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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

PODPISANIE UKŁADU PARTNERSKIEGO 
Z GMINĄ HIRSCHAID 

W dniu 12 października 2013 r. w niemieckiej Gminie 
Hirschaid odbyła się bardzo ważna uroczystość – podpisanie 
„Aktu partnerstwa gmin Leśnica i Markt Hirschaid”. 
W tym wielkim wydarzeniu w sali Regnitzarena uczestniczyły 
delegacje z Gminy Ivancna Gorica ze Słowenii, Burmistrz 
Miasta Eppan z Włoch (południowy Tyrol) oraz z gminy 
Leśnica z Burmistrzem Łukaszem Jastrzembskim na czele.  
Ponadto w uroczystości tej wzięli udział znamienici goście: 
Pani Monika Hohlmeier – Poseł do Parlamentu Europejskiego,  
Dr Matthias Kneip, Starosta Powiatu dr Günther Denzler, 
Marijke Mulder z Instytutu ds. Europejskich Partnerstw 
i Współpracy z Hürth. 
 

Gminę Leśnica oprócz delegacji samorządowej reprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica pod 
przewodnictwem p. Klaudiusza Lisonia, która wspólnie z orkiestrą z Hirschaid odegrała hymn europejski 
oraz uświetniła swoim występem sobotnią uroczystość, a Studio Wokalne BIS wystąpiło na zakończenie 
naszej wizyty w Hirschaid.  
Leśnickim akcentem w Hirschaid jest również wystawa obrazów powstałych podczas dotychczasowych 

plenerów malarskich z Góry Św. Anny, która trwać będzie do końca października w Ratuszu Miasta 
Hirschaid.  
 

Wyjazd do Hirschaid dofinansowany został przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie.           Edyta Gola 

          Stanowisko Pracy ds. Kultury 

 

10 LAT PARTNERSTWA POMIĘDZY GMINAMI 

CROSTWITZ I LEŚNICA 

W sobotę, 21 września w Leśnicy odbyła się uroczystość 
z okazji 10-lecia partnerstwa pomiędzy gminą Crostwitz 
w Saksonii (RFN) i Leśnicą. Z tej okazji gościliśmy delega-
cję z Crostwitz, m.in.  Burmistrza Matthiasa Brützke oraz 
dyrektora fundacji dla narodu łużyckiego (Stiftung für das 
sorbische Volk) Marko Suchy i orkiestrę Crostwitzer Musi-
kanten.  

O godz. 15.00 w leśnickiej stodole w parku rozpoczęła się 
część artystyczna: wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Leśnicy, grupa śpiewacza Frohsinn, Studio Piosenki LOKiR, mażoretki oraz 
Crostwitzer Musikanten.  

Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski przedstawił prezentację dokumentującą partnerstwo z gminą 
Crostwitz oraz przekazał niemieckiemu partnerowi szklane trofeum upamiętniające spotkanie. Z kolei 
Burmistrz Crostwitz przekazał rzeźbę Matki Boskiej, wykonaną specjalnie na tę okazję.  

Uroczystość zakończyło symboliczne odsłonięcie tablicy pamiątkowej na leśnickim Rynku.  

Edyta Gola 
Stanowisko Pracy ds. Kultury 
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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 4615391 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej  
Szkoła Podstawowa 77 4048265 
Przedszkole  77 4615666 
Zespół Szkolno- Przedszkolny  
w Zalesiu Śląskim  
Szkoła Podstawowa  77 4615241 
Przedszkole 77 4635948 
Przedszkole Lichynia 77 4615248 
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy 
77 4615377 
Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
SOSW Leśnica 77 4615216 
Posterunek Policji w Leśnicy 
774615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 77 4615324 

20 –lecie Publicznej Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Leśnicy  

Pierwszy październikowy weekend w gminie Leśnica upły-
nął  w muzycznej atmosferze, a to za sprawą Publicznej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Leśnicy, która obchodziła jubileusz 20-lecia swego ist-
nienia.  

Już w październiku 1991 r. otwarto przy Leśnickim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji ognisko muzyczne, które prowadził p. Krystian Gaj-
da. Zapotrzebowanie lokalnego środowiska na kształcenie muzyczne 
i zaangażowanie śp. Burmistrza Huberta Kurzała przy wsparciu dyrekto-
ra LOKiRu p. Gizeli Szendzielorz spowodowało, że 1 września 1993 r. 
w budynku byłego kina w Leśnicy rozpoczęła działalność Publiczna 
Szkoła Muzyczna I stopnia. W pierwszym roku szkolnym naukę 
podjęło 33 uczniów pod opieką 6 nauczycieli. Dyrektorem szkoły został 
p. Krystian Gajda, który pełni tę funkcję do dziś.  
Przez 10 lat szkoła mieściła się w budynku byłego kina, a w roku 2002 
przeniesiona została do Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Kra-
jobrazu Historycznego w Leśnicy przy ulicy Nad Wodą 15. Dziś w PSM 
I stopnia w Leśnicy ponad 100 uczniów kształci 15 nauczycieli.  
W swojej 20-letnie działalności uczniowie szkoły odnosili i odnoszą 
liczne sukcesy począwszy od szczebla wojewódzkiego do najwyższych 
osiągnięć w kraju.  
Szkoła Muzyczna w Leśnicy – jako pierwsza w Polsce placówka mu-
zyczna prowadzona przez gminę – przez cały czas swojej działalności 
współpracuje z instytucjami i organizacjami w naszej gminie: Leśnickim 
Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy, Śląskim Stowarzyszeniem 
Samorządowym, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na 
Śląsku Opolskim, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Towarzystwem 
Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych, szkołami 
i przedszkolami.  
Podczas imprez lokalnych i regionalnych – Gminny Dzień Seniora, Do-
żynki Gminne i Diecezjalne, Dni Partnerstwa - uczniowie leśnickiej 
Szkoły Muzycznej prezentują swoje talenty i osiągnięcia. 

Uroczystość 20 –lecia Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy 
miała miejsce w auli Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny w dniach 5-
6 października 2013 r.  
Prezentacja multimedialna przypomniała zebranym gościom 20-letni 
okres działalności szkoły. Następnie dyrektor placówki p. Krystian Gaj-
da wręczył podziękowania instytucjom, które wsparły zakup nowego 
fortepianu dla szkoły. Potem były życzenia i gratulacje m.in. od Burmi-
strza Leśnicy Łukasza Jastrzembskiego, Wicewojewody Opolskiego An-
toniego Jastrzembskiego, wizytator z ramienia nadzoru pedagogicznego  
Agnieszki Niewiadomskiej, dyrektorów szkół muzycznych i innych za-
proszonych gości.  
I wreszcie nadszedł czas na ucztę muzyczną w wykonaniu absolwentów 
leśnickiej szkoły muzycznej, big bandu i Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Leśnica.  
Niedzielne świętowanie rozpoczął koncert organowy w Bazylice 
św. Anny w wykonaniu Marcina Klicha, po którym rozpoczęła się msza 
św.  Następnie w rytm marsza odegranego przez leśnicką orkiestrę wszy-

scy udali się do auli Domu Pielgrzyma na kolejne występy – tym razem obecnych uczniów szkoły. Świętowanie 20-
lecia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy zakończyły koncerty big-bandu i Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Leśnicy.  

Dyrektorowi, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz  uczniom skła-
damy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.  
W poniedziałek, 7 października br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło  pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, informujące o przyznaniu  Panu Krystianowi Gajdzie na wniosek Gminy Leśnica Odznaki Honorowej Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej.  
Również Burmistrz Leśnicy złożył wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o przyznanie p. Krystianowi 
Gajdzie Nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury w roku 2013.    Edyta Gola  
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Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckie w ramach Dożynek 
Gminny rozpoczął się uroczystą, dziękczynną 
Mszą Św. w Grocie Lurdzkiej w Górze Św. Anny 
z udziałem Biskupa Pawła Stobrawy, w której 
uczestniczyli rolnicy i delegacje z koronami. Po 
zakończonej Mszy Świętej uczestnicy przeszli do 
namiotu festynowego ustawionego obok Domu 
Pielgrzyma, w którym artyści zaprezentowali swój 
bogaty dorobek artystyczny. Podczas przeglądu 
wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy, 
Crostwitzer Musikanten z niemieckiej gminy 
Crostwitz, zespoły taneczne: „Baby + Mini 
Słoneczka”, „Słoneczka”, „La Bella”, Studio Wokalne 
BIS, kabaret Ludziska z Grodziska, Alojzy Kwoczała 
oraz gwiazda wieczoru Kasia Pluta z zespołem. 
Tradycyjnie podczas przedsięwzięcia chleb 
dożynkowy wypieczony z tegorocznych zbóż 
przekazany przez starostów dożynkowych z każdej 
miejscowości Gminy Leśnica poświęcił ks. Henryk 
Janowski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników. 
Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy przekazał 
chleb licznie zaproszonym gościom, wśród których 
byli: Józef Sebesta – Marszałek Województwa 
Opolskiego, Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki 
oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego, Matthias Brützke – Burmistrz 
niemieckiej Gminy Crostwitz, Marko Suchy – 
Dyrektor Fundacji Sorbskiego Narodu, Helmut 
Paisdzior – poseł na Sejm RP IV kadencji, Ryszard 
Froń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy.  
Starostami tegorocznych dożynek z poszczególnych 
sołectw byli: 
Dolna - Lidia i Walenty Koj 
Góra Św. Anny - Irena i Piotr Górecki 
Kadłubiec - Klaudia i Krystian Figura 
Krasowa - Monika i Piotr Polewka 
Leśnica - Renata i Bernard Halenka 
Lichynia - Gizela Wydra i Herbert Komander 
Łąki Kozielskie - Lubow i Erwin Wydra 
Poręba - Małgorzata i Piotr Pisarski 
Raszowa - Bernadeta i Wilhelm Mateja 

Wysoka  - Izolda i Roman Gasz 
Zalesie Śląskie - Klaudia i Piotr Tiszbierek 
 
Tradycyjnym elementem przedsięwzięcia był również 
konkurs koron żniwnych. Przepiękne korony 
dożynkowe z 11 miejscowości gminy Leśnica zostały 
ocenione przez komisję składającą się z osób 
wskazanych przez sołtysów wszystkich sołectw/
osiedli zgłoszonych do konkursu. Komisja 
konkursowa przyznała następujące miejsca koronom 
z następujących sołectw:  
I miejsce – Dolna, Lichynia, Wysoka i Zalesie 
Śląskie. 
II miejsce – Kadłubiec, Krasowa i Raszowa.  
III miejsce – Góra Św. Anny, Leśnica, Łąki 
Kozielskie i Poręba. 
Przedsięwzięcie zakończyła wspólna zabawa taneczna 
z zespołem Oxygen. 
 
Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek 
Leśnica 2013 zrealizowano dzięki dotacjom 
Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 
Konsulatu Generalnego RFN. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Góry Św. Anny, którzy przyczynili się do 
przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych 
Dożynek. Serdecznie dziękujemy paniom 
z Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 
udekorowanie namiotu festynowego oraz pomoc 
w przeprowadzeniu przedsięwzięcia. 
Podziękowania składamy również pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy, strażakom z OSP 
Łąki Kozielskie i z OSP Zalesie Śląskie oraz 
pracownikom Domowi Pielgrzyma.  
Szczególne podziękowania należą się również 
wszystkim występującym zespołom, jak i tym 
wszystkim, którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu przyczynili się do zorganizowania 
i sprawnego przebiegu imprezy. 
 

Edyta Gola, Damian Kiszka  

Świętowaliśmy Dożynki Gminne 

REMONT KLUBU WIEJSKIEGO W PORĘBIE 

      Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy rozpo-
czął prace remontowe na obiekcie Klubu Wiejskiego 
w Porębie. Zakres robót obejmuje przebudowę istnie-
jących pomieszczeń z kompleksową wymianą ele-
mentów wykończeniowych tj. podłóg ,stolarki okien-
nej i drzwiowej, przebudowa sanitariatów oraz wy-
miana instalacji wewnętrznych. Termin zakończenia 
robót - grudzień 2013r. Świąteczne spotkania miesz-
kańców odbędą się w odnowionym klubie.  
   

Małgorzata Urbańczyk 
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  

GMINNY INFORMATOR SMS 
Zachęcamy do zarejestrowania się 
w gminnym informatorze sms-owym. Po za-
rejestrowaniu będziecie Państwo otrzymywać 
najnowsze informacje o wydarzeniach gmin-
nych zgodnie z wybranymi podczas rejestra-
cji kategoriami tj. aktualności, wydarzenia 
kulturalne czy sytuacje kryzysowe. 
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny 
na stronie http://sms.lesnica.pl. Usługa jest 
bezpłatna. 
Zapraszamy do skorzystania z serwisu sms-
owego. 
    E.G.  

http://sms.lesnica.pl


 

 

STR. 4  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim 
 

Od pewnego czasu przejeżdżając ulicą Kościuszki w Zalesiu Śląskim obserwujemy wzmożony ruch 
koparek, samochodów ciężarowych i oczywiście pracowników przy realizacji I etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej. Wykonawca, którym jest firma Pana Sebastiana Pandel z Krapkowic, wykonała już większość prac 
ziemnych związanych z ułożeniem sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na długości blisko 800 metrów. 
Jest już zamocowana przepompownia ścieków oraz wykonano sieć tłoczną do Kędzierzyna – Koźla, gdzie w 
najbliższej przyszłości popłyną ścieki z tej miejscowości. Wykonawca robót przygotowuje się obecnie do prac 
odtworzeniowych części jezdni oraz wymiany krawężników, a co za tym idzie i całego chodnika.  

Należy w ty miejscu wyjaśnić, iż w ramach prowadzonej inwestycji kanalizacyjnej – na drodze 
powiatowej – zgodnie z wydaną decyzją przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, gmina miała 
wykonać górną warstwę asfaltu czyli tzw. warstwę ścierną również na części drogi nieobjętej wykopami pod 
kanalizację. Starostwo zabezpieczyło w swoim budżecie środki na wykonanie niezbędnej warstwy 
wyrównawczej, która miała być położona bezpośrednio na istniejącej nawierzchni. Jednak obecny stan drogi, 
w pasie poza robotami kanalizacyjnymi jest tak zły, iż uniemożliwiał wykonanie zaplanowanych prac, a firmy 
drogowe mające realizować to zadanie nie chciały udzielić gwarancji na takie roboty. Dlatego, z uwagi na fakt, 
że powiat nie dysponował  dodatkowymi pieniędzmi na wykonanie tak naprawdę nowej drogi (wymagana jest 
przynajmniej częściowa wymiana podbudowy) oraz konieczności wykonania nowego krawężnika, a co za ty 
idzie również chodnika, starostwo wydało nową decyzję o rezygnacji z wykonania robót drogowych na części 
jezdni nie objętej pracami kanalizacyjnymi i wykonaniu nowego krawężnika na odpowiednio mocnej 
podbudowie wraz z nowym chodnikiem. Część jezdni nieobjęta robotami kanalizacyjnymi wraz z poboczem 
zostanie natomiast  w niezbędnym zakresie doraźnie naprawiona.  

Takie rozwiązanie oraz sześcioletnia gwarancja na wykonane roboty gwarantują, że publiczne pieniądze 
zostaną dobrze wydane. 

Ścieżka rowerowa Leśnica – Zdzieszowice 

 Od kilku lat Gmina Leśnica była bardzo zainteresowana budową ścieżki rowerowej z Leśnicy do 
Zdzieszowic. Z uwagi na to, że droga do Zdzieszowic jest droga powiatową, w pierwszej kolejności pukaliśmy 
do drzwi starostwa w Strzelcach Op., by zadanie to zostało ujęte w planach budżetowych powiatu. Ponadto ze 
względu na fakt, że co dnia z terenu naszej gminy w kierunku Zdzieszowic wiele osób dojeżdża do pracy 
w Zakładach Koksowniczych ArcelorMital Poland S.A., prowadzone były rozmowy z kierownictwem zakładu 
o dofinansowanie inwestycji. Niestety, władze ArcelorMittal nie dołożyły się do tej inwestycji przynajmniej do 
jej pierwszego etapu, ale  mamy nadzieję, że skorzystają z tej szansy w II etapie budowy. Natomiast  dzięki 
determinacji naszych radnych i włodarzy Gminy Leśnica, mających na uwadze względy bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców oraz wielu podróżujących rowerzystów odwiedzających naszą gminę, wreszcie udało się 
przekonać Radę Powiatu do tej inwestycji.  W roku 2012 na zlecenie Starostwa został wykonany projekt 
techniczny, a w roku 2013 został wykonany I etap inwestycji - około 800 metrów nowej ścieżki 
rowerowej.  Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc. Do 
wykonania pozostał jeszcze odcinek około 400 metrów ścieżki w kierunku Zdzieszowic.. Zadanie to będzie 
wpisane do przyszłorocznego budżetu i jeżeli nie zajdą  jakieś nieprzewidziane okoliczności w 2014 roku, to na 
całej trasie Leśnica - Zdzieszowice będziemy cieszyć się z nowej ścieżki rowerowej. Poprawi ona w znaczący 
sposób bezpieczeństwo poruszających się tą drogą rowerzystów. Dotychczasowy koszt tej inwestycji wyniósł 
800 tys. złotych, z czego 307 129,16 tys. złotych wydała Gmina Leśnica.   

   
       Marian Gorgosch  
       Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej  

REMONT MURU NA PLACU TARGOWYM 

 W miesiącu wrześniu wykonano remont muru kamiennego na Placu Targowym. Wykonanie prac zleco-

no firmie Paweł Harnos, Roboty Ogólnobudowlane z Leśnicy. Zakres prac obejmował demontaż siedziska z de-

sek oraz wymurowanie okapu z cegły klinkierowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 7.450,00 zł. 

Małgorzata Urbańczyk 
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  
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         W dniu 4 września 2013r. przekazano 
wykonawcy Joachimowi Gasz  właścicielowi 
Zakładu Remontowo Budowlanego 
w Zdzieszowicach plac budowy. Funkcję kierownika 
budowy pełni inż. Jacek Koteluk, a funkcję 
inspektora nadzoru  inż. Janusz Kowalczyk. W celu 
usprawnienia nadzoru nad budową Burmistrz Leśnicy 
ustalił , iż w każdy czwartek odbywać się będzie 
Rada Budowy, na której dokonuje się oceny 
wykonanych robót oraz rozwiązuje się wszelkie 
problemy związane z przebiegiem prac budowlanych. 
W czasie wykonania robót ziemnych okazało się , iż 
poziom posadowienia fundamentów jest inny od 
zakładanego w projekcie wykonawczym, inny był 
również materiał budulcowy.  

 Prace na obiekcie ruszyły pełną parą. Na 
dzień  10 października 2013r. zostały wykonane 
roboty na wartość ok. 100 000,00 zł tj: 

 prace rozbiórkowe. 

 roboty ziemne 

 wzmocnienie istniejących  fundamentów 

 zbrojenie nowych ław fundamentowych 
 

Aktywnie w proces budowy włączyli się również 
mieszkańcy wsi na czele z Panem Sołtysem i Panią 
Radną, dla której realizacja zadania jest zadaniem 
priorytetowym.  

Zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Małgorzata Urbańczyk 
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Przestrzennej 

 Jadąc drogą z Raszowej do Krasowej poja-
wia nam się po lewej stronie informacja o tym, że 
znajduje się tam ul. Młyńska. Dotychczas była ona 
o nawierzchni asfaltowej na długości około 80 me-
trów, a dalej w kierunku stawów miała nawierzchnię 
gruntową. Gmina Leśnica złożyła wniosek  
o dofinansowanie przebudowy tej drogi z budżetu 
Województwa Opolskiego i uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego środki zostały gminie przyzna-
ne. Przeprowadzono przetarg, który wygrała firma 
Pana Adriana Bąka z Głubczyc - Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych. Dnia 12 sierpnia 2013 roku 
odbył się odbiór końcowy  zadania i od tego dnia do 
dyspozycji mieszkańców i przyjezdnych jest ponad 

500 metrów nowej drogi o dobrej asfaltowej na-
wierzchni. Rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać 
do pól, wędkarze na ryby, a po otwarciu nowej inwe-
stycji jaka jest budowana obok wyremontowanej dro-
gi, swobodny dojazd będą mieli goście udający się do 
lokalu  na grilla lub dobry  obiad. 
Koszt inwestycji to kwota 226,6 tys zł, z czego spo-
dziewamy się otrzymać 46,5 tys. złotych dofinanso-
wania z budżetu województwa opolskiego. W naj-
bliższych dniach spodziewamy się kontroli zadania 
przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Marian Gorgosch  
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej  

Nowa droga do gruntów rolnych w Raszowej 

 W roku 2012 złożony został wniosek o do-
finansowanie do tak zwanych  „Schetynówek" na 
remont ul. Wiejskiej w Czarnocinie. W pierwszym 
rozdaniu znaleźliśmy się w gronie tych gmin, któ-
rym się udało uzyskać dofinansowanie. Pod koniec 
2012 roku został zwiększony procent dofinansowa-
nia i zostaliśmy w gronie gmin oczekujących. Na 
początku września otrzymaliśmy zapytanie z urzędu 
wojewódzkiego, czy gmina jest gotowa do realizacji 
tego zadania, ponieważ możemy otrzymać dofinan-
sowanie. W związku z tym niezwłocznie zostało 
zwołane "nadzwyczajne" posiedzenie rady gminy, 
na którym zadanie to zostało wprowadzone do bu-
dżetu gminy. Ogłoszono przetarg, i  po jego roz-
strzygnięciu w dniu 14 października została podpi-
sana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – 
Usługowym „TRANSKOM” - Robert Bialdyga 
z Jaryszowa jako wykonawcą zadania. Inwestycja 
powinna być zakończona do końca listopada bieżą-
cego roku. Mamy tylko nadzieję, że zima nie po-

krzyżuje nam planów budowy. W ramach zadania 
będzie wykonany nowy dywanik asfaltowy na 
ul. Wiejskiej od kapliczki aż do drogi powiatowej, 
nowy chodnik oraz wybudowane odwodnienie na 
odcinku, gdzie dochodzi po każdym większym 
deszczu do wymulenia pobocza. Jednym z elemen-
tów inwestycji będzie także przełożenie kapliczki 
przydrożnej ( notabene Gmina Leśnica stała się 
"specjalistą" w przestawianiu kapliczek- prace takie 
wykonano najpierw w Dolnej, a ostatnio w Lichy-
ni). Kapliczka w Czarnocinie obecnie stoi na skrzy-
żowaniu dróg gminnych i utrudnia przejazd rolni-
kom na pola.   Koszt całej  inwestycji to  około 
1 milion złotych, z czego dofinansowanie ma wy-
nieść  450 tys. złotych. Po zakończeniu zadania  
nasza "Śląska Szwajcaria" będzie jeszcze piękniej-
sza, ponieważ również mieszkańcy Czarnocina in-
westują w swoje posesje. 

Marian Gorgosch  
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej  

"Śląska Szwajcaria" będzie mieć nową drogę 

ROZBUDOWA KLUBU WIEJSKIEGO W ŁĄKACH KOZIELSKICH 
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PRACE REMONTOWO-
KONSERWATORSKIE PRZY 

KAPLICZCE I KRZYŻU 
PRZYDROŻNYM 
ZAKOŃCZONE. 

 W dniu 10 października 2013r. 
przy współudziale mieszkańców Lichyni 
dokonano odbioru zadania „Zmiana 
lokalizacji kapliczki i krzyża 
w Lichyni”. Uzyskany efekt końcowy 
zadania  mile zaskoczył wszystkich 
uczestników odbioru. Można 
stwierdzić , że współpraca wykonawcy, 
nadzoru konserwatorskiego, nadzoru 
autorskiego i inwestora była dobra.  

Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków udało się przenieść w całości 
część przyziemia kapliczki  i osadzić na 
przygotowanej wcześniej płycie 
fundamentowej. Zachowano jej wartość 
historyczną.  
 Dla przypomnienia kapliczka 
pochodzi z przełomu  XVIII/XIX wieku 
i znajduje się w  wykazie obiektów 
zabytkowych, sporządzonych przez 
OWKZ - ewidencji zabytków. Kapliczka 
wraz z Krzyżem uzyskała pierwotną 
strukturę. Krzyż na cokole z cegły oraz 
pozostałe elementy z różnobarwnego 
piaskowca i zakończone marmurowym 
krzyżem wraz z figurami robią 
szczególne wrażenie i są podziwiane nie 
tylko przez mieszkańców Lichyni. Na 
życzenie  mieszkańców za zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w pustej wnęce umieszczono 
napis „ Nie przechodź obok mnie bez 
pozdrowienia, pamiętaj że jestem twoim 
Zbawicielem”. 

  Małgorzata Urbańczyk 
  Kierownik Referatu IP 

POŻYCZKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO 
NA UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SPECJAL-
NYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM 

W LEŚNICY 
 
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia wicestaro-
sta Waldemar Gaida szczegółowo przedstawił sytua-
cję SOSW w Leśnicy, głównie w kontekście liczby 
dzieci i zatrudnienia. W związku z ciągle spadającą 
liczbą dzieci (które kształcą się w szkołach ogólnych) 
oraz zmianą przepisów uniemożliwiających kontynu-
ację naboru do liceów „specjalnych” przy SOSW, 
szkoła musiałaby zwolnić wielu pracowników, 
a w następnych latach ulec likwidacji.  Powiat Strze-
lecki, w celu zapewnienie miejsc pracy utworzył 
z dniem 01.09.2013 r. Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Leśnicy. MOW, mimo iż jest odrębną jed-
nostką, ma funkcjonować w budynkach SOSW i za-
trudniać nauczycieli Ośrodka zagrożonych zwolnie-
niem. Do tej pory SOSW był jednym w większych 
pracodawców w gminie Leśnica zatrudniającym wiele 
osób z terenu gminy; zarówno na stanowiskach peda-
gogicznych jak i niepedagogicznych.  
W związku z faktem, iż na nowo utworzoną jednostkę 
powiat nie otrzyma subwencji oświatowej, władze 
Powiatu zwróciły się o udzielenia pożyczki. Powiato-
wi Strzeleckiemu brakuje do końca roku 750 tyś zł., 
aby w stopniu minimalnym zapewnić funkcjonowanie 
MOW-u.  
Biorąc pod uwagę dobro zatrudnionych w SOSW 
mieszkańców gminy Leśnica oraz przyszłość budyn-
ków użytkowanych przez szkołę, Radni na sesji 
w dniu 30 września br. podjęli uchwałę o konieczno-
ści udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w for-
mie udzielenia długoterminowej pożyczki  na realiza-
cję zadań związanych z powstaniem Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy . 
Umowa w sprawie udzielenia pożyczki pomiędzy 
Gminą Leśnica, a Powiatem Strzeleckim została pod-
pisana w dniu 7 października 2013 roku.  

  Agnieszka Nowak 
  Kierownik GZO w Leśnicy  

WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU ŚLĄSKIM 

 W wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego, w dniu 24.04.2013 r. podpisano umowę na 
realizację zadania z firmą K&K Kapica-Karpiak, Technika Grzewcza i Sanitarna z Rybnika. Prace 
budowlano-instalacyjne rozpoczęto na początku czerwca. Przedsięwzięcie polegało na modernizacji systemu 
grzewczego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. Wykonane instalacje oparte są o 
odnawialne źródła energii: pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła i kolektory słoneczne. Moc 
zainstalowanych pomp ciepła pracujących na cele grzewcze wynosi 120kW. Pompy ciepła wraz 
z niezbędnym osprzętem zamontowano w pomieszczeniu byłej kotłowni węglowej, której pomieszczenie 
gruntownie wyremontowano. W zakres modernizacji wchodziła również wymiana instalacji c.o. 
i  grzejników. Obecnie w wyniku wykonanych robót energia cieplna do ogrzewania jest pozyskiwana z ziemi 
przez pionowe wymienniki, zabudowane w otworach wiertniczych, zlokalizowanych na terenie  boiska 
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Szanownym Jubilatom: 
 
Z okazji 95 rocznicy urodzin – Pani Józefie Żyłka z Domu 
Pomocy w Porębie. 
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Panu  Józefowi Sosna z Poręby. 
Z okazji  90 rocznicy urodzin – Pani Helenie Bijak z Lichyni. 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Prudło oraz Pani 
Elżbiecie Kremser z Leśnicy, Pani Gertrudzie Rudek oraz Pani 
Annie Zmuda z Kadłubca, Pani Beacie Reinert z Raszowej, Pani 
Róży Harynek z Domu Opieki w Porębie, Panu Karolowi 
Puchacz z Leśnicy oraz Panu Zygfrydowi Szczygieł   
z Raszowej.  
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Małgorzacie Cedzich 
z Lichyni, Pani Genowefie Gwóźdź z Góry Świętej Anny, Pani 
Józefie Koteluk z Czarnocina, Pani Klarze Pisarskiej oraz Panu 
Antoniemu Ciupka z Kadłubca, Panu Erykowi Cielontko 

z Raszowej, Panu Stefanowi Wartak, Panu Karolowi Szczodrok, Panu Augustynowi Szpylma oraz Panu 
Janowi Grabowskiemu z Leśnicy.   
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Romanowi i Gerdzie Komander z Dolnej 
oraz Państwu Erykowi i Hildegardzie Wydra z Lichyni. 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Piotrowi i Edycie Pieruszka oraz Państwu 
Krzysztofowi i Cecylii Głowik z Kadłubca, Państwu Józefowi i Danucie Tomanek z Dolnej, 
Państwu Bernardowi i Renacie Preisner z Łąk Kozielskich, Państwu Krystianowi i Bożenie Mróz 
z Zalesia Śląskiego, Państwu Arturowi i Marioli Browarskim oraz Państwu Mirosławowi i Sylwii 
Friedrich  z Leśnicy,  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy składa 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
           
Jubileusze dotyczą III kwartału 2013 r., sporządziła Maria Wanglorz kierownik USC, na podstawie akt 
znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności  UM w Leśnicy. 

szkolnego. Kolektory słoneczne przygotowujące ciepłą wodę użytkową zamontowano na dachu budynku.  
W zakres wykonanych prac wchodził montaż następujących urządzeń: 
pompy ciepła o mocy 60 kW z regulatorem – 2 kpl., 
bufor ciepła o pojemności 1500  dm3  izolowany – 1 szt., 
podgrzewacz c.w.u. o pojemności 500 dm3 – 1 szt., 
licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym – 3 szt., 
licznik energii elektrycznej – 2 szt., 
28 odwiertów (sondy pionowe) głębokości 100 m każdy, 
rurociągi c.o. stalowe, ocynkowane – 1152 mb, 
grzejniki stalowe z zaworami i głowicami termostatycznymi – 91 szt., 
kolektory słoneczne – 5 szt., 
regulator sterowania instalacją solarną – 1 kpl., 
zasobnik ciepła o pojemności 500 dm3 – 1 szt., 
elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody V=100 dm3 – 2 szt., 
 
Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w dniu 27.09.2013 r. Wartość wykonanych prac 
wyniosła 966.366,30 zł. 
W wyniku złożonych wniosków o wsparcie finansowe, Gmina Leśnica podpisała umowy 
o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zgodnie z podpisanymi umowami 
dotacja z RPOWO wyniesie 670.040,05 zł, a z WFOŚiGW 100.000,00 zł. Obecnie przygotowywana jest 
dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków o płatność do w/w instytucji.  
         Referat Inwestycji 
         i Gospodarki Przestrzennej 

WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-
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Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia… 
  

 Kolejny projekt  pt. „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia" uzyskał dofinansowa-
nie, tym razem z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Leśnicy, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śl. oraz Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy. 
Projekt będzie realizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła", którego celem jest 
poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Podejmowane w ramach programu inicjatywy mają 
służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne. 
 "Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia" to projekt, który ma na celu przeciwdziała-
nie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
W związku z tym przeprowadzone zostaną warsztaty, na których uczniowie dowiedzą się, jakie są przyczyny 
i skutki spożywania alkoholu i narkotyków, sygnały ostrzegawcze związane z ich nadużywaniem oraz jaki to ma 
wpływ na najbliższe otoczenie uzależnionego. Zajęcia uczyć będą też asertywności, zwłaszcza mówienia "nie" 
wobec propozycji spożycia środków odurzających. 
 Projekt obejmuje szereg zajęć z logopedą, na których młody człowiek, będzie mógł nauczyć poprawnej 
wymowy. Nabierze pewności siebie, aby prawidłowo funkcjonować w społeczności szkolnej, jak i poza nią. 
Ważne jest, aby dzieci chciały korzystać ze zdrowego stylu życia oraz potrafiły samodzielnie planować własną 
aktywność i rozwijały swoje zainteresowania. Pomóc w tym mają zajęcia na pływalni, piesze wycieczki na Kopę 
Biskupią jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zajęcia ruchowe w Parku Linowym w Pokrzyw-
nej. 
Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2013 r. 
         Joanna Mateja – GZO Leśnica. 

MIEDZYNARODOWY SUKCES STRAŻAKÓW OSP W RASZOWEJ 

W dniach 14-21 lipca 2013 roku we francuskim Mulhouse spotkali się najlepsi strażacy Europy, by 
rywalizować w ramach Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej OSP i PSP wg. regulaminu CTiF. Udział 
w niej wzięły również trzy sekcje z OSP Raszowa: sekcja mężczyzn grupa A oraz dwie kobiece Drużyny 
pożarnicze grupa A i grupa B, które wywalczyły sobie prawo do startu w olimpiadzie zdobywając czołowe 
miejsca  
w Mistrzostwach Polski w 2012 roku w Białej Podlaskiej. Drużyna Kobieca gr. B zajęła wówczas na szczeblu 
krajowym 1 miejsce i zdobyła już po raz drugi tytuł Mistrza Polski. Drużyna Kobieca gr. A zajęła 2 miejsce,  
a mężczyźni gr. A uplasowali się na 3 miejscu. Są to jedyne drużyny z Opolszczyzny, które reprezentowały 
Polskę na Olimpiadzie we Francji. Warto dodać, że Olimpiada odbywa się co cztery lata, a uzyskanie 
olimpijskiej kwalifikacji wymagało niemałego nakładu pracy oraz pokonania przeciwników na poszczególnych 
etapach rywalizacji – gminnych, powiatowych, wojewódzkich i wreszcie zdobycie czołowego miejsca 
w zawodach krajowych. Zwieńczeniem tych trudów było wejść do Kadry Narodowej oraz prawo udziału 
w rozgrywkach olimpijskich.  

W czasie XV Olimpiady Pożarniczej w Mulhouse Polskę reprezentowało ogólnie 16 drużyn, a w tym aż 
trzy z OSP w Raszowej (województwo opolskie). Nasi strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach, biegu 
sztafetowym z przeszkodami oraz rozwinięciu bojowym „na sucho”. Zawody składały się z dwóch startów 
treningowych oraz jednego startu ocenianego. Miedzy startami treningowymi a startami ocenianymi, czyli 
17 lipca bieżącego roku nastąpiło uroczyste otwarcie Olimpiady. Emocjom nie było końca, gdy podczas tej 
prestiżowej imprezy zgromadziło się na płycie stadionu prawie 3 tysiące strażaków z 30 krajów Europy. 
Zapalenie znicza olimpijskiego u niejednego zawodnika wywołało wzruszenie, nierzadko łzy. Po tym 
wzniosłym wydarzeniu była już tylko zaciekła rywalizacja, hołdująca jednak zasadom fair play. 

W rezultacie drużyna męska OSP w Raszowej (województwo opolskie) okazała się najlepszą sekcją 
spośród uczestników reprezentujących Polskę. W kwalifikacji generalnej uplasowała się na 7 miejscu 
wyprzedzając drużyny z Niechobrza Dolnego (województwo podkarpackie), Dzianisza Górnego (woj. 
małopolskie), Głuchowa (woj. wielkopolskie) i Kowalewa (woj. wielkopolskie) zdobywając tym samym 
ZŁOTY MEDAL. Drużyna Kobieca gr. B z OSP Raszowa była jedyną drużyna reprezentującą Polskę w tej 
kategorii  
i zajęła zaszczytne 5 miejsce zdobywając OLIMPIJSKIE SREBRO. Natomiast drużyna Kobieca z Raszowej 
w gr. A zajęła 15 miejsce (wyprzedziły nas panie z Lądka, woj. wielkopolskie zdobywając 8 miejsce). 
Raszowianki w gr. A zdobyły również OLIMPIJSKIE SREBRO. 

Nasi raszowscy strażacy odnieśli już po raz drugi życiowy sukces i spełnili swoje marzenia zdobywając 
medale olimpijskie. Osiągnięte wyniki są niewątpliwie bardzo dużym sukcesem jak na tak małą miejscowość 
liczącą ok. 1000 mieszkańców. Wyniki świadczą również o bardzo dobrym przygotowaniu drużyn i ogromnej 
pracy trenerów prowadzących te drużyny. 

Wyjazd na Olimpiadę wymagał niemałych nakładów finansowych, dlatego serdecznie dziękujemy  

sponsorom i  instytucjom, które nas wsparły. A były to m.in..; Gmina Leśnica, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, Powiat Strzelecki, Zarząd Główny Związku OSP RP.  

         Teresa Murlowska  
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Sukces orkiestry 
i mażoretek 

 W dniach 5-8 września 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Publicznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Leśnicy oraz mażoretki La 
Bella wzięli udział w 51. Festiwalu 
Euro Musiktage Bösel 2013. Wyjazd 
odbył się w ramach projektu 
„Spotkania na Euro Bösel” 
zrealizowanego przez stowarzyszenie  
TIKEA w Leśnicy wraz z partnerem 
niemieckim Euro Bösel e.V. przy 
finansowym wsparciu Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie. Udział okazał się 
ogromnym sukcesem. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Leśnicy trzeci raz 
z rzędu wróciła do domu z główną 
nagrodą Grand Prix oraz pucharem za 
zajęcie pierwszego miejsca spośród 
ośmiu zespołów w kategorii orkiestry 
międzynarodowe. Dyrygent orkiestry 
Klaudiusz Lisoń zdobył pierwsze 
miejsce w kategorii dyrygentów. 
W swojej kategorii MOD Leśnica 
spotkała się z dużą konkurencją ze 
strony zdobywcy drugiego miejsca – 
Orkiestry Dętej z Konopisk 
k Częstochowy. Dobrze spisały się 
także mażoretki La Bella, które 
w swojej kategorii wiekowej zajęły 
drugie miejsce.  

 Podczas udziału w Euro 
Musiktage MOD Leśnica uświetniła 
swoim występem uroczystość 
otwarcia festiwalu, wzięła udział 
w koncercie narodów oraz 
w koncercie konkursowym – mówi 
Berthold Mailk koordynator projektu - 
Podczas wyjazdu z koncertem do 
kurortu nadmorskiego Dangast młodzi 
muzycy przy słonecznej pogodzie 
zaczerpnęli wypoczynku i mieli 
możliwość zobaczyć przypływ 
i odpływ Morza Północnego w zatoce 
Jadebusen. Dziękujemy w szczególny 
sposób dyrygentowi MOD Leśnica 
Klaudiuszowi Lisoniowi oraz 
wszystkim opiekunom 
i wolontariuszom zaangażowanym 
podczas realizacji projektu: Beacie 
i Arnoldowi Czakaj, Renacie 
Hadaschik, Sandrze Mientus, Jolancie 
Nowak, Robertowi Rodakowi 
i Marcinowi Robolowi. 

 Gratulujemy kolejnych 
sukcesów dzieciom, młodzieży oraz 
ich nauczycielom, instruktorom, 
dyrygentom i rodzicom.  

LOKiR 

Letnie imprezy 
 W czwartek, 15 sierpnia, w Parku Miejskim w Leśnicy 

odbył się Festyn Rodzinny, którego organizatorami byli Gminny 

Zarząd TSKN oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Impreza 

odbyła się w ramach projektu VDG pn. "Ożywienie lokalnych 

domów spotkań". Nazwa projektu: "Ein Familientreffen unter dem 

Titel: Festspiele der deutschen Kultur". Festyn prowadził wodzirej 

Leonard Malcharczyk. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali 

strażacy z OSP Leśnica. Natomiast strażacy z Raszowej przygotowali 

specjalny pokaz. Dla publiczności wystąpiły leśnickie mażoretki, 

Kinga Malik ze swoim dziadkiem oraz Ozi Brass Orkiestra. Podczas 

festynu odbyły się różnego rodzaju konkursy. Pojedynek wokalny 

wygrała grupa śpiewacza Frohsinn działająca przy kole TSKN 

Leśnica zwyciężając jednym punktem z AleBabkami z LOKiRu. 

Popisy wokalne oceniało jury w składzie: Barbara Przybyłek, Bożena 

Mróz i Józef Szerlowski. Rozgrywki siatkówki przygotowała 

Katarzyna Kozołup. W starciu dzieci kontra rodzice zwyciężyła 

młodzież. Odbyła się także randka w ciemno. Spośród trzech 

kandydatek tajemniczy Don Pedro wybrał kandydatkę numer 3, czyli 

sołtyskę Zalesia Śląskiego Bożenę Mróz. Nowa para wygrała 

wycieczkę do miejscowości Las Lesnic. Odbył się także Rodzinny 

Turniej Szachowy, który przygotowany został przez Kazimierza 

Przybyłka. Zwyciężyła rodzina Panek ze Strzelec Opolskich. Miejsce 

drugie zajęła drużyna Hasterok z Grodziska. Na pozycji trzeciej 

znalazły się ex aequo rodziny Kolender i Kolonko (obie z Leśnicy). 

Miejsce piąte zajęła drużyna Czerniec ze Strzelec Opolskich, a szóste 

rodzina zastępcza. Wiele emocji wzbudził konkurs pt. „Familiada”. 

Konkurowały w nim drużyny: sołtysi kontra reszta świata. Po zaciętej 

rywalizacji zwyciężyła reszta świata. Uczestnicy wszystkich 

konkursów otrzymali nagrody. Wieczorem odbyła się zabawa 

taneczna z zespołem Brass Man. Organizatorzy zapewnili także 

bogato zaopatrzony bufet oraz atrakcje dla dzieci. Organizatorzy 

serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu 

festynu, a zwłaszcza sponsorom, którymi byli: Apteka „Pod Lipami” 

Wojciech Kowalski i Maria Kowalska - Leśnica, PHU Minimar 

Marek Kulpa – Zalesie Śląskie, Hermos Piotr Ksiądz - Leśnica, 

Feljan Feliks J., Kita M – Raszowa, Usługi Ogólnobudowlane Pawel 

Harnos - Leśnica oraz MP Investment Piotr Matheja – Leśnica. 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował 

30 sierpnia imprezę dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. Odbyła 

się ona w parku miejskim w Leśnicy. Uczestnicy imprezy mogli 

bezpłatnie skorzystać ze sprzętów rekreacyjnych i zabawek, 

udostępnionych dzięki uprzejmości Pani Moniki Maczurek. Dla 

zebranej w stodole publiczności wystąpiły dziewczynki z naszego 

studia piosenki. Zaśpiewały one utwory w języku polskim 

i niemieckim. Do występu przygotowała je Martyna Pszowska. 

Chętni mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami. Odbyły się 

wyścigi drużyn, slalom z jajkiem oraz inne gry i zabawy. Dzieci 

otrzymały lody oraz inne słodkości. Chętni mogli pomalować sobie 

twarze.  

 Zarząd Osiedla Nr 1 w Leśnicy, Zarząd Osiedla Nr 

2 w Leśnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji byli 

organizatorami imprezy pn. „Zakończenie Lata”. Odbyła się ona 

7 września w parku miejskim - stodole w Leśnicy. Najpierw wystąpił 

zespół "Z jednej budy" w którym muzykują nauczyciele i absolwenci 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach. Potem odbył 

się energiczny pokaz zumby pod przewodnictwem instruktorki 

Kamili Łaszek. Prezentacja tak spodobała się publiczności, że panie 

musiały bisować. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem 

Allegro. Organizatorzy zapewnili także bufet na miejscu.  

LOKiR 
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DOTACJA DLA OSP LEŚNICA 
W dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa w sprawie przekazania dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy dotacji celowej na zakup zestawu do ratownictwa technicznego. Wy-
sokość dotacji to kwota 16.000 zł. Umowę podpisali: w imieniu Gminy Łukasz Jastrzembski – Burmistrz, w 
imieniu Zarządu OSP w Leśnicy dh Robert Rusin – Prezes i dh Justyna Wojdyła – Skarbnik, w obecności dh 
Piotra Koszuckiego – Naczelnika OSP w Leśnicy. W zawartej umowie strony, mając na względzie zapewnie-
nie i dalsze umocnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Leśnica, wyrażają wo-
lę wspólnego finansowania zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Leśnicy, składającego się z następujących urządzeń: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz 
ramieniowy, rozpieracz kolumnowy teleskopowy. Zgodnie z umową wykonanie przez OSP zadania zakupu 
inwestycyjnego nastąpi w terminie do 31 grudnia 2013 r. 
Całkowita wartość sprzętu wynosi około 65.000 zł. Prócz dotacji Gminy Leśnica, środki na ten cel OSP po-
zyskała z dofinansowania Związku OSP RP oraz subwencji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
       Jerzy Wojtala 
       Kierownik Referatu SO 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
Dnia 26.09.2013 r.  w Parku Wiejskim w Raszowej rozegrano eliminacje gminne biegów przełajowych, 

w których  udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica. Zawody corocznie 
organizowane są przez Szkołę Podstawową w Raszowej w ramach igrzysk Szkolnego Związku Sportowego. 
Niejako tradycją stało się, że młodzi biegacze z Raszowej tutaj odnoszą swoje pierwsze sportowe sukcesy. 
Nie inaczej było również w tym roku. Na starcie stanęli zawodnicy z Zalesia, Leśnicy i Raszowej.  
Rywalizowali w czterech kategoriach: roczniki 2001 dziewczęta, chłopcy oraz roczniki 2002 dziewczęta, 
chłopcy. Zgodnie z regulaminem, zajęcie miejsca w pierwszej piątce poszczególnych kategorii premiowane 
jest awansem do zawodów rangi powiatowej. Bardzo dobrze spisali się uczniowie ZSP w Raszowej. Oprócz 
naszych "pewniaków" Jakuba Bilińskiego oraz Michała Husaka, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych, awans wywalczyli również: Tomasz Pazurek, Natalia Paczkowska, Dorota Kita, 
Małgorzata Zgodzaj.  

Kolejnym sprawdzianem były zawody powiatowe. 02.10.2013 r.  w Strzelcach Op. na trasie 1000m 
i 1500m spotkali się wyłonieni w drodze eliminacji reprezentanci strzeleckich gmin. Wysoki poziom 
rywalizacji, sportowa walka i oczywiście kolejne sukcesy  stały się udziałem młodych sportowców z ZSP 
Raszowa. Dobrze zaprezentowała się cała nasza reprezentacja, ale najbardziej spektakularne sukcesy 
odnieśli Michał Husak i Jakub Biliński, zajmując odpowiednio I i II miejsce w swoich kategoriach 
wiekowych. To właśnie oni będą reprezentować gminę Leśnica na zawodach  wojewódzkich w Lasocicach 
k/Nysy. 

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” - pod takim hasłem w piątek 27 września w naszej 
placówce odbył się III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Konkurs ten objął nie tylko uczniów klas IV-
VI, ale również nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i dziadków naszych uczniów. Po 
zaciętej walce okazało się, że tabliczkę mnożenia w klasie VI bardzo dobrze znają Michał Husak, Dominika 
Więcek oraz Paweł Hadaschik. W klasie V najlepiej mnożą Jakub Biliński, Marian Wydra i Hanna 
Paczkowska, natomiast w klasie IV - Wojciech Kubicki, Jakub Termin i Maria Kubica. 

Kolejny już rok uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej biorą udział w następujących 
akcjach: „Owoce i warzywa w szkole” (kl. I-III) oraz „Szklanka mleka” (kl.I-VI). Dzięki takim działaniom 
kształtują nawyki zdrowego odżywiania.  

Nasza szkoła została zgłoszona do programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla 
wszystkich”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Renault Polska 
ufunduje naszym uczniom klas I – VI  pakiety edukacyjne „Droga i Ja”. Są to kompleksowe materiały 
dydaktyczne  przygotowane przez międzynarodowych ekspertów i dydaktyków.  

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej realizowany jest projekt „Gmina 
Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia”. W ramach realizacji tego projektu dzieci klas I-III 
chodzą na zajęcia logopedyczne, a także uczestniczą w systematycznych wyjazdach na basen. Starsi 
uczniowie pojadą natomiast na dwa dni do Pokrzywnej, gdzie wezmą udział w warsztatach z profilaktyki 
uzależnień. 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie 
doń pomocną dłoń”. Serdecznie dziękujemy panu Sebastianowi Zgodzajowi za bezinteresowną pomoc 
okazaną naszej szkole.  

Iwona Pawlus 

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

47-150 Leśnica, tel. 077 461 52 81 
Zespół redakcyjny: Edyta Gola,  Marcin Mond  

www.lesnica.pl  gazeta@lesnica.pl 
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Wieści ze szkoły  
w Zalesiu Śląskim 

 Za nami pierwszy miesiąc nauki. Był to miesiąc 
pracowity. Zakończyła się wymiana instalacji C.O. 
I C.W.U. Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
ramach projektu współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. 
 Dokonano wyborów nowego Samorządu Ucz-
niowskiego, Rzecznika Praw Ucznia oraz opiekuna samo-
rządu.  
 W ramach przypomnienia uczniom zasad bezpie-
czeństwa odbyło się spotkanie z policjantem, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas I-III. Wszyscy uczniowie 
wzięli udział w zajęciach na temat Unii Europejskiej. 
 W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła będzie 
brała udział w projekcie "Fascynujący świat nauki i tech-
nologii". Jest on współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu 
państwa. Celem projektu jest wyrównywanie szans oraz 
podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych 
ukierunkowanych na kształcenie i rozwijanie kluczowych 
kompetencji (m.in. uczenie się, porozumiewanie się 
w języku ojczystym, w językach obcych, rozwijanie kom-
petencji matematyczno-przyrodniczych, humanistycz-
nych, informatycznych). W związku z tym przed naszymi 
uczniami mnóstwo ciekawych zajęć, podczas których bę-
dą mieli okazję kreatywnie myśleć, pobudzić wyobraźnię, 
a także zdobyć nowe doświadczenia. 
 W ramach projektu "Gmina Leśnica dba o bez-
pieczeństwo młodego pokolenia"    uczniowie biorą udział 
w zajęciach na pływalni.   W dniach 3-4 października ucz-
niowie klas IV-VI uczestniczyli w dwudniowych warszta-
tach profilaktycznych w Pokrzywnej, które poprowadziła 
p. Izabela Banaś. Wiodącym tematem był szkodliwy 
wpływ palenia papierosów na organizm człowieka. Zaję-
cia były niezwykle urozmaicone – prezentacje multime-
dialne, quiz, wykonywanie plakatów antynikotynowych. 
Podczas warsztatów zwrócono uwagę na aktywny styl 
życia bez nałogów. W tym celu przeprowadzono zabawy 
na świeżym powietrzu, ognisko połączone ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka. Uczniowie uczestniczyli również 
w zajęciach w Parku Linowym. 
 Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka 
przeprowadził głosowanie na najsympatyczniejszego 
chłopaka w szkole. W dniach 4-11 października przepro-
wadzona zostanie zbiórka pożywienia dla bezdomnych 
zwierząt ze schroniska w Opolu. 
   16 października nasza szkoła przyłączy się do 
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy polegającej 
na ustanawianiu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.    
   Ewa Janicka  

Wizyta nauczycieli z Hirschaid 
w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy 

 Sześcioosobowa grupa ze Staatliche 
Realschule w Hirschaid przyjechała 19 września 
wieczorem tego roku. Szkoła współpracuje 
z Bawarczykami od 2010 roku. Trzykrotnie uczniowie 
z Leśnicy wyjeżdżali do Niemiec i gościli swoich 
kolegów  w domach. 
 Tym razem przyjechali tylko pedagodzy. 
20 września podzieleni na 2 grupy brali udział 
w 4 zajęciach lekcyjnych : byli na  matematyce, 
geografii, j. niemieckim, wychowaniu fizycznym 
i języku mniejszości narodowej w klasach: 
I a, II a, III a, III b, III bcd. Lekcje prowadzili: 
W. Bednarek, A. Hibner, E. Kilisz, D. Ulrich Po 
zajęciach na wspólnym spotkaniu omówiono lekcje 
i dyskutowano na temat metod nauczania, pomocy 
dydaktycznych, pracy z uczniami  z dostosowaniami  
wymagań edukacyjnych, systemu oświaty w Polsce 
i Niemczech. Nasi goście byli zaskoczeni 
umiejętnościami językowymi, matematycznymi 
uczniów, aktywnością młodzieży na zajęciach, jej 
zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą oraz 
wyposażeniem szkoły w sprzęt multimedialny. 
 Zdziwieni byli naszą otwartością na drugiego 
człowieka- uczniowie i dorośli chętnie z nimi 
rozmawiali na różne tematy, służyli pomocą.  
 Po południu zwiedzili Górę Św. Anny 
i okolice. 
 Wieczorem tego dnia odbyło się spotkanie 
wszystkich pracowników szkoły z niemieckimi 
nauczycielami. 
  Natomiast w sobotę razem z nauczycielami 
z Leśnicy pojechali do Kamienia Śl. Zwiedzili 
z przewodnikiem pałac oraz sanatorium i spotkali się z 
arcybiskupem Alfonsem Nossolem. Po południu  
wzięli udział w spotkaniu w  Stodole w Parku 
w Leśnicy, podsumowującym 10 lat partnerstwa 
gminy z Crostwitz w Niemczech. Byli pod wrażeniem 
atmosfery, wielokulturowości – otwartości na inne 
kultury oraz programu artystycznego imprezy- 
umiejętności muzycznych i tanecznych leśniczan. 
Spotkali się także z Burmistrzem Leśnicy- panem 
Ł. Jastrzembskim. 
 W niedzielę rano odjechali- żałowali, że 
nie mogli wziąć udział w dożynkach, ale niestety 
w poniedziałek musieli być w  pracy w Hirschaid. 
 Nauczycieli z PG w Leśnicy czeka  za rok 
wyjazd do Niemiec. 
 Reasumując wizyta była udana, owocna 
i twórcza. Podziękowania dla pana Burmistrza  za 
wsparcie finansowe spotkania - goście mieszkali 
w pensjonacie „ALBA” w Górze Św. Anny. 
    Monika Kłosek 

GMINA LEŚNICA WSPIERA ZABYTKI SAKRALNE  
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, restau-
ratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gmina Leśnica 
w roku 2013 udzieliła dotacji w wysokości 22 200 złotych Zakonowi Klasztoru Braci Mniejszych 
w Górze Św. Anny na remont dachu kaplicy kalwaryjskiej Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.  

Edyta Gola  
Stanowisko Pracy ds. Kultury  
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
zachęca do skorzystania z oferty zajęć: 
 Zajęcia MAŻORETEK odbywają się: w poniedział-
ki w godz. 15.00-17.00 grupa La Bella, 17.00-19.00 grupa 
Mini Słoneczka (grupa początkująca, zapraszamy chętne 
dziewczynki!); w środy w godz. 15.00-17.00 grupa Słonecz-
ka, w godz. 17.00-19.00 grupa La Bella oraz w piątki 
w godz. 18.00-20.00 grupa Słoneczka. Zajęcia odbywają się 
na hali sportowej w Leśnicy. Instruktorki: Sandra Mientus, 
Anna Maciewitz, Urszula Janda.  
 Zajęcia KARATE odbywają się w każdą sobotę 
w dwóch grupach wiekowych: 10.00-11.30 - grupa starsza, 
11.30-13.00 - grupa młodsza. Treningi odbywają się na sali 
fitness. Zajęcia prowadzi Tobiasz Bekiesch.   
 Zajęcia SZACHOWE odbywają się w piątki 
w godz. 15.00 - 17.00 oraz w soboty w godz.10.00 – 
13.00  w sali szachowej LOKiRu. Instruktorem gry w szachy 
jest pan Kazimierz Przybyłek.  
 Zajęcia SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW od-
bywają się w każdy czwartek w godz. 19.00-21.00 na hali 
sportowej w Leśnicy. Obowiązuje strój i obuwie sportowe! 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Mierzejewski. 
 Zajęcia ZUMBA FITNESS, innowacyjnego progra-
mu fitness inspirowanego latynoskimi rytmami, odbywają 
się we wtorki i czwartki o godz. 17.30 w Auli Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy. Instruktorką jest Kamila Łaszek.  
 Zajęcia STUDIA PIOSENKI odbywają się w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 14.00-15.30 w studiu piosenki 
LOKiR. Instruktor: Martyna Pszowska. 
 Zajęcia PLASTYCZNE odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 15.00-16.30 w sali plastycznej LO-
KiRu. Instruktor: Martyna Pszowska. 

LOKiR 
 

Zapraszamy na III Gminny  

Przegląd Twórczości 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
zaprasza do wzięcia udziału w III Gminnym 

Przeglądzie Twórczości, który odbędzie się 
24 listopada 2013 r. w Auli Domu Pielgrzyma 
w Górze Św. Anny. Rozpoczęcie imprezy 
o godz. 15.00. Podczas przeglądu zaprezentują 
się zespoły artystyczne działające na terenie 
Gminy Leśnica oraz zaproszeni goście. W prze-
glądzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież 
i dorośli. Warunkiem uczestnictwa jest dostar-
czenie karty zgłoszenia do sekretariatu LOKiR 
najpóźniej do dnia 18.11.2013 r. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia dostępne są na stronie 
www.lokir.lesnica.pl 

 Dla wszystkich uczestników przewi-
dziano pamiątkowe upominki. Zachęcamy do 
udziału!  LOKiR 

„Zdrowy i bezpieczny leśnicki  
przedszkolak”  

  Pod takim hasłem rozpoczyna się zabawa 
i praca w Publicznym Przedszkolu  im. Braci Grimm 
w Leśnicy. Ponieważ jest to przedsięwzięcie realizo-
wane tylko w naszym przedszkolu, zyskało miano 
innowacji i zostało zgłoszone do Kuratorium Oświaty 
w Opolu.  Autorką projektu jest mgr Joanna Szym-
czak. 
 Dzięki nowemu pakietowi podręczników 
w skład których wchodzą również lupy, przedszkola-
cy mają szansę zamienić się w małych badaczy.  
W toku zajęć dydaktyczno - wychowawczych organi-
zowane s ą wycieczki , w trakcie których dzieci bada-
ją strukturę roślin, drzew mają  również szansę zoba-
czyć w powiększeniu różne okazy pajęczaków oraz 
owadów. Dodatkowo, mali eksperymentatorzy ze 
swoimi paniami poznają  właściwości fizyczne wody, 
gleby, a nawet pochodne barw podstawowych. Nasi 
milusińscy wiedzą też co dla ich zdrowia dobre, dla-
tego systematycznie organizowane są „owocowe uro-
dzinki” na których solenizanci częstują dzieci zdro-
wymi owocami oraz warzywami. Sami również two-
rzymy pyszne sałatki, soki owocowe oraz przetwory.  
 W ramach propagowania bezpiecznych za-
chowań, gościliśmy w naszych progach policjanta, 
który zapoznał dzieci z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpiecznego poruszania się w ruchu 
drogowym. Lecz nie samą nauką człowiek żyje, więc 
w myśl tej zasady nasze przedszkole na kilka godzin 
zamieniło się w magiczne miejsce. Iluzjonista wpro-
wadził nas w świat czarów, czym zachwycił wszyst-
kich wychowanków. Przed naszymi milusińskimi 
jeszcze wiele niespodzianek i przygód, bo w naszym 
przedszkolu nikt się nie nudzi.!!!!! 
  Magdalena Paszko 
Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy 

Nagroda Europejska dla  
miasta Altötting  

 Zaprzyjaźnione z gminą Leśnica miasto 
Altötting na Bawarii otrzymało nagrodę Parlamentu 
Europejskiego Nagrodę Europejską.  

To najwyższe z czterech przyznawanych  przez 
Parlament Europejski trofeów, ustanowione w 1955 
roku, nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz 
propagowania jedności europejskiej. Każdego roku 
nagrodę tę otrzymuje jedno lub dwa miasta  posiadające 
już Dyplom Europejski, Flagę i Odznakę Honorową.  
Zwycięzca otrzymuje  na okres jednego roku 
przechodnie trofeum, medal z brązu, pergaminowy list 
uznania oraz stypendium przeznaczone na podróż po 
Europie dla młodzieży. Nagroda jest wręczana przez 
przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy. 
 Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
uczestniczył na zaproszenia Burmistrza Altötting 
Herberta Hofauera w „Dniach Europejski”, 13-14 
września 2013 r., podczas których Przewodniczący 
Zgromadzenia Zespołu ds. Nagrody Europejskiej Alan 
Meale wręczył Burmistrzowi Hofauerowi tę prestiżową 
nagrodę.  
    Edyta Gola  
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OSP Raszowa na olimpiadzie  we Francji  

 

Nauczyciele z Hirschaid na zakończenie  
wizyty w gminie Leśnica  

Młodzi sportowcy z Raszowej  

W parku linowym w Pokrzywnej  

Eliminacje gminne biegów przełajowych  

  Burmistrz Leśnicy  
  w Altötting  
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Leśnicka Majówka 

Koncert MOD Leśnica w leśnickim parku  

Piknik w ZSP w Zalesiu Śląskim  

Noc w szkole w Raszowej  

Absolutorium dla Burmistrza 
Piękny jubileusz radnego K. Mierzejewskiego 

Warsztaty w Pokrzywnej 

Dożynki Gminne 2013 

Studio Wokalne BIS z Burmistrzem 
 Hirschaid 

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej  Leśnica  
podczas podpisania  aktu partnerstwa w Hirschaid 

Mażoretki  - występ w Leśnicy 21 września 2013 

Burmistrzowie  z Crostwitz  
i z Leśnicy z pamiątkowymi grawerami  

Burmistrz Hirschaid z  upominkiem  
z Góry Św. Anny  


