań oraz daje możliwości 

rozszerzenia współpracy na wielu nowych 

płaszczyznach działalności samorządu gminnego. 

Już na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja br. 

nasi radni jednomyślnie poparli propozycję 

Burmistrza Pana Łukasza Jastrzembskiego 

dotyczącą zaproszenia Burmistrza Gminy 

Hirschaid do podpisania porozumienia. 

Także nasi przyjaciele z Niemiec z ogromną 

radością odnieśli się do propozycji podpisania 

tego dokumentu. Po wspólnym opracowaniu treści 

porozumienia ustaliliśmy datę jego podpisania na 

dzień przed datą naszych tegorocznych dożynek 

gminnych, aby zaprezentować gościom tradycyjne 

Święto Rolników. Chcieliśmy pokazać, jak 

rolnicy mimo codziennego trudu i ciężkiej pracy 

na roli potrafią cieszyć się z efektów swojej pracy 

dzieląc się tym, co najważniejsze, dzieląc się 

chlebem. 

Nasi przyjaciele z Hirschaid na czele z ich 

Burmistrzem Andreasem Schlund z ogromnym 

przejęciem i zadowoleniem uczestniczyli 

w uroczystości podpisania porozumienia.  

Na sesji Rady Miejskiej obecni byli również 

przedstawiciele gmin, z którymi współpracujemy 

oraz naszych gmin partnerskich tj. Molsheim 

z Francji, Gerbrunn i Themar z Niemiec oraz 

Černošice z Czech. Ich obecność była dla nas 

ogromnym wsparciem, a zarazem dowodem na to, 

iż nasz łańcuch przyjaciół może się ciągle 

wydłużać poprzez dołożenie kolejnego ogniwa.  

Myślę, że zarówno radni, jak i My wszyscy, 

którzy byliśmy świadkami podpisania tego 

porozumienia patrzymy w przyszłość z ogromną 

nadzieją, że przed nami otworzą się nowe kierunki 

współpracy, które przyniosą wymierne efekty 

zarówno w sferze gospodarczej, kulturalnej, 

edukacyjnej, turystycznej oraz w wielu innych 

dziedzinach. 
Projekt współfinansowany został przez Fundację 

Współpracy Polsko — Niemieckiej   
 

   Róża Nizioł 

   Sekretarz Gminy 

DOŻYNKI GMINNE 2012 

W dniach 15-16 września 2012 r. w Kadłubcu odbyły się Dożynki Gminne, w tym Przegląd Dorobku 

Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej.  

Wymarsz korowodu dożynkowego rozpoczął sobotnie świętowanie. Barwnie i kolorowo zaprezento-

wały się prawie wszystkie miejscowości Gminy Leśnica. Uczestnikami Dożynek Gminnych byli 

m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Starosta Strzelecki Józef Swaczy-

na, Poseł Helmut Paisdzior, ks. Jan Paweł Sacher oraz goście z zagranicy, w tym: delegacja z miasta 

Hirschaid, Gerbrunn oraz Themar z Niemiec, Cernosic z Czech oraz Molsheim z Francji. 

Imprezę dożynkową uświetniła część artystyczna, która odbyła się w namiocie festynowym ustawio-

nym na boisku w Kadłubcu. Na scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, mażoretki 

z Leśnicy, zespół wokalny Meritum oraz gwiazda wieczoru Marco & Diana.  

Podczas części oficjalnej starostowie dożynkowi: Gabriela i Krystian Jendrek z Kadłubca, Monika 

i Jan Krahl z  Łąk Kozielskich, Daria i Marcin Skoluda z Lichyni, Irena i Krystian Kansy z Wysokiej, 



 

 

SPOTKANIE GMIN PARTNERSKICH 
14 września br. odbył się VIII Jour fixe, czyli spotkanie gmin partnerskich mia-

sta  Gerbrunn, w tym z Molsheim z Francji, Themar z Niemiec, Cenosic z Czech 

oraz naszą gminą Leśnica.   

W gminie partnerskiej Gerbrunn funkcjonuje organizacja Initiativkreis Gerbrunn 

für Europäische StädtePartnerschaften (IGEP). Członkowie IGEP oraz innych 

stowarzyszeń gmin partnerskich Gerbrunn od 8 lat co roku spotykają się w innej 

gminie partnerskiej, w 2012 r. po raz pierwszy gościli w Leśnicy. 

Przedstawiciele każdej z gmin dyskutowali o współpracy pomiędzy poszczegól-

nymi gminami, w tym o poprawie jakości współpracy oraz wzajemnej wymiany 

mieszkańców - szczególnie dzieci i młodzieży. Burmistrz Leśnicy Łukasz 

Jastrzembski przywitał zaproszonych gości i przedstawił film o gminie Leśnica. 

W trakcie spotkania omawiane były problemy i osiągnięcia we wzajemnej 

współpracy oraz plany gmin dot. współpracy na 2013 r. 

Z naszej strony został zaproponowany przyjazd do Leśnicy dzieci na warsztaty 

budowy latawców oraz przyjazd artystów (po jednym uczestniku z każdej gmi-

ny)  na plener malarski. Puszczanie latawców zaplanowane jest na początek 

września 2013 r., a plener malarski na lipiec przyszłego roku. Gminy partnerskie 

zobowiązały się również do zorganizowania przedsięwzięć promujących dalszą 

współpracę.  

Projekt współfinansowany został przez Fundację Współpracy  

Polsko — Niemieckiej   
     Damian Kiszka  
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Festiwal Latawców 2012 

Dnia  9 września na polu przy ulicy Żyrowskiej w Leśnicy odbył się Festiwal Lataw-

ców, podczas którego w konkursie puszczania latawców udział wzięło pond 50 dzie-

ci. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie przygotowano nagrody, dyplomy  i poczęstunek. Dużą atrakcją tego-

rocznego festiwalu było wspólne puszczanie balonów napełnionych helem.  Również miłą niespodziankę sprawił nam miesz-

kaniec Kędzierzyna-Koźla, który o imprezie dowiedział się z Radia Park  i podczas festiwalu wystartował na paralotni – dzieci 

miały okazję z bardzo bliskiej odległości zobaczyć paralotnię. 

Organizatorem Festiwalu Latawców byli: Burmistrz Leśnicy, Zarząd koła mniejszości niemieckiej w Leśnicy, Zarządy Osiedli 

Nr 1 i Nr 2 w Leśnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.    Edyta Gola 

          Stanowisko Pracy ds.. Kultury 

Irena i Piotr Góreccy z Góry Św. Anny, Ingryda i Walter Pordzik 

z Dolnej, Mariola Osełka i Adam Gola z Leśnicy, Bogumiła i Józef 

Jelito z Poręby, Lidia i Marcin Gruszkowscy z Krasowej, Renata i Ad-

rian Wycisło z Zalesia Śląskiego, Maria i Karol Szyndzielorz z Raszo-

wej przekazali Burmistrzowi Leśnicy Łukaszowi Jastrzembskiemu 

chleb dożynkowy z tegorocznych plonów, który został poświęcony 

przez Księdza Jana Pawła Sachera. 

Dla wszystkich gości dożynkowych kołacz i chleb ze smalcem w na-

miocie zasponsorowali i przygotowali mieszkańcy Kadłubca. Imprezę 

zakończyła zabawa taneczna z zespołem Sempre. 

Drugi dzień Dożynek rozpoczął się koncertem orkiestry z Dub nad 

Morawou, po którym wystąpili: Norbert Rasch, Gang Marcela, Studio 

Wokalne BIS, a zabawa z zespołem OXYGEN zakończyła imprezę.  

Na miejscu były stoiska gastronomiczne i wiele atrakcji dla dzieci. 

Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Leśnicy, Śląskie Stowarzy-

szenie Samorządowe, Mieszkańcy Sołectwa Kadłubiec we współpracy 

z Zarządem TSKN koła w Kadłubcu, Leśnickim Ośrodkiem Kultury 

i Rekreacji, LZS Kadłubiec i OSP Wysoka. 

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej 

w ramach Dożynek zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji 

i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu oraz budżetu 

Gminy Leśnica.    Edyta Gola 

     Stanowisko Pracy ds.. Kultury  

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 
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Sołectwo  Zalesie Śl. wyróżnione w konkursie 

„Piękna Wieś Opolska 2012’’. 

W ogłoszonej w roku bieżącym przez Zarząd 

Województwa Opolskiego XV edycji konkursu 

„Piękna Wieś Opolska 2012” , którego celem jest 

wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców 

działania społeczności lokalnej udział wzięło so-

łectwo Zalesie Śl. 

Sołectwo to brało udział w kategorii „ Najlepszy 

start w odnowie wsi .” 

W kategorii tej oceniana i nagradzana jest wieś, 

która niedawno przystąpiła do Programu Odnowy 

Wsi. Oceniano  zakres i dynamikę zrealizowa-

nych zadań, które w przypadku sołectwa Zalesie 

Śl. są niezaprzeczalne. 

 Również bardzo ważną jest integracja mieszkań-

ców wokół realizowanych zadań.  

W tegorocznej edycji konkursu w tej kategorii 

udział wzięły dwa sołectwa (drugie sołectwo to 

Budzów z gminy Gorzów Śl.). 

Ze względu na bardzo wyrównany poziom zgło-

szonych do tej kategorii sołectw komisja konkur-

sowa przyznała  dwa równorzędne wyróżnienia 

i nagrody w wysokości  3 500,00zł. dla każdego 

sołectwa 

Z sołectwa  Zalesia Śl. nagrodę na uroczystej gali 

konkursu w Kórnicy w dniu 15.09.2012 r. ode-

brali Pani Grażyna Bochenek i lider grupy odnowy wsi Pan Zbigniew Romik. 

Z okazji zdobycia wyróżnienia w konkursie Burmistrz Łukasz Jastrzembski podczas Dożynek Wiejskich 

w Zalesiu Śl.  przekazał gratulacje i dodatkową nagrodę w wysokości 1 500 zł.  

Grupie Odnowy Wsi jaki  całej społeczności sołectwa Zalesie Śl. serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-

nych sukcesów w następnych edycjach konkursu.    Urszula Lison  

Nowa droga transportu rolnego w Porębie 

Od połowy sierpnia 2012r. mieszkańcy Poręby ko-
rzystają z nowej drogi transportu rolnego w Porębie. 
Wyremontowany odcinek liczy ok. 800 metrów. Re-
mont polegał na wzmocnieniu podbudowy kruszy-
wem naturalnym wraz z stabilizacją cementem, ca-
łość została powierzchniowo utrwalona emulsja as-
faltową. W przyszłości Gmina Leśnica będzie się 
starać pozyskać środki na dalszy remont drogi 
w kierunku Czarnocina. Będziemy posiadali nie tyl-
ko dobrą drogę transportu rolnego, ale zyskamy 
atrakcję turystyczną w postaci ścieżki rowerowej 
poprowadzonej w ciekawej okolicy. 

Remont wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe LARIX Sp. z o. o. z Lublińca. Firma ta 
wykonywała na terenie Gminy Leśnica parę inwe-
stycji i zawsze dobrze wywiązała się ze swojego za-
dania. I tym razem sprawnie, fachowo i terminowo 
zadanie zostało zrealizowane. Całkowite koszty za-
dania zamknął się kwotą 227,3 tys. złotych. 

Zadanie to zyskało dofinansowanie z budżetu Woje-
wództwa Opolskiego w ramach  zadania określone-
go w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w kwocie 53 270,00 zł.  

    Marian Gorgosch  

NOWA LOKALIZACJA PRZYSTANKU PKS W LEŚNICY 

Pismem z dnia 10 maja 2012 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich 

poinformowało Gminę Leśnica, że sprzedało osobie prywatnej teren przystanku autobusowego w Leśnicy 

przy ul. 1 Maja.  

W związku z potrzebą ulokowania nowego przystanku odbyło się spotkanie z władzami PKS Strzelce 

Opolskie, które miało na celu wyznaczenie nowej lokalizacji przystanku. Na spotkaniu ustalono, iż najlep-

sze miejsce będzie przy ul. Kościuszki.  

W celu zatwierdzenia tego miejsca wykonano projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który został pozy-

tywnie zaopiniowany przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich, oraz  przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich.  

Przystanek oficjalnie rozpoczął  spełniać swoją rolę od 1 września br. W najbliższym czasie, zostanie rów-

nież ustawiona nowa wiata przystankowa, by mieszkańcy mogli w oczekiwaniu na autobus wygodnie 

usiąść i chronić się od wiatru i deszczu.  

       Marian Gorgosch  

       Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej  
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Ścieżka rowerowa Leśnica-Zdzieszowice – ruszyły prace projektowe 
Od wielu lat mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności pracownicy zakładów koksowniczych 

ArcelorMittal w Zdzieszowicach zabiegali o wybudowanie jakże potrzebnej ścieżki rowerowej łączącej 

Leśnicę ze Zdzieszowicami. Natężenie ruchu na opisywanym odcinku przekracza 2800 pojazdów na 

dobę, a brak wydzielonego pasa dla rowerzystów stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi. 

Nowa ścieżka rowerowa zasadniczo wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa pracowników 

dojeżdżających do zakładów koksowniczych ale byłaby również połączeniem ścieżek rowerowych 

w gminie Leśnica i gminie Zdzieszowice. Dlatego też leśnicki samorząd wspólnie z Powiatem 

Strzeleckim podjął działania mające na celu zrealizowanie tej inwestycji. Do końca roku ma być wykona 

dokumentacja techniczna, która zlecona została przez właściciela drogi przy, której będzie wybudowana 

ścieżka rowerowe tj. Powiat Strzelecki. Oczywiście jesteśmy świadomi, że sama dokumentacja to 

jedynie wstęp do działania, a na jej zrealizowanie niezbędne są środki finansowe. Dlatego też wspólnie 

ze Starostą Józefem Swaczyną będziemy poszukiwali wsparcia finansowego w spółce ArcelorMittal 

Poland. Jestem pełen nadziei, iż ze względu na nienaganne kontakty spółki z samorządami oraz 

kładziony nacisk na bezpieczeństwo takie wsparcie otrzymamy.  

        Burmistrz  

        Łukasz Jastrzembski  

Na przełomie miesiąca sierpnia i września  2012 r. na 

terenie gminy Leśnica zakończono realizację zadań 

inwestycyjnych i remontowych , które  są ważne dla 

mieszkańców gminy. 

Nowy plac zabaw w Górze Świętej Anny 
W dniu 5 września br. Burmistrz Leśnicy przekazał 

sołtysowi Panu Piotrowi Góreckiemu klucz do 

wykonanego placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 

w Górze Św. Anny. 

W ramach zadania  zrealizowano : 

 amfiteatr  z siedziskami  (100 szt.) 

 boisko sportowe wielofunkcyjne z piłko-chwytem 

 plac zabaw  dla dzieci,  

 elementy małej architektury : stoły  z ławkami, 

grille ,krąg na ognisko ,kosze 

 mur kamienny wokół placu zabaw 

Teren  został również ogrodzony i oświetlony. 

Prezentuje się efektownie i zachęcająco. 

Życzymy mieszkańcom  z Góry Św. Anny  dobrego 

wypoczynku na terenie obiektu. 

Zadanie zostało zrealizowane  ze środków PROW na 

lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój 

Wsi”. Dofinansowanie w wysokości 75 % wartości 

inwestycji. 

Wyremontowano i doposażono salę spotkań nad 

remizą OSP Leśnica 

Zadanie kosztowało ok. 80 tyś. zł i zostało 

dofinansowane ze środków PROW  na lata 2007-2013 

w wysokości 50 %. 

Zakres prac obejmował : 

 Remont sanitariatów. 

 Cyklinowanie parkietu w sali, 

 Malowanie wewnętrzne ścian 

 Roboty instalacyjne –elektryczne. 

 Wyposażenie obiektu w projektor, ekran,  laptop 

oraz nagłośnienie. 

Zamontowano również nowe ogrzewanie. 

Dodatkowe parkingi  przy Szkole Podstawowej 

w Zalesiu Śląskim. 

W  związku z małą ilością miejsc parkingowych przy 

szkole w miesiącu sierpniu 2012r. wykonano prace 

polegające na utwardzeniu części terenu  kruszywem 

kamiennym oraz wykonaniu palisady betonowej przy 

skarpie, dzięki czemu uzyskano 8 dodatkowych  miejsc 

parkingowych. 

 
Małgorzata Urbańczyk  

Kierownik Referatu Inwestycji  

Zadania inwestycyjne i remontowe oddane do użytku w ostatnim czasie 

Upiększa nam się krajobraz 
Zarząd Osiedla nr 1 oraz mieszkańcy ul. Goreckiego zamontowali na placu zabaw 4 ławki o dźwięcznej nazwie 

Apollo. Plac zabaw znajduje się na styku  ulic:  Goreckiego, Krasowskiej  i  Brzegowej. Koszt jednej ławki wraz 

z betonowymi fundamentami wynosi ok. 600 zł. Zostały one zakupione z funduszu sołeckiego jakim dysponu-

je Zarząd Osiedla nr 1.  Ławki wyglądają na dość solidne i mam nadzieję, że posłużą nam bardzo długo. Istnieje 

zapotrzebowanie społeczne na zakup jeszcze dwóch takich ławek i montaż ich na ul. Brzegowej w miejscu nale-

żącym do Gminy, gdzie kiedyś znajdowała się niedawno wyburzona stodoła. Dlatego też, zostały zamówione 

dwa komplety tych ławek, których montaż nastąpi jednak dopiero po dokonaniu wszystkich prac budowlanych 

związanych z budową nowej części chodnika na tej ulicy. 

         Roland Reguła  

        Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1  

         w Leśnicy  
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  Nowy rok szkolny 
2012/2013 rozpoczęliśmy od 
zmiany nazwy naszej placówki 
na Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej. Integracja 
przedszkolaków i uczniów wraz 
z rodzicami nastąpi 29 września 
w Parku Wiejskim podczas VI 
Spartakiady Stop Przemocy. 
Zgodnie z tradycją każdy 
uczestnik powyższej imprezy 
zostanie nagrodzony medalem. 
Przedszkolaki, które będą brały 
udział pierwszy raz 
w spartakiadzie, zapewne na 
długo zapamiętają to wyjątkowe 
spotkanie ze starszymi kolegami. 
 Ważnym wydarzeniem 
w naszej szkolnej społeczności 
jest również fakt, iż znaleźliśmy 
się wśród 12 szkół 
z Opolszczyzny 
zakwalifikowanych do pilotażu 
rządowego programu Cyfrowa 
Szkoła. Łączna kwota dotacji, 
która trafi do naszej placówki 
wynosi 45 164,00 zł. Należy 
zaznaczyć, iż do powyższej 
sumy szkoła musiała wnieść 
koszt własny w wysokości 
11 291,31 zł. W ramach 

programu placówka otrzyma 
m.in. 18 laptopów dla uczniów, 
3 komputery dla nauczycieli, 
drukarkę oraz wizualizer. Dzięki 
temu zajęcia z uczniami będą 
mogły być jeszcze bardziej 
atrakcyjne.  
 W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym realizowane są 
również w roku szkolnym 
20112013 następujące projekty: 
"Uczniowie naszą przyszłością" 
dla klas I-III oraz "Uczniowie 
leśnickiej gminy wspinają się na 
edukacyjne wyżyny" dla klas IV
-VI. Zakres wsparcia dla 
najmłodszych uczestników 
obejmuje m.in. zakup tablicy 
multimedialnej oraz programów 
edukacyjnych do zajęć z 
matematyki, języka polskiego 
i przyrody. Natomiast starsi 
uczniowie w ramach projektu 
zapewniony mają wyjazd do 
teatru, dwudniowe warsztaty 
z profilaktyki w Górze św. 
Anny, dodatkowe godziny 
dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki i języka polskiego 
oraz zajęcia z psychologiem. 
 Kolejny już rok bierzemy 

udział w następujących akcjach: 
"Owoce i warzywa w szkole", 
"Śniadanie daje moc" (kl. I-III) 
oraz "Szklanka mleka" (kl.I-VI). 
Zależy nam bowiem na 
kształtowaniu właściwych 
postaw prozdrowotnych wśród 
dzieci od najmłodszych lat.  
 Podczas wakacji, kiedy 
uczniowie odpoczywali od 
nauki, w szkole zostały 
przeprowadzone remonty. 
Wymalowano klatkę schodową, 
klasopracownie kl. I, III, V i VI, 
bibliotekę szkolną oraz gabinet 
higienistki. Dodatkowo 
zakupiono nowe meble dla 
pierwszoklasistów.  
 W nowym roku 
szkolnym stoi przed nami wiele 
wyzwań i planów. Mamy 
nadzieję, że uda nam się je 
zrealizować. 
 

Iwona Pawlus 
Dyrektor Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego  
w Raszowej   

Nowy rok szkolny w Raszowej 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 

Za nami wakacje, a wraz z nimi sporo zmian. Od tego roku szkolnego staliśmy się Zespołem Szkolno- Przed-

szkolnym. Podczas wakacji na terenie naszej placówki powstał parking. 

Co słychać w szkole? 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i mnóstwo pracy. Do I klasy zostało przyjętych 10 uczniów, którzy pod-

czas inauguracji roku szkolnego udowodnili, że są utalentowani – świetnie recytują, śpiewają. 

W roku 2012/2013 będą w szkole realizowane dwa projekty unijne: „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się 

na edukacyjne wyżyny” (klasy IV-VI) oraz „Uczniowie naszą przyszłością” (klasy I- III). Celem projektów jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych. Uczniowie wezmą również udział w akcji „Owoce w szkole”, „Szklanka 

mleka”. 

Za nami demokratyczne wybory. Uczniowie wybrali Rzecznika Praw Ucznia, opiekuna Samorządu Uczniow-

skiego oraz Samorząd Uczniowski. 

Naszym uczniom nie jest obce pojęcie ekologii, dlatego ochoczo przystąpili wraz z wychowawcami do akcji 

Sprzątanie Świata. 

W klasach I-III w ramach profilaktyki bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z policjantem. 

19 września, dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Leśnicy, uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycz-

no – wychowawczych „Zrozumieć agresję”. Były one prowadzone przez przedstawicielki Ośrodka Psychoprofi-

laktyki NOWA PERSPEKTYWA z Krakowa. 

27 września uczennice klasy VI będą uczestniczyły w terenowym Turnieju Ekologicznym „Annogórski Eko-

log”. 

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie obfitował w wiele miłych wydarzeń i sukcesów. 

Ewa Janicka 
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Udział przedszkola w dożynkach 

Dnia 2 września 2012r. przedszkolaki z  Zalesia Śl. brały udział w uroczystej mszy dożynkowej. 
To już tradycja, że nasi podopieczni ubrani w stroje ludowe biorą udział w takiej uroczystości. 
Jak co roku, wraz ze starostami, przedstawicielami Rady Sołeckiej,  zaproszonymi gośćmi  
i mieszkańcami Zalesia Śl., wchodziliśmy za koroną dożynkową  do kościoła. Razem przeżywali-
śmy uroczyste podziękowanie za żniwa. Większość dzieci pochodzi z gospodarstw rolnych i zna 
pracę swoich rodziców. Znają trud i ciężką pracę rolnika. Dożynki są podziękowaniem za udane 
żniwa, a w tym roku piękna pogoda sprzyjała zbiorom z pól. Chcemy zachować tę piękną trady-
cję i w przyszłym roku znów uświetnić dożynki naszą obecnością.  Barbara Strużyna 

WYPUSZCZONO KUROPATWY W GMINIE LEŚNICA 
Miłośnicy przyrody ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy spotkali się dnia 20 września                

z Myśliwymi Koła Łowieckiego „Zielona” na terenie PK Góra Św. Anny.  Spadek liczebności 
populacji kuropatwy w Polsce i na terenie obwodu łowieckiego administrowanego przez Koło 
„Zielona” wymusił podjęcie zdecydowanych działań. Konsekwencją było zorganizowanie 
wspólnie z Gminą i Burmistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim kolejnej akcji zasiedlania 
terenu kuropatwami.  W perspektywie kilku lat powinno to doprowadzić do odbudowy popula-
cji. 

W okolicy Góry Św. Anny i Poręby pełno jest zarośli, które idealnie nadają się na siedli-
ska kuropatw.  Myśliwi  zakupili i przywieźli 80 ptaków. Pod bacznym okiem Braci Myśliw-
skiej i opiekunów B. Górnej i S. Jarockiej, dzieci przystąpiły do wypuszczania kuropatw z kla-
tek. Widok podrywających się do lotu ptaków, a następnie słuchanie nawoływania dostarczył 
wielu wrażeń.  To były dla uczniów niezapomniane chwile i satysfakcja. Spotkanie z Myśliwy-
mi było okazją do gawędy o przyrodzie i środowisku.  Prezes Koła pan Witold Wagner, przybli-
żył uczniom historię koła. Pan Zenon Tomczyk opowiedział o zasadach prowadzenia gospodarki 
łowieckiej i ochrony środowiska. Myśliwi udzielili odpowiedzi na wnikliwe pytania szkolnych 
ekologów, wspólnie zaplanowano dalszą współpracę. Był też czas na słodki poczęstunek i wizy-
tę w Muzeum na zaproszenie Pana Józefa Szendzielorza.   

W drodze powrotnej, młodzież przemierzając piękne zakątki naszej gminy obserwowała 
przyrodę  i to co dzieje się w środowisku fauny i flory we wrześniu.   
Dziękując Myśliwym za spotkanie, życzymy wszystkiego najlepszego i  sukcesów na niwie ło-
wieckiej 

Zawodnicy klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle  

spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Siatkarze klubu ZAKSA z trenerem przybyli dnia 26 września na spotkanie z uczniami  

leśnickiej podstawówki. Spotkanie prowadził  Redaktor Naczelny Radia Park pan Marek Woj-

ciechowski. Uczniowie – wierni kibice klubu, zadawali  Siatkarzom mnóstwo pytań. Interesowa-

ło ich od kiedy  uprawiają tę dyscyplinę sportu, jak wyglądają treningi, jaka atmosfera panuje 

wśród zawodników. Pytali o sukcesy, plany, wyjazdy na zgrupowania ale też o ulubione bajki 

z dzieciństwa, rodziny siatkarzy. Siatkarze Paweł Zagumny, Grzegorz Pilarz, Łukasz Wiśniew-

ski  zaspakajali  ciekawość  słuchaczy, odpowiadając na pytania naszych szkolnych dziennika-

rzy. Trener Sebastian Świderski, opowiedział o kadrze  zespołu, przygotowaniach zawodników, 

treningach. Były wielkie emocje, radość dzieci i niezliczone autografy zawodników ZAKSY.  

Życząc Siatkarzom, by byli najlepsi, uczniowie zadeklarowali, że zostają fanami i kibica-

mi klubu ZAKSA. To niezwykle ciekawe spotkanie z  pewnością wpłynie na rozwój pasji i zain-

teresowań młodzieży,  zaszczepi u naszych uczniów chęć uprawiania sportów. 

Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia przez uczniów wywiadu z Redakto-

rem Naczelnym Radia Park. Pan Marek Wojciechowski opowiedział o tajnikach pracy w Radiu, 

udzielił uczniom konstruktywnych wskazówek dotyczących rozwoju ich dalszej kariery dzienni-

karskiej. 

Młodzież cieszy się, że uczy się od najlepszych, profesjonalistów w swojej dziedzinie. 

Dziękując, naszym gościom życzymy Mistrzostwa i sukcesów na każdym polu działania. 

Barbara Górna 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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Drużyny OSP Raszowa na zawodach ogólnopolskich  

 w Białej Podlaskiej  

Warsztaty taneczne  

Remont wieży kościoła w Dolnej  

Zawodnicy ZAK-sy w SP Leśnica 

Przedstawiciele Zalesia Śląskiego 
na wręczeniu nagród w konkursie 
Piękna Wieś Opolska 2012 

Drużyna  OSP Zalesie Śląskie  na zawo-
dach ogólnopolskich MDP w Opolu  Nowe miejsce rekreacji w Górze Świętej Anny  



 

 

STR. 8 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE GALERIA WIADOMOŚCI LEŚNICKICH  

Podpisane  akty o współpracy pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnicą 

Uczestnicy spotkania Jour fixe 

Dekoracja dożynkowa w Kadłubcu  

Korowód dożynkowy  

Goście z miasta Hirschaid  podczas 
Dozynek Gminnych  

Dożynkowe chleby  
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 Działanie powyższego projektu- 
„Zaczarowany Świat” jest realizowany od marca 
2012 roku we współpracy z Regionalnym Cen-
trum  Rozwoju  Edukacji w Opolu. Obejmuje 45 
uczniów klas II i III pod opieką pani M. Browar-
skiej,  B. Ptak i pana W. Bednarka. 
Cele projektu: 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
i podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez 
eksperymentalne metody nauczania z wykorzy-
staniem pracowni doświadczalno-pokazowych 
oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczy-
cieli w zakresie wykorzystania narzędzi ICT do 
prowadzenia lekcji i zajęć z uczniami. 
Działanie „Zaczarowany Świat”  jest innowacyjną 
metodą wspierania rozwoju ucznia z wykorzysta-
niem nowoczesnych pracowni eksperymentalno  
doświadczalnych. Wspiera programy rozwojowe 
szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości 
kształcenia, Wykorzystuje narzędzia ICT oraz 
nowoczesne metody nauczania, w szczególności 
obejmujące: 
 - pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu 
zdobywania wiedzy, 
- wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe grup uczniów 
i zajęcia wyrównawczo-poznawcze w nowocze-
snych pracowniach eksperymentalnych, 
- eksperymentalne metody nauczania z wykorzy-
staniem pracowni doświadczalno-pokazowych”. 
 Uczniowie podzieleni na 3 grupy przygo-
towali i przeprowadzili pod kierunkiem nauczy-
cieli  9 eksperymentów z zakresu biologii, fizyki 
i geografii. 
 Poniżej przedstawiam tematy, w ramach 
których, eksperymentowano:  
• „Warzywa w eksperymentach biologicz-

nych” 
• „Światło widzialne i niewidzialne” 
• „Środowisko geologiczne Parku Krajobra-
zowego Góra Św. Anny”. 
 Szkoła weźmie udział w ciekawym spo-
tkaniu -  „Festiwalu Eksperymentów” w Opolu. 
Dodatkowe zadanie czeka nauczycieli- będą szko-
lić się i zdawać egzamin , aby uzyskać prestiżowy 
europejski  Certyfikat e- nauczyciel. W grudniu 
nasza młodzież  pojedzie  do RCRE w Opolu na 
interesujące warsztaty w salach eksperymental-
nych. Eksperymenty zostaną także zaprezentowa-
ne całej społeczności szkolnej. 
 Przyszłość edukacji to także rozwój tech-
nologii informacyjnej. Nasze Gimnazjum wzbo-
gaciło się ostatnio , dzięki zaangażowaniu pana 
Burmistrza Leśnicy,  o  20 komputerów, które 
zainstalowano w zmodernizowanej pracowni  ję-
zykowo- komputerowej- sali nr 20. Obecnie ma-
my 2 pracownie  informatyczne,  dodatkowo 
5 zestawów multimedialnych z tablicami interak-
tywnymi, 2 systemy testico do sprawdzania te-
stów. 
 Jednak nie samym  wirtualnym światem 
gimnazjalista żyje ! Zauważamy, ze nasi ucznio-
wie chętnie wykonują różne prace plastyczno- 
techniczne. Zatem nadszedł czas na młotki, ima-
dła - przygotowujemy pracownię techniczną 
z prawdziwego zdarzenia. Dobrym jej duchem 
jest pan W. Bednarek- nauczyciel matematyki  
i techniki. Zajęcia wkrótce w niej ruszą. Przed 
nami ostatnie egzaminy na kartę motorowerową- 
od 19 stycznia  2013 roku , z powodu zmiany 
przepisów ,będzie to w szkole niemożliwe. 
 
 Monika Kłosek- Dyrektor PG w Leśnicy 

„Edukacja ku przyszłości” w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy 

PRZEDSZKOLACY DZIĘKUJĄ RODZICOM. 

Nowy rok szkolny przedszkolacy z Dolnej powitali 

w odnowionych pomieszczeniach. W czasie wakacji ro-

dzice przedszkolaków w profesjonalny sposób odmalowa-

li przedszkolne sale i wszystkie pomieszczenia pomocni-

cze. W dzieło to zaangażowali się panowie Adam Sładek, 

Dariusz Bogdoł, Dawid Tomys oraz Adam Tiel. Poświę-

cili na malowanie wiele sił i swój wolny czas. W pracach 

tych pomagali również pani Barbara Sładek oraz pan 

Werner Sobota. Serdecznie dziękujemy za tak niecodzien-

ny gest i ogromne zaangażowanie. Przedszkolne sale są 

teraz jasne, kolorowe i wesołe. Z pewnością miło i przy-

jemnie będzie tu spędzać czas na zabawie i nauce.   

  Przedszkolacy i wychowawczyni. 

Przed kapliczką na ul. Żyrowskiej  

znowu czysto. 

Od pewnego czasu o porządek i czystość wokół 

kapliczki przy ul. Żyrowskiej w Leśnicy dba 

Zarząd Osiedla nr 1. W ubiegłym roku dokona-

no tam  pewnych nasadzeń i pielęgnacji. Rów-

nież w tym roku planuje się w ramach dostęp-

nych nam środków zwiększenia upiększającego 

te miejsce nasadzeń. Na szczególną pochwałę 

zasługują panie z Zarządu Osiedla nr 1, które 

dbają o piękno tego miejsca.   

    Roland Reguła 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Leśni-

cy 

Goście z miasta Hirschaid  podczas 
Dozynek Gminnych  
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GMINA LEŚNICA WSPIERA ZABYTKI 
Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy  z dnia 23 kwietnia 
2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gmina Leśnica 
w roku 2012 udzieliła dotacji następującym podmiotom: 
 Rzymskokatolickiej Parafii pw. świętych Piotra i Pawła w Dolnej na remont wieży kościoła 

parafialnego – kwota dotacji 20 000 zł, 
 Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej na remont elewacji oraz 

malowanie kościoła – kwota dotacji 35 000 zł.   Edyta Gola  
         Stanowisko Pracy ds. Kultury 

Informacja z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Leśnicy  za III kwartał 2012 r. 

 W III kwartale 2012 r. do dnia 20 września w leśnickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 

2 akty urodzeń, 38 aktów małżeństw i 26 aktów zgonów. Urodzenia stanowią zagraniczne akty wpisane do 

bieżącej księgi. Małżeństwa zawarte w formie wyznaniowej - 28, cywilne - 4 oraz 1 - zawarte za granicą, 

a wpisane do bieżącej księgi. Małżeństwa w omawianym okresie zawarli mieszkańcy gminy oraz m.in. Kę-

dzierzyna-Koźla, Zdzieszowic, Saaldorf Surheim (Niemcy), Strzelec Opolskich, Szymiszowa, Straduni, Je-

mielnicy, Staniszcz Małych, Zakrzowa, Starego Koźla, Krapkowic, Sierakowic, Gogolina, Dziergowic, Ko-

tulina, Toszka, Gliwic, Rozmierki, Nędzy, Dąbrówki i Krasiejowa. Sporządzono 24 akty zgonów osób, któ-

re zmarły na terenie gminy w swoich mieszkaniach, Domach Opieki w Porębie i Leśnicy. Oprócz mieszkań-

ców gminy w III kwartale 2012 r. zmarli na naszym terenie mieszkańcy Chechła, Kędzierzyna-Koźla, Reń-

skiej Wsi, Chrzanowa, Krośnicy, Wronina, Opola, Katowic, Kielczy, Rybnika, Starego Koźla, Strzelec 

Opolskich, Izbicka, Pokrzywnicy i Bytomia . 

          Maria Wanglorz 

          kierownik USC   

INFORMACJE  

STATYSTYCZNE  

O PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ 

GMINĘ LEŚNICA. 
 W gminie Leśnica funkcjo-

nują 3 szkoły podstawowe, gimna-

zjum, szkoła muzyczna I stopnia oraz 

6 przedszkoli. Po reorganizacji po-

wyższe placówki funkcjonują 

od września 2012 roku jako: 2 Ze-

społy Szkolno – Przedszkolne w Ra-

szowej (Szkoła Podstawowa i Pu-

bliczne Przedszkole) i Zalesiu Ślą-

skim (Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Wilkowskiego, Publiczne Przedszko-

le oraz Oddział Zamiejscowy w Li-

chyni ), Publiczne Gimnazjum im. 

Świętego Franciszka z Asyżu w Le-

śnicy, Szkoła Muzyczna I Stopnia w 

Leśnicy, Publiczne Przedszkole im. 

Braci Grimm w Leśnicy (wraz z Od-

działami Zamiejscowymi w Dolnej, 

Górze Świętej Anny i Kadłubcu).  

We wszystkich placówkach pracuje 

112 nauczycieli: 77 w pełnym etacie 

i 35 w niepełnym, co w przeliczeniu 

na etaty wynosi: 91,93 etatu. Więk-

szość nauczycieli, bo aż 59,5% to 

nauczyciele dyplomowani czyli po-

siadający najwyższy stopień awansu 

zawodowego, nauczyciele mianowa-

ni stanowią 21,45%, kontraktowi 

16,45%, stażyści 1,96 zaś stopnia nie 

posiada 0,64% nauczycieli. 

 Do szkół podstawowych 

uczęszcza 383 dzieci (Leśnica - 227, 

Raszowa - 84, Zalesie Śl. - 72), do 

gimnazjum 217, do szkoły muzycz-

nej 111, a do przedszkoli 205. Liczba 

dzieci spadła w stosunku do poprzed-

niego roku: w szkołach podstawo-

wych o 20 dzieci, w gimnazjum o 12 

uczniów, szkole muzycznej o 3 oraz 

w przedszkolach o 14 wychowan-

ków. Uczniowie w szkołach podsta-

wowych kształcą się w 24 oddziałach 

klasowych, a w gimnazjum w 10. 

 Przedszkolaki korzystają 

z placówek czynnych 5 godzin - bez-

płatnie w ramach podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego 

w Dolnej, Górze Świętej Anny, Ka-

dłubcu,  Lichyni i Zalesiu Śl. Nato-

miast w dłuższym wymiarze: 9 i 9,5 

godz. w Raszowej i Leśnicy – odpłat-

nie zgodnie z uchwałą Rady Miej-

skiej. Od dwóch lat wszystkie miej-

sca w przedszkolu w Leśnicy są zaję-

te, mimo utworzenia w 2011 r. dodat-

kowego – czwartego - oddziału 

przedszkolnego. W pozostałych zaś 

placówkach ciągle są wolne miejsca 

(oferujemy w gminie 270 miejsc 

przedszkolnych). Zachęcamy Rodzi-

ców do wysyłania swoich pociech do 

przedszkoli! 

Agnieszka Nowak 

Kierownik GZO Leśnica 
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REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DOLNEJ  

W parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Dolnej dobiega końca remont wieży kościelnej. Na szczy-

cie stoi już kula i krzyż, w której schowano najważniejsze informacje odnośnie remontu, ale także 

i sponsorów, tzn.: Gmina Leśnica na czele z Panem Burmistrzem Łukaszem Jastrzembskim, Bank 

Spółdzielczy w Leśnicy oraz Starostwo Strzeleckie. Wszyscy sponsorzy zostali uwiecznieni w li-

ście umieszonym w kuli "na wieczną rzeczy pamiątkę". Całość prac dekarskich wykonała firma 

pana Bernarda Szymeczek z Gąsiorowic. Korzystając z okazji wraz z sołectwem i parafianami  

z serca dziękuję za pomoc wszystkim sponsorom.  Ks. Prob. Janusz Paweł Felsztyński 

Szanownym Jubilatom: 

Pani Stefanii Bryja z Leśnicy (DPS) z okazji 90 rocznicy urodzin, 

Pani Gertrudzie Duda z Łąk Kozielskich i Panu 

Andrzejowi Kuseń  z Leśnicy z okazji 85 rocznicy 

urodzin,  

Pani Annie Czak z Kadłubca, Pani Annie Blottko z Łąk 

Kozielskich, Pani Małgorzacie Jelito z Góry Świętej Anny, 

Pani Eryce Swaczyna z Leśnicy, Pani Monice Poloczek z 

Lichyni, Pani Tekli Henig i Pani Margarecie Buhl z Poręby 

(DPS), Panu Edwardowi Gwóźdź z Góry Świętej Anny, 

Panu Tadeuszowi Kisała z Leśnicy i Panu Horstowi Benisz 

z Góry Świętej Anny z okazji 80 rocznicy urodzin, 

Państwu Agnes i Brunonowi Wollowskim z Kadłubca 

z okazji 50 –  lecia pożycia małżeńskiego, 

Państwu Renacie i Arturowi Szmuk z Czarnocina, Państwu Małgorzacie i 

Norbertowi Bula  z Kadłubca, Państwu Małgorzacie i Janowi Jelito z Leśnicy, 

Państwu Bożenie i Mieczysławowi Kozłowskim oraz Państwu Jadwidze i Bernardowi 

Fyrguth z Leśnicy,  Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Korczyńskim z Zalesia 

Śląskiego, Państwu Beacie i Józefowi  Mikołaszek z Góry Świętej Anny, Państwu 

Teresie i Joachimowi Kral z Raszowej 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. 

ŻYWA HISTORIA LEŚNICY  

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji realizuje projekt pn. „Żywa historia Leśnicy”. 
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utrwalenie historii 
Leśnicy na zajęciach, taśmach oraz płytach.  

Efektem realizacji projektu będzie wystawa w Galerii Sztuki w Leśnicy, podczas której 
będzie można zobaczyć zgromadzony materiał. Realizacja projektu ma tym większe znaczenie, 
ponieważ grono osób mogących podzielić się informacjami ważnymi dla naszego terenu stale 
maleje. Stąd nasza prośba do najstarszych mieszkańców o umożliwienie spotkania w czasie 
którego zebrane zostaną informacje o miejscowych tradycjach i obrzędach, zawodach itp. Osoby, 
które chcą się podzielić ciekawymi informacjami bądź eksponatami prosimy o kontakt pod nr tel. 
77 461 53 91 (Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji).  

Sama Galeria Sztuki mieści się w jednym z najstarszych budynków w Leśnicy i wtedy 
najważniejszych dla funkcjonowania społeczności – spichlerzu. Obecnie w galerii znajdują się 
„owoce” plenerów malarskich, a od maja 2013 roku znajdzie się także „Żywa historia Leśnicy”.  

         Urszula Janda  
         LOKiR 
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OSP NA MEDAL - Ogólnopolskie zawody sportowo-pożarnicze OSP 

Nie po raz pierwszy strażacy z gminy Leśnica osiągają znakomite wyniki w zawodach stra-
żackich. Tym razem wielkie sukcesy odnieśli na zawodach krajowych, które rozegrano wg między-
narodowego regulaminu CTIF, zarówno w grupach młodzieżowych, jak i seniorów. 

W dniach 31.08-2.09.2012 r. w Opolu odbyły się XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-
Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięło 38 drużyn, w tym 19 
dziewczęcych (wiek zawodniczek 12-16 lat). Wysokie, 8 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów 
w grupie MDP dziewczęta zajęła drużyna OSP Zalesie Śląskie. Był to jej debiut na najwyższym 
szczeblu zawodów, toteż tym bardziej na uznanie zasługuje osiągnięty wynik. Gmina Lesnica współ-
finansowała zakup dresów dla zawodników. 

Z kolei w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) w dniach 7-9.09.2012 r. przeprowadzono IV Ogól-
nopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i PSP. Wystartowały w nich łącznie 62 drużyny z całe-
go kraju, w tym trzy drużyny OSP w Raszowej. Wszystkie przywiozły z zawodów medale. Na naj-
wyższym stopniu podium, zdobywając tytuł Mistrza Polski, stanęła drużyna kobieca klasa B z zali-
czeniem punktów za wiek (panie powyżej 30 roku życia). W tej grupie startowej wystąpiło 6 drużyn. 
Drugie miejsce i tytuł wicemistrzowski wywalczyła drużyna kobieca klasa A bez zaliczenia punktów 
za wiek (panie do 30 roku życia), na 17 rywalizujących w tej kategorii zespołów. Do zawodów 
w grupie „Ochotnicze straże pożarne” klasa A bez zaliczenia punktów za wiek (mężczyźni do 30 ro-
ku życia) przystąpiło 18 drużyn. Strażacy OSP w Raszowej zostali brązowymi medalistami, zajmując 
trzecią pozycję. 

Dzięki doskonałemu występowi wszystkie zespoły OSP w Raszowej wywalczyły sobie prawo 
reprezentowania polskiego pożarnictwa na XV Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych CTIF – 
Olimpiadzie Pożarniczej, które odbędę się w 2013 roku we Francji, w miejscowości Mulhouse 
(Miluza). Gmina Leśnica wsparła finansowo zakup dresów i przejazd do Bielska Podlaskiego. 

Strażakom OSP w Zalesiu Śląskim i OSP w Raszowej gratulujemy wspaniałych osiągnięć. 
Gratulujemy także druhom trenerom, którzy przygotowali drużyny do zawodów, bo to również 
wasz ogromny sukces.        Jerzy Wojtala 

Kierownik Referatu SO 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśnica na lata 2011 – 2015 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy wraz z Gminną Komi-
sją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy 
w dniach od 17 do 21 września 2012r. przeprowadził warszta-
ty profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Psychoprofi-
laktyki „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Krakowie. Były 
one skierowane do wszystkich uczniów naszej gminy, w prze-
działach wiekowych klas szkoły podstawowej (Klasy 0-3  
i 4-6) oraz Gimnazjum. 
Zajęcia profilaktyczne miały na celu kształtowanie u uczniów 
umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych i kon-
fliktowych. Program porusza problem mobbingu, autoagresji 
czy cyberprzemocy. Zajęcia dążą do zmieniania utrwalonych 

już wzorców zachowań poprzez kształtowanie takich umiejęt-
ności jak: 

 zdolność rozpoznawania i kontrolowania stanów emocjo-
nalnych, 

 zdolność podejmowania przemyślanych decyzji, 

 zdolność rozwiązywania konfliktów, 

 zdolność prawidłowego rozładowywania złości i gniewu. 
Warsztat  „W rytmie emocji”   
przeznaczony był dla uczniów Szkół Podstawowych  (klas1-3) 
dotyczył  problematyki agresji, przemocy oraz ich współcze-
snych form. W trakcie zajęć dziecko nabiera dystansu do swo-
ich uczuć i przeżyć przy czym staje się dojrzalsze i spokojniej-
sze. 
     dok. na str. 13 

Tańczyli hip hop 

Koło TSKN Leśnica było organizatorem warsztatów hip hop pn. „Tańcz z nami do niemieckich piose-
nek”. Pierwsza część projektu odbyła się 1 września, a druga 22 września (obie odbyły się w sali fitness w Le-
śnicy). Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza 9-12 lat (10.00-11.30) i grupa star-
sza 13-18 lat (11.30-13.00). Pierwszą część warsztatów prowadziła Katarzyna Łotecka instruktorka grupy ta-
necznej Press z Opola, a drugą Laura Kropińska instruktorka zespołu tanecznego DNA z Nysy. Uczestnicy tań-
czyli do niemieckiego hip hopu. 

Po warsztatach chętni mogli dołączyć do grup tanecznych Mini Entropia i Entropia działających przy 
kole TSKN Leśnica. Cieszymy się, że do obu grup dołączyli nowi członkowie. 

Partnerem podczas przeprowadzania projektu był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Źródłem finan-
sowanie projektu były środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednic-
twem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

           Urszula Janda  

           LOKiR 



 

 

STR. 13 
NUMER 3/2012 

Warsztat „Zrozumieć Agresje”   
Program profilaktyczny przygotowany z myślą o starszych 
uczniach szkół podstawowych. W swoim zakresie zawierał 
takie metody twórczej pracy jak: praca na przypadku, praca w 
grupach, elementy plastykoterapii, muzykoterapii oraz relaksa-
cji. Wszystkie zajęcia miały na celu skierowanie emocji ludzi 
młodych na odpowiednie tory, modulowanie ich zachowań 
w kierunku zachowań dojrzałych i odpowiedzialnych. 
Warsztat „Pokonać złość” 
Warsztat miał na celu obniżenie poziomu negatywnych emocji 
u uczestników. Wskazywał jak zapobiegać zachowaniom agre-
sywnym oraz jak radzić sobie w sytuacjach konfliktu. Starano 
się uwrażliwić młodych ludzi na konsekwencje stosowania 
zachowań agresywnych oraz przestrzec przed nowymi niebez-
piecznymi formami tego zjawiska. 
W ramach programu prowadzone jest również poradnictwo 
psychologiczne dla osób doświadczających trudności lub wy-
kazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich pro-
blemów. 

Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, że przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, którego prioryteto-
wym  celem  jest reagowanie na sygnały o przemocy w rodzi-
nie w szczególności na krzywdzenie dzieci. 
 
Dodatkowych informacji na temat prowadzonych działań 
udziela: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-
150 Leśnica 
Tel. 774048353 
Poniedziałek 900 – 1700 

Wtorek  730 – 1530 

Środa   730 -  1530 

Czwartek  730 -  1530 

Piątek   730 -  1530 

Joanna Izbicka 
Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

Polsko-czeskie muzykowanie 

(Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy) 

Wszyscy pamiętamy koncert czeskiej orkiestry, któ-

ry miał miejsce podczas tegorocznych Dożynek 

Gminnych w Kadłubcu. Warto przypomnieć, że mu-

zycy przyjechali do nas z miasteczka Dub nad Mo-

ravou w ramach projektu pn. „Polsko-czeskie muzy-

kowanie”, w którym uczestniczy również Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta z Leśnicy. 

Koncert czeskich przyjaciół odbył się w ramach re-

wizyty, gdyż młodzi muzycy z gminy Leśnica od-

wiedzili Czechy 2 września br., kiedy to zagrali kon-

cert podczas obchodów odpustowych w kościele 

Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w miastecz-

ku Dub nad Moravou. 

Oprócz wspomnianych wyżej wydarzeń, w ramach 

projektu dofinansowanego z Programu Operacyjne-

go Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego (EFRR) oraz budżetu państwa, realizowane 

będą trzydniowe warsztaty muzyczne dla całej orkie-

stry oraz dwudniowe warsztaty dla Big Band’u, 

w których do naszych muzyków dołączy niewielka, 

bo 5 - osobowa grupa muzyków z Czech. Materiał 

muzyczny z warsztatów zostanie uwieczniony na 

dwóch płytach wydanych w nakładzie 1500 egz. 

Jak w każdym projekcie unijnym, duże znaczenie 

ma jego promocja. Z tego tytułu wydany zostanie 

okolicznościowy kalendarz oraz ulotki informacyjno

-promocyjne (oczywiście o Młodzieżowej Orkiestrze 

Dętej w Leśnicy). 

Wymiana kulturalna, warsztaty muzyczne, nagrania 

- choć bardzo potrzebne - są również niezwykle 

kosztowane.  W opisywanym projekcie do naszej 

orkiestry trafi około 100 tys. zł, ale aż 95% całej 

kwoty będzie pochodziło z Unii Europejskiej i bu-

dżetu państwa. 

Należy dodać, że projekt „Polsko-czeskie muzyko-

wanie”, chociaż realizowany przez gminę nie po-

wstałby bez zaangażowania członków orkiestry, jej 

dyrygenta Pana Klaudiusza Lisonia oraz wsparcia 

Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych 

i Artystycznych, a w szczególności prezesa stowa-

rzyszenia Pana Roberta Rodaka, którym serdecznie 

dziękujemy. 

   Andrzej Iwanowski 

"Tort na kremie z pudingu" najlepszy w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” 

Dnia 5 sierpnia br. w Bierkowicach podczas VII Festiwalu Folklorystycznego odbył sie finał regionalny konkursu 

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów", którego organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego  

i Lokalnego oraz Związek Województw RP. W naszym województwie organizacją dowodził Opolski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

Panie ze Związku Śląskich Kobiet w Dolnej zgłosiły do udziału własny wypiek "Tort na kremie z pudingu", który 

w ocenie komisji konkursowej zajął I miejsce w Kategorii "Produkty pochodzenia roślinnego" podkategoria "wyroby 

cukiernicze". 

        Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Dolnej 

Wydawca:  
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,  

47-150 Leśnica, tel. 77 461 52 81 
Zespół redakcyjny: Edyta Gola,  Marcin Mond  
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza (Leśnica, ul. Nad Wodą 15) 

 

ZAJĘCIA DZIEŃ GODZINY MIEJSCE PROWADZĄCY 

BIBLIOTEKA Pon.-pt.  
Sobota 

8.00-20.00 
10.00 -14.00 

    

MAŻORETKI 

BABY SŁONECZKA 

Wtorki 16.00-18.00 Hala sporto-
wa w Leśnicy 

Sandra Mientus, An-
na Maciewitz 

MAŻORETKI MINI SŁO-
NECZKA 

Poniedziałki 
i Środy 

17.00-19.00 j.w. j.w. 

MAŻORETKI  

SŁONECZKA I LA BELLA 

Poniedziałki 
i Środy 

15.00-17.00 j.w. j.w. 

KÓŁKO SZACHOWE Piątki Soboty 15.00-17.00 
10.00 -14.00 

Sala szachowa 
LOKiRu 

Kazimierz Przybyłek 

KARATE TRADYCYJNE I 
BJJ 

Wtorki Sobo-
ty 

17.00-19.00 
10.00-12.00 

Hala sporto-
wa w Leśnicy 

Tobiasz Bekiesch 

STUDIO PIOSENKI Czwartki 13.00-20.00 Studio pio-
senki LOKiR 

Martyna Pszowska 

KÓŁKO PLASTYCZNE Piątki 16.00-17.30 Sala plastycz-
na LOKiR 

Martyna Pszowska 

ZAJĘCIA DLA DZIECI W 
GALERII SZTUKI 

Soboty 14.00-18.00 Galeria Sztuki 
w Leśnicy, Pl. 
Targowy 

Grażyna Kulpa, Mar-
tyna Pszowska, Ur-
szula Janda 

 Mamy co wspominać ! 

Z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy Lichyni w ośmiokrotnie zorgani-

zowanych spotkaniach wakacyjnych. Zajęcia dla dzieci prowadzone były w obiekcie OSP Lichynia. 

Każdy uczestnik mógł wykazać się swoimi umiejętnościami pod opieką Pani Justyny Proksza-Nowak. 

Wykonane prace upiększają teraz wnętrze budynku. To wszystko mogło być zrealizowane dzięki pro-

jektowi ” Nachmittag mit Deutsch ‘’złożonemu przez Zarząd Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego 

Niemców DFK Lichynia. Kolejnym projektem pn. „Schiffahrt auf den Spuren Oberschlesischer In-

dustriearchitektur”, który udało się zrealizować był rejs rodzin z  Lichyni statkiem po Odrze i Kanale 

Gliwickim . W bardzo miłej atmosferze podziwialiśmy  piękne okolice naszej Śląskiej Ziemi z histo-

rycznymi budowlami naszych przodków. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w re-

alizowanych projektach. 

         Anna Wyschka 

         DFK Lichynia 

Dożynki parafialne w Dolnej 

W niedzielę 9 września br., rolnicy z Dolnej zgodnie z tradycją, uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Parafialne 

dożynki rozpoczęto w godzinach popołudniowych poświęceniem chleba i korony żniwnej przy ołtarzu dożynko-

wym przygotowanym przez tegorocznych starostów dożynkowych Państwa Ingrydy i Waltra Pordzik. Kolejno 

korowód wraz z miejscową orkiestrą dętą udał się do kościoła na Mszą św. dziękczynną, odprawioną przez. pro-

boszcza Janusza Felsztyńskiego. Na część artystyczną uroczystości, mieszkańców i gości zaproszono do stodoły 

w ogrodzie farskim. Biesiadowanie rozpoczęło się od  prezentacji multimedialnej przedstawionej przez księdza 

proboszcza, który opowiadał o  remoncie wieży kościelnej i jej tajemnicach. Zorganizowano również wystawę 

przedstawiającą dokumenty, które zostały ukryte w wieży kościelnej i znalezione w trakcie jej remontu. Na sce-

nie podziwialiśmy występ góralskiej kapeli Rodziny Jarząbków, Echa Krośnicy oraz występ solistki Natalii Wil-

czek. Można było spróbować śląskiego kołacza, napić się dobrej kawy przygotowanej przez organizatorów tego-

rocznych dożynek, a wieczorem odbyło się zabawa taneczna z zespołem ATHRIX. Gościem dożynek parafial-

nych w Dolnej był Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. 

         Sołtys Horst Morawiec 


