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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski…” 
     Seweryn Krajewski 

Szanowni Czytelnicy Wiadomości Leśnickich 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wam wszystkim dużo dobrego, zdrowia i spokoju. 

Świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych niech będzie dla wszystkich  radosny 

i serdeczny, a każdy dzień Nowego Roku 2014 pomyślny i szczęśliwy. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Leśnicy 

Ryszard Froń oraz radni RM    Łukasz Jastrzembski 

        oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

Nagrody dla Dyrektora  
Krystiana Gajdy  

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy 
p. Krystian Gajda otrzymał na wniosek Burmistrza Leśnicy 
nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego – dla 
animatorów i twórców kultury 2013. Nagrodę w imieniu 
Marszałka wręczyła p. Barbara Kamińska – Członek 
Zarządu Województwa Opolskiego podczas uroczystości 
w dniu 23 października 2013 r. w Mosznej. 
Również na wniosek Burmistrza Leśnicy Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  przyznał Dyrektorowi Gajdzie 
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Wręczenie odznaczeń przez Ministra odbyło się 
w Warszawie dnia 10 października br. jednak p. Krystian 
Gajda nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. 
W poniedziałek 16 grudnia br. podczas samorządowego 
spotkania wigilijnego w imieniu Ministra odznaczenie to 
wręczył dyrektorowi leśnickiej szkoły muzycznej 

przedstawiciel administracji rządowej Wicewojewoda Antoni Jastrzembski. Dyrektorowi Gajdzie składamy serdeczne 
gratulacje.           Edyta Gola  

Naprawy po czerwcowej powodzi 

Mieszkańcy ul. Nad Potokiem w Leśnicy do niedawna z niedowierzaniem, a teraz z wielką radością mówią 
o remoncie drogi, stanowiącej dojazd do ich posesji. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi i mostku – droga gminna w miejscowości Leśnica, ul. Nad Potokiem” 
obejmowało wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku drogi z częściową wymianą podbudowy, odbudowę 
mostku, wymianę barier energochłonnych, a także wzmocnienie skarpy na rzece Padół przylegającej bezpośrednio do 
drogi.  

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” z Jaryszowa, a jej wartość 
wyniosła 177.951,82 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 142.361,00 zł.. Możemy powiedzieć, że kolejny 
zakątek naszego miasteczka został uporządkowany i nabrał uroku.     Marian Gorgosch  
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Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 
2013/2014 

Drogi gminne – Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w 
godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : 77/461 53 81, telefon alarmowy : 
726 440 291, 
Drogi powiatowe – informacji o przejezdności dróg udziela dyżurny 
akcji zimowej tel. 77440 17 00, kom. 602297839 oraz Naczelnik 
Wydziału Dróg Powiatowych – tel. 77 440 1716 
Drogi wojewódzkie – wszystkie sprawy organizacyjne, związane 
z zimowym utrzymaniem dróg, podlegają Kierownikowi Oddziału 
Terenowego w Oleśnie – tel. 504029 645.  Można również dzwonić 
na nr 504 029 646 . 
Podczas prac przy odśnieżaniu pełnione będą dyżury pracowników 
Oddziału Terenowego w budynku przy ulicy Wielkie Przedmieście 
3 w Oleśnie: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500  tel. 034 350 9190 
- od poniedziałku do piątku w godz. 1500-700 oraz soboty, niedziele 
i święta tel. 034 350 9190. 

Stawki podatkowe na 2014 r. 
Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 25 listopada 2013 r. uchwaliła 
stawki podatkowe na rok 2014. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 
r. w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r. zostały podwyższone 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I pół-
rocza 2013 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1) od gruntów: 
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  
  - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni, 
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych  
  -4,56 zł od 1 hektara powierzchni, 
     c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
            - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 
2) od budynków lub ich części:  
     a) mieszkalnych 
  - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych  lub ich  części zajętych na prowadzenie działalności  
gospodarczej  
  - 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym  
  -10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
      d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń 
  - 4,,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
      e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

  - 4,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
3) od budowli: 
      a)  przesyłowych i rozdzielczych wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości,    
      b) pozostałych – 2%  ich wartości, 
 - określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

Irena Barteczko—Referat Finansowo-Budżetowy 

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 
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Wszystkie sołectwa i osiedla w Gminie 
Leśnica na realizację własnych przedsięwzięć ma-
ją do dyspozycji środki z budżetu gminy w ra-
mach tzw. „Funduszu Sołeckiego” (Zarządzenie 
Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 
2010 r w sprawie określenia zasad wsparcia inicja-
tyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica). Na 
rok 2013 była to łączna kwota 105 930,04 zł. Wyso-
kość środków dla danego sołectwa wynikała 
z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych 
na pobyt stały i czasowy na dzień 30 czerwca 2012 
r. na terenie sołectwa/osiedla i kwoty 19,08 zł 
oraz nie mogła być mniejsza niż 5 300 zł i większa 
niż 11 660 zł.  

 
Poszczególne sołectwa miały do dyspozy-

cji następujące środki: 
Czarnocin   5 300,00 zł 
Dolna    6 429,96 zł 

Góra Św. Anny   8 814,96 zł  
Kadłubiec  7 593,84 zł 
Krasowa  5 300,00 zł 
Leśnica – osiedle nr 1    11 660,00 zł 
Leśnica – osiedle nr 2   7 956,36 zł 
Lichynia    8 643,24 zł 
Łąki Kozielskie    8 089,92 zł 
Poręba     5 914,80 zł 
Raszowa     11 660,00 zł 
Wysoka     6 906,96 zł 
Zalesie Śląskie                  11 660,00 zł. 

Cel przeznaczenia środków ustalany był w miej-
scowościach podczas zebrań ogólnych mieszkań-
ców. Maksymalnie 10% z przeznaczonej kwoty 
mogło być przeznaczone na poczęstunek i mini-
malnie 10% na wyposażenie klubu czy świetlicy 
wiejskiej. Często pieniądze te przeznaczane były 
na organizację imprez lokalnych, utrzymanie zie-
leni i terenów rekreacyjnych.  
  Edyta Gola     
  Stanowisko Pracy ds. Kultury  

Fundusz sołecki w Gminie Leśnica 

Klub Wiejski w Łąkach Kozielskich 

Budowa klubu wiejskiego w Łąkach Kozielskich zaczyna przybierać kształty architektoniczne budynku. Wykonawca 
Joachim Gasz Zakład Remontowo- Budowlany ze Zdzieszowic spieszy się z robotami by zamknąć obiekt przed mroza-
mi. Na razie pogoda nam sprzyja, jeszcze tydzień i obiekt powinien uzyskać stan surowy zamknięty. Wówczas w okre-
sie mrozów ruszą roboty instalacyjne wewnątrz budynku. Budynek wznoszony w nowej technologii powinien uzyskać 
efekt wizualny jak również efekt obiektu energooszczędnego. Mieszkańcy Łąk Kozielskich twierdzą, że prace idą 
w dobrym tempie i bardzo pozytywnie oceniają pracę wykonawcy. Roboty na budowie nadzoruje inspektor Janusz Ko-
walczyk, jak również pracownicy Urzędu. W realizację obiektu osobiście mocno zaangażował się Burmistrz Leśnicy, 
który bardzo często kontroluje postęp robót, co najmniej raz w tygodniu. 
Planowane zakończenie obiektu to II kwartał 2014 roku. 
Dla przypomnienia informuję, iż zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu PROW- Program Rozwoju Obszarów 
wiejskich- w wysokości 500 tys. zł.           
     M. Urbańczyk kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

Plac zabaw w Lichynii 
Korzystając ze sprzyjającej aury, jeszcze przed zimą wykonano prace budowlane na placu zabaw w Lichynii. 
Zakres robót był dość szeroki i obejmował m.in.: rozbiórkę starego ogrodzenia i piaskownicy,  wykorytowanie podło-
ża pod huśtawką,  montaż nowego ogrodzenia 85 mb (bez cokołu) wraz z furtką, montaż nowej huśtawki. 
Prace wykonała firma Remontowo- Budowlana Grzegorz Kulpok z Krępnej, która terminowo wywiązała się z powie-
rzonego zakresu prac. Jest to pierwszy etap projektu zagospodarowania placu zabaw w Lichynii. 
Dzieci z przedszkola w Lichynii zauważyły dużą zmianę, z której bardzo się cieszą. 

M. Urbańczyk 
kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie 

Zakończył się remont drogi w Czarnocinie. Zakres prac obejmował również budowę nowego chodnika w terenie 
zabudowanym, uporządkowanie terenu wokół Kościółka p.w. św. Jana Nepomucena a także zmianę lokalizacji kapliczki 
przydrożnej. Ważnym elementem całego zadania była jednoczesna budowa odwodnienia, które ze względu na duże 
spadki terenu, stanowi ważny element infrastruktury drogowej. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 
1.042.630,88 zł. 

Pozyskano na ten cel środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój w kwocie 379.036,00 zł. Ponadto partnerami w realizacji zadania był Powiat Strzelecki i Parafia 
Rzymsko Katolicka p.w. Piotra i Pawła w Dolnej. 
Mimo różnych utrudnień na etapie realizacji, zarówno technicznych jak i pogodowych, Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „TRANSKOM” z Jaryszowa zakończyło zadanie w terminie. Można powiedzieć, że udało się zrobić prezent 
na gwiazdkę mieszkańcom malowniczej wioski, jaką jest Czarnocin.     Marian Gorgosch  
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 Od rozpoczęcia roku szkolnego minęły trzy miesiące. 
W tym czasie w Oddziale Zamiejscowym w Dolnej przed-
szkolaki przeżyły wiele ważnych wydarzeń. Do przed-
szkola w tym roku uczęszczają dzieci także z pobliskich 
wsi – Czarnocina i Kadłubca. Te 2,5 –letnie malusz-
ki  świetnie zaadaptowały się w grupie przedszkolnej zło-
żonej z dzieci  w wieku od 2,5 do 6 lat. Pod koniec paź-
dziernika odbyło się więc uroczyste pasowanie dzieci 
młodszych na przedszkolaka a pięcio- i sześciolatków – 
na starszaka. Dzieci z dumą prezentowały zaproszonym 
rodzicom i pani dyrektor swoje umiejętności sceniczne, 
wokalne i taneczne. Ważkość uroczystości podkreśli-
ła  pani dyrektor pasowaniem wszystkich dzieci wielkim 
ołówkiem i wręczeniem pamiątkowych dyplomów i upo-
minków. Również w październiku przedszkolaki wykona-
ły prace plastyczne na konkurs plastyczny ZOSP RP pt. 
„Zapobiegajmy pożarom”. Wykazały się nie tylko talenta-
mi plastycznymi, ale także dużą wiedzą na temat pracy 
straży pożarnej. Z niecierpliwością oczekujemy oceny 
jury konkursowego.  

Kontynuujemy w tym roku również udział w ogólno-
polskich programach: edukacji zdrowotnej „Akademia 
Aquafresch”, i edukacji ekologicznej „Kubusiowi przyja-
ciele natury”. W przeddzień święta „Wszystkich Świę-
tych” odwiedziliśmy całą grupą miejscowy cmentarz, 
gdzie zapaliliśmy znicze na mogile poległych powstań-
ców. Z okazji Święta Niepodległości udekorowaliśmy 
przedszkole samodzielnie wykonanymi biało-czerwonymi 
rozetkami i chorągiewkami. Urządziliśmy też małą akade-
mię, w czasie której z należytą powagą odśpiewaliśmy 
Hymn Narodowy oraz słuchaliśmy wierszy i piose-
nek  o tematyce patriotycznej. W listopadzie z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia odwiedziliśmy bi-
bliotekę w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich. Wzięliśmy tam udział w zabawach ze znanymi 
z bajek misiami, które przeprowadziła pani bibliotekarka 
Joanna Bogdoł. Wysłuchaliśmy też czytanej przez panią 

Joannę bajki o przygodach Misia Uszatka w przedszkolu 
oraz obejrzeliśmy film animowany w kąciku multimedial-
nym. W tydzień później ponownie odwiedziliśmy PCK. 
Tym razem obejrzeliśmy teatr pt. „Jemiołuszek, świątecz-
ny duszek” w wykonaniu aktorów Teatru Banasiów 
z Warszawy. Spektakl był bardzo wesoły i  wprowadził 
nas w świąteczny nastrój.  

29 listopada przyszła kolej na zabawę w „andrzejkowe 
wróżby” i sprawdzenie co nas czeka w przyszłości. Było 
lanie wosku, układanie butów, rzut grosikiem do miski, 
nakłuwanie serca z imionami. Te magiczne zabawy pełne 
były śmiechu i radości. Przygotowujemy się też do kon-
kursu pt. „Ze Śląskiem na ty” organizowanego przez ZSP 
w Raszowej. Alexander i Justynka zaprezentują piosenkę 
w języku niemieckim oraz wiersz w gwarze śląskiej 
„Hanys i Hilda”. Tradycyjnie 6 grudnia odwiedził nasze 
przedszkole największy przyjaciel dzieci - Św. Mikołaj. 
Dzieci przywitały dostojnego gościa piosenkami i wier-
szami. Święty porozmawiał  z każdym dzieckiem i obda-
rował paczkami ze słodyczami. Jak co roku w spotkaniu 
tym uczestniczyły dzieci 2- letnie, które jeszcze nie 
uczęszczają do przedszkola oraz rodzice. Gorąco dzięku-
jemy Św. Mikołajowi za to, że poświęcił swój czas i siły 
by przynieść radość przedszkolakom oraz Radzie Rodzi-
ców za ufundowanie i przygotowanie paczek.  

W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Naro-
dzenia już wkrótce upieczemy świąteczne pierniczki oraz 
spotkamy się z rodzicami i gośćmi na spotkaniu wigilij-
nym, w czasie którego przedstawimy Jasełka oraz trady-
cyjnie przełamiemy się opłatkiem składając sobie wza-
jemnie świąteczne życzenia. Tymczasem Radosnych 
Świąt życzymy pracownikom redakcji oraz wszystkim 
czytelnikom „Wiadomości Leśnickich”. 

Wychowawczyni grupy: 
Maria Jelito 

Odnowa wsi w naszej gminie się rozwija 
W bieżącym roku kolejne dwa sołectwa naszej gminy tj. sołectwo Wysoka i Kadłubiec uchwałami Zebrań Wiejskich 
wyraziły chęć uczestniczenia w Programie Odnowy Wsi w Województwie Opolskim. 
Sołectwo Wysoka do Programu przystąpiło w styczniu 2013r. natomiast grupa Odnowy Wsi w sołectwie Kadłubiec 
zawiązała się w listopadzie br.  i Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 18.11.2013r. zgłoszono wolę uczestnictwa so-
łectwa w  programie  Odnowa Wsi. 
Liderem grupy Odnowy Wsi w Kadłubcu została Pani Gizela Myczewska a w sołectwie Wysoka Pan Stefan Rudol. 
Program Odnowy Wsi polega na określeniu przez mieszkańców sołectwa całościowej wizji wsi i realizowaniu tej wi-
zji poprzez szereg działań w dziedzinach edukacji, kultury i sportu, ochronie środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, urządzaniu przestrzeni publicznej jak również podnoszeniu estetyki wsi oraz pojedynczych domostw 
i zagród. 
Sołectwa: Dolna , Raszowa, Góra Św. Anny, Łąki Kozielskie, Poręba , Zalesie Śl. i Osiedle Nr 1 w Leśnicy realizują-
ce od lat działalność w ramach Odnowy Wsi uzyskują widoczne efekty. 
Udział sołectw w Programie Odnowa Wsi jest  „bramą”  na pozyskiwanie środków finansowych z poza gminnego 
budżetu. 
Wszystkim liderom i grupom odnowy wsi życzymy sukcesów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 
    Urszula Lisoń - Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 

W naszym przedszkolu  nie ma nudy 

PODATEK ROLNY 
Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2014  
ogłoszonej przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2013r. średnia cena skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1 dt. 
 Rada Miejska postanowiła o pozostawieniu stawki podatku rolnego na poziomie 2013 r. dlatego została podjęta  
uchwała o obniżeniu ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok z kwoty 69,28 zł za 
1 dt. do kwoty 68 zł. za 1 dt 

Irena Barteczko—Referat Finansowo-Budżetowy 
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Złote gody 

 Uroczystość wręczenia medali, parom małżeńskim z terenu gminy Leśnica, obchodzącym w 2013 
r. jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego odbyła się dnia 29 października 2013 roku w Leśnicy w Restau-
racji „Na Szlaku”. Pamiątkowe medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorow-
ski, które dostojnym jubilatom wręczył Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. Zostały przyznane dla 
6 par małżeńskich, które w bieżącym roku obchodziły swój jubileusz.  
W uroczystości udział wzięli Państwo: Kolonko Jerzy i Krystyna oraz Mańka Franciszek i Maria  
z Leśnicy, Komander Roman i Gerda z Dolnej, Kroker Eryk i Anna z Zalesia Śląskiego, Wydra Eryk  
i Hildegarda z Lichyni oraz Bednarek Jerzy i Teresa z Wysokiej. W uroczystości także uczestniczyli mał-
żonkowie, którzy przeżyli już wspólnie ponad 60 lat, a to Państwo: Koziak Ryszard i Zofia  
z Raszowej, Krawietz Siegfried i Edith z Wysokiej oraz Szczodrok Karol i Gertruda z Leśnicy.  
 Z okazji jubileuszu złotych i diamentowych godów Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski złożył 
wszystkim małżonkom najserdeczniejsze gratulacje, życząc długich lat życia oraz doczekania w dostatku 
i zdrowiu kolejnych rocznic.  
Do gratulacji Pana Burmistrza dołączają się również wszyscy pracownicy urzędu, życząc dostojnym jubila-
tom wielu szczęśliwie spędzonych lat. 
Uroczystość swoim występem uświetnili aktorzy Koła Regionalnego przy Szkole Podstawowej w Leśnicy, 
prowadzonego przez Panią Marię Wróbel. Zaproszonym gościom występ dzieci bardzo się podobał.  

Maria Wanglorz 
Kierownik USC 

W roku 2013 minęło 20 lat od założenia Publicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. Z tej okazji, w 
dniach 05-06 października odbyły się  koncerty jubile-
uszowe w auli Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny. 
Spotkanie wypełnione było historią i muzyką w wyko-
naniu absolwentów i uczniów szkoły. Podczas poczę-
stunku można było powspominać ze wzruszeniem 
dawne czasy.  Nie zabrakło też gratulacji i życzeń od 
zaproszonych gości. Uroczystość Jubileuszowa była 
okazją do spotkań, wielu wspomnień i uśmiechu. 

W tym roku Publiczna Szkoła Muzyczna i stopnia 
w Leśnicy  obchodziła jubileusz 20 - lecia działalności 
edukacyjnej i artystycznej. Z tej okazji, w sobotę, 05 paź-
dziernika  odbył się uroczysty, urodzinowy koncert 
z udziałem wielu znamienitych gości, byłych i obecnych 
nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów PSM w 
Leśnicy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: 
wicewojewoda opolski – Pan Antoni Jastrzembski, z ra-
mienia Centrum Edukacji Artystycznej –Pani Agnieszka 
Niewiadomska, starszy wizytator CEA w Opolu oraz  
Pani Barbara Pietrakowska – Ołdak, starszy wizytator 
CEA w Opolu, Pan Waldemar Olszewski – Dyrektor Na-
czelny Filharmonii Opolskiej,  Pan Łukasz Jastrzembski – 
burmistrz Leśnicy, Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor 
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, Pani 
Agnieszka Nowak – kierownik Gminnego Zarządu 
Oświaty w Leśnicy, przedstawiciele władz naszego regio-
nu, a także dyrektorzy okolicznych szkół, nie tylko mu-
zycznych.  

Pierwszym  punktem obchodów była „historyczno - 
muzyczna wędrówka", będąca niejako podsumowaniem 
20 - letniej działalności szkoły. Ten multimedialny pokaz 
wzbogacony został o występy absolwentów szkoły - zna-
komitych młodych muzyków grających m.in.: na fortepia-
nie, skrzypcach, akordeonie, klarnecie i saksofonie.  

Następnie zaprezentowali się  absolwenci naszej szko-
ły, dostarczając nam wielu wzruszeń. Wystąpili: Maria 
Prudło, Sonia Maczurek,  Lennard Czakaj, Mateusz Du-
dek, Paweł Hadasik, Rafał Piechotta oraz zespół wokalny 
prowadzony przez Panią Leokadię Jelito. Zaprezentowali  
się też: Jazz Combo, grupa prowadzona przez Pana Łuka-
sza Knapika, z występem wokalnym Angeliki Kurelow-

skiej. Angelika wystąpiła też z big bandem szkoły, prowa-
dzonym przez Pana Rolanda Mocigembę. Zagrał też ze-
spół „What the Funk!?”, złożony z absolwentów szkoły, 
prowadzony przez Pana Wojciecha Wojdyłę. Nie zabrakło 
również największej formacji, czyli Młodzieżowej Orki-
estry Dętej Leśnica, pod dyr . Pana Klaudiusza Lisonia, 
która zachwyciła publiczność.  

Tego wieczoru nie obyło się także bez kwiatów, drob-
nych upominków i życzeń od przedstawicieli władz i za-
proszonych gości. Pod adresem szkoły skierowanych zo-
stało wiele miłych słów i wyrazów uznania za twórczą 
edukację artystyczną młodych pokoleń.  

Kolejny dzień jubileuszu, 06.10.2013 roku upłynął 
w bardzo rodzinnej atmosferze. Rozpoczął się pięknym 
koncertem organowym, w wykonaniu Marcina Klicha – 
absolwenta leśnickiej szkoły -  w Górze św. Anny, gdzie 
w Bazylice została sprawowana msza św. w intencji całej 
społeczności leśnickiej szkoły muzycznej.  

Po mszy świętej zaproszeni goście, rodzice oraz wszy-
scy sympatycy szkoły udali się do Domu Pielgrzyma, 
gdzie wysłuchali koncertu, przygotowanego przez 
uczniów szkoły.  

Obchodzony w tym roku jubileusz był doskonałą oka-
zją do tego, by wyróżnić osoby, które tworzyły i tworzą 
placówkę. Powstał folder okolicznościowy, który prezen-
tuje naszą szkołę  oraz upamiętnia  najważniejsze wyda-
rzenia z ostatnich dwudziestu lat.  

Dwudziestolecie placówki uczczone zostało również 
zakupem fortepianu koncertowego, który znacznie wzbo-
gacił wyposażenie  szkoły. Do realizacji tego pomysłu 
przyczynili się przede wszystkim rodzice uczniów 
PSM  I stopnia w Leśnicy, przy współudziale gminy Le-
śnica oraz licznych sponsorów. Ta inwestycja daje możli-
wość  prezentacji muzycznych na instrumencie wysokiej 
klasy, a także organizowanie w szkole koncertów najwy-
bitniejszych pianistów oraz zespołów z towarzyszeniem 
fortepianu.  

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy przyjęli za-
proszenie.  Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za pa-
mięć o Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy. 

Dyrektor Szkoły Krystian Gajda  

Jubileusz 20 – lecia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy 
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„Znany i nieznany Euroregion Pradziad“ – 
teraz kolej na 50+ 

Gmina Leśnica od kilku lat realizuje wspólne przedsięwzięcia 
z czeską gminą Mestys Dub nad Moravou. Współpraca part-
nerska rozwinęła się na różnych płaszczyznach, w tym zwią-
zanych ze sportem, muzyką, kulturą oraz ochroną dziedzictwa 
narodowego i wartości kulturowych. W ramach wspólnych 
inicjatyw organizowanych po obu stronach granicy, zarówno 
mieszkańcy jak i instytucje poznawały się, wzajemnie określa-
jąc istniejące potrzeby oraz kierunek dalszej współpracy. Do 
tej pory we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach w 
szczególny sposób uczestniczyły dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz szkolnym, lokalne zespoły artystyczne i muzyczne 
jak Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Leśnicy oraz Big Band, 
czy kolarze biorący udział w rajdach na utworzonych w ra-
mach Funduszu Mikroprojektów ścieżkach rowerowych.   

W maju br. aktywnie działające w gminie środowiska emery-
tów zgłosiły potrzebę realizacji projektu, którego celem bę-
dzie zacieśnienie współpracy z czeskimi sąsiadami, w szcze-
gólności poprzez wzajemne poznanie historii miejscowości, 
zabytków, kultury. Efektem tego pomysłu było przygotowanie 
i złożenie przez Gminę Leśnica wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „Znany i nieznany Euroregion Pradziad“.  Przed-
sięwzięcie to uzyskało pozytywną opinię Euroregionu Pra-
dziad i w 2014 dwie polskie grupy zwiedzą m.in. Pałac Arcy-
biskupi i Ogrody Kroměříž, a także Ołomuniec. Oczywiście 
odwiedzimy naszych przyjaciół w Dub nad Moravou, gdzie 
zaplanowano nocleg. 

We wszystkich działaniach projektowych uczestniczyć będą 
osoby z Polski i Czech, w szczególności należące do grupy 
wiekowej 50+. 
     Andrzej Iwanowski  

Z początkiem grudnia odbył się odbiór  końcowy budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na 
ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim.  

W ramach zadania wykonano tranzyt sieci tłocznej do Kędzierzyna – Koźla długości ponad 1600 metrów i sieć kanali-
zacji grawitacyjnej na długości ok. 800 metrów w ul. Kościuszki.  

Z uwagi na to, że gmina uzyskała na to zadanie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu, mieszkańcy będą musieli się podłączyć do kanalizacji i podpisać umowę z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej w Leśnicy najpóźniej do 30 maja 2014 roku. Tylko to warunkuje uzyskanie tzw. efektu ekologicz-
nego, który jest warunkiem prawidłowego rozliczenia pożyczki. Mieszkańcy zostaną powiadomieni o terminie, 
po którym będą mogli przyłączyć nieruchomość do sieci. 

Przy okazji budowy kanalizacji została wymieniona siec wodociągowa wraz z przyłączami.  
We wszystkich nieruchomościach objętych projektem zostały zamontowane nowe zestawy wodomierzowe. 

Wykonawcą zadania była firma PAGA-PRO z Krapkowic. Kwota po przetargowa to ponad 2,5 mln. złotych. Na to 
zadanie Gmina Leśnica podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w kwocie ponad 789 tys. złotych 

Jak każda inwestycja, tak i ta przysporzyła sporo problemów w trakcie realizacji. 

Jednym z głównych, był zły stan nawierzchni drogi powiatowej. Początkowo droga miała być odtwarzana na całej 
szerokości, ale po zmianie decyzji starostwa powiatowego w Strzelcach Opolskich postanowiono odtworzyć krawęż-
nik i chodnik, kosztem drugiej połówki jezdni nie objętej wykopami, która wymaga większych nakładów, które po-
winno pokryć starostwo powiatowe.  

Dodatkowo w trakcie odbioru stwierdzono wadliwie ułożona warstwę ścieralną na całym odcinku robót. Z uwagi na 
warunki techniczne i technologiczne warstwa ta w całości będzie wymieniona w maju 2014 roku na koszt wykonaw-
cy.  

Marian Gorgosch 

Kierownik  Referatu Infrastruktury Komunalnej 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim 

Składowisko odpadów  
komunalnych w Krasowej  

zamknięte 
Określenie w Wojewódzkim Planie Go-
spodarki Odpadami naszego składowiska 
jako instalacja zastępcza spowodowało, 
że od stycznia br. nie przyjmowano tam 
odpadów komunalnych. Jednocześnie 
ustawa o odpadach (weszła w życie 
23.01.2013 r.) wskazuje, iż po roku 
od wejścia w życie niniejszej ustawy, 
zarządcą gminnego składowiska odpa-
dów nie będzie mogła być jednostka sek-
tora finansów publicznych. W związku z 
tym Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Leśnicy jako dotychczasowy zarządca 
podjął działania zmierzające do uzyska-
nia decyzji zezwalającej na zamknięcie 
składowiska. W oparciu o taką decyzję, 
określającą techniczny sposób zamknię-
cia składowiska, wydaną przez Marszałka 
Województwa Opolskiego, zakład prze-
prowadził jego rekultywację. O zamknię-
ciu składowiska, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, powiadomił Marszałka 
Województwa Opolskiego oraz WIOŚ 

w Opolu. 

  Teresa Ciecior  

  Dyrektor ZGK Leśnica 
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Szanownym Jubilatom: 

Z okazji 95 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Wyrwich, Pani Klarze Pszowskiej  
z Leśnicy. 
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Agnieszce Żyłka z Czarnocina oraz Pani 
Veronice Noszka z Poręby. 
Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Łucji Gawlik z Wysokiej, Panu Konradowi 
Bugiel z Czarnocina oraz Siostrze Zakonnej Mariii Proske z Leśnicy. 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Ankler z Raszowej, Pani 
Franciszce Żołądek z Domu Pomocy w Porębie, Pani Helenie Pietrowskiej z Góry 
Świętej Anny, Pani Elżbiecie Gaczinskiej z Zalesia Śląskiego oraz Panu 
Ryszardowi Koziak z Raszowej. 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Panu Hubertowi Harońskiemu z Zalesia Śląskiego, 
Panu Alfonsowi Paterok z Leśnicy, Panu Alfredowi Wojtala z Wysokiej, Panu 
Feliksowi Strużyna z Zalesia Śląskiego, Pani Luzii Rall i Pani Ernie Jendrysik 

z Leśnicy, Pani Emilii Kulpok z Zalesia Śląskiego, Panu Maksymilianowi Makosz z Lichyni, Pani Marii Mikołaszek 
z Góry Świętej Anny, Pani Marii Czakai z Lichyni, Pani Gertrudzie Szczodrok z Leśnicy oraz Pani Agnieszce 
Wołowskiej z Łąk Kozielskich. 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Wernerowi i Heldze Kalus z Łąk Kozielskich, Państwu 
Jerzemu i Teresie Bednarek z Wysokiej oraz Państwu Józefowi  
i Ernestynie Kwoczała z Poręby. 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Norbertowi i Barbarze Tiszbierek  
z Leśnicy, Państwu Zygmuntowi i Bernadecie Swoboda z Czarnocina, Państwu Ewaldowi  
i Ewelinie Świentek z Góry Świętej Anny, Państwu Janowi i Beacie Cedzich z Zalesia Śląskiego, Państwu 
Janowi i Teresie Majnusz z Leśnicy, Państwu Hubertowi i Ilonie Prusko z Zalesia Śląskiego oraz Państwu 
Rajmundowi i Bernadecie Jegiołka 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 IV kwartału 2013 r., sporządziła Maria Wanglorz kierownik USC, na podstawie akt znajdujących 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności  UM w Leśnicy. 

Kapliczka i krzyż w Lichynii w nowej oprawie 

Od lat mieszkańcy Lichyni martwili się za-
grażającym stanem kapliczki i krzyża. Po 
dwóch latach starań pracowników Urzędu 
Miejskiego u Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków i po uzyskaniu wymaganych 
zezwoleń Gmina wykonała zadanie 
„Zmiana lokalizacji Kapliczki i Krzyża”. 
Historycznym dniem dla naszej wsi był 
12.09.2013 r. w którym to kapliczka została 
dźwigiem przesunięta na nowe, bezpieczne 
miejsce. Odrestaurowaną dzwonnicę 
umieszczono na właściwym miejscu. Oto-
czenie jak i stare miejsce gdzie była kaplicz-
ka i krzyż zostało również zagospodarowa-
ne. 

Uroczyste poświęcenie zabytkowej kaplicz-
ki  i krzyża odbyło się 17 listopada 2013 r. 
i było połączone z tradycyjnym obchodem 

dnia Świętego Marcina w Lichyni. Na popołudniowych nieszporach licznie 
zgromadzili się mieszkańcy Lichyni i Zalesia Śląskiego by uczestniczyć 
w tym historycznym  wydarzeniu naszej Parafii. Poświęcenia dokonał 
Ksiądz Proboszcz Teodor Smiatek, który osobiście był zaangażowany w tym 
zadaniu i wspierał go duchowo na wszystkich płaszczyznach. Jako inwestor 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski podziękował wszystkim zaangażo-
wanym w realizacji tego zadania. Podkreślił również fakt nowych mocnych 
fundamentów, tych betonowych i tych duchowych na których obecnie stoi 
kapliczka i krzyż . 
Nowa oprawa kapliczki i krzyża usytuowana w bezpiecznym miejscu  przy-
czyniła się do poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i ścieżki 
rowerowej oraz walorów wsi.  
Dziękujemy Wszystkim  inicjatorom i realizatorom tego przedsięwzięcia, 
a szczególnie Radzie Miejskiej, Księdzu Proboszczowi ,Panu Burmistrzowi 
i Panu Bonkowi.                                          Wdzięczni  Mieszkańcy Lichyni 

Mała kapliczka w Lichynii. 
Gdy byłam mała i szłam do kościoła, 
To w jednym miejscu chyliłam czoła, 
Gdzie przy drodze kapliczka stała, 
A jam ją drobnym kroczkiem mijała. 
 
Dla mnie to miejsce było magiczne, 
Bo wskazywało, że kościół blisko. 
Chwilę przystając modliłam się ślicznie, 
Świętej Panience kłaniając się nisko. 
 
Teraz, choć wiele lat już minęło, 
To często myślę o tej kaplicy. 
Czy w dalszym ciągu, jak dawniej było, 
Spokojnie stoi przy swojej ulicy? 
 
Więc, gdy jechałam w strony rodzinne, 
Znów przystanęłam koło kapliczki. 
Gdy zobaczyłam, że miejsce jest inne, 
To łzy skropiły moje policzki. 
 
Bo zobaczyłam, że  piękniejsza stała, 
I jakby kłaniała się na wszystkie strony, 
A ja poczułam, że znów jestem mała. 
Wtedy jak dawniej usłyszałam dzwony. 
 
I głos, jakby z oddali szeptał do ucha, 

To Pan Bóg zawsze go wysłucha, 
I na dalsze życie błogosławić będzie. 
 
 
 Rozalia. Mnich (z d. Rudner) 
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Kończy się pomału rok kalendarzowy, szybkim krokiem 
zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jesień dla nas była 
bardzo pracowita. Odbyły się szkolne eliminacje konkursów 
przedmiotowych dla klas IV-VI. Uczniowie wzięli udział 
w różnorodnych konkursach plastycznych – mi.in. 
"Zapobiegajmy pożarom", "Nie pal przy mnie, proszę", kon-
kursie na kartkę bożonarodzeniową, "Złota polska jesień 
kolorowa".  

9 października 2013 w naszej szkole obchodzono Święto 
Drzewa. Po raz pierwszy, ale na pewno na stałe pozostanie 
w kalendarzu szkolnym. Z tej okazji do szkoły został zapro-
szony pracownik Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, który 
przywiózł sadzonki sosny. Udzielił instrukcji, jak należy 
prawidłowo posadzić drzewka i o nie dbać. 

     Po raz drugi wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Kampa-
nii "Śniadanie daje moc!". Dzięki pomocy rodziców stoły 
zapełniły się smakołykami.Powstały stoiska z margarynami, 
wędlinami, nabiałem, warzywami, owocami. Nie brakło też 
dżemów oraz uwielbianego kremu czekoladowego. 

Uczniowie zrobili pyszne kanapki, które z apetytem zjedli 
przy szklance herbaty.  

     Na początku października Samorząd Uczniowski zorgani-
zował zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt ze schro-
niska w Kędzierzynie- Koźlu. Po raz kolejny udało nam się 
zebrać sporą ilość karmy. 

      W dniach 11-13 października 5 uczniów naszej szkoły 
wraz z koleżankami i kolegami ze szkół w Leśnicy i Raszo-
wej wyruszyło do miejscowości Dub na Morawach. Wyjazd 
był niezwykle udany – uczniowie uczestniczyli w spotkaniu 
z czeskimi skautami, otwarciu ścieżki dydaktycznej oraz 
festynie. Dziękujemy gminie Leśnica, a w szczególności 
panu Andrzejowi Iwanowskiemu, za zorganizowanie wyjaz-
du.  

     16 października został ogłoszony przez Europejską Radę 
Resuscytacji Europejskim Dniem Przywracania Czynności 
Serca. By uczcić ten dzień Fundacja WOŚP zorganizowała 
kampanię pod hasłem "Pobijmy Wspólny Rekord!" Polegała 
ona na tym, że chętne szkoły o godz. 12.00 przeprowadziły 
półgodzinną  akcję uciskania i prowadzenia wdechów 
na fantomach. Z tej okazji do naszej szkoły zostali zaprosze-
ni strażacy z OSP w Zalesiu Śl., którzy zademonstrowali 
uczniom, jak prawidłowo należy przeprowadzić resuscytację. 
Następnie uczniowie spróbowali swych sił. Wielu przekona-
ło się, że nie jest to łatwe zadanie. Mamy nadzieję, że ucz-
niowie uświadomili sobie, jak ważna jest umiejętność pierw-
szej pomocy. 

     Nasza szkoła przyłączyła się do akcji KARTKA DLA 
OLIWKI. W Zielonej Górze mieszka sześcioletnia Oliwka, 
która choruje na białaczkę. Marzeniem dziewczynki było, by 
otrzymać dużo kartek urodzinowych. Uczniowie samodziel-
nie wykonali kartki z życzeniami. Były one naprawdę uro-
cze! To kolejny dowód na to, że nasi uczniowie to osoby 
wrażliwe.  

     Pod koniec października do grona uczniów zostali uro-
czyście przyjęci pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie. 
Zanim to się stało, musieli udowodnić, że zasługują na to, by 
przyjąć miano ucznia. Zdali egzamin w obecności uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. 

      31 października obchodziliśmy w naszej szkole Hallowe-
en. Uroczystość rozpoczęto od występu wiedźm z klasy V, 
które świetnie przedstawiły swoim koleżankom i kolegom 
historię tego święta. W tym dniu wszyscy – zarówno nauczy-
ciele, jak i uczniowie, poprzebierali się i "straszyli" swoim 

wyglądem. Następnie rozstrzygnięto konkurs na najładniej-
szą dynię oraz na najbardziej pomysłowy strój. Uczniowie 
wykazali się niesamowitą pomysłowością wydrążając i zdo-
biąc dynie oraz projektując swe stroje. 

     12 listopada odbył się apel z okazji Święta Niepodległo-
ści. Przypomniano ważne wydarzenia związane z utratą oraz 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Oprawa muzycz-
na, ciekawa prezentacja multimedialna oraz piękne wykona-
nie poloneza przez uczniów klasy IV sprawiły, że apel ten 
miał charakter bardzo uroczysty. 

     20 listopada w naszej szkole już po raz drugi gościł ze-
spół Karawana z Kędzierzyna – Koźla. Trzeba przyznać, 
że podczas występu zespół rozbawił i roztańczył nawet naj-
bardziej zasiedziałych uczniów. Spotkanie z Karawaną było 
niezwykłą lekcją muzyki, gdyż uczniowie mieli okazję do-
wiedzieć się wielu informacji na temat muzyki ludowej oraz 
filmowej. 

     Po raz drugi obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. W związku z nim odbył się konkurs plastyczny oraz 
zbiórka pluszaków dla PCK w Kędzierzynie-Koźlu. Pluszaki 
zostaną przekazane najuboższym dzieciom. 

     Nasza szkoła przyłączyła się do zbiórki artykułów 
dla poszkodowanych w pożarze w Jankowie Przygodzkim 
oraz przekazała zebrane dary strażakom z OSP Zalesie Ślą-
skie. 

      W listopadzie po raz drugi odbyły się w naszej szkole 
warsztaty decoupage. Ta piękna sztuka zdobienia bardzo 
przypadła naszym uczniom do gustu już w zeszłym roku 
szkolnym. 

Tematyką warsztatów były zbliżające się święta. W zaję-
ciach mogli wziąć udział uczniowie oraz ich rodzice.  

     27 listopada już po raz czwarty zorganizowaliśmy w na-
szej szkole PRZEGLĄD TAŃCÓW REGIONALNYCH. 
Nasze zaproszenie przyjęło 11 placówek. Młodzi tancerze 
wykazali się niebywałym kunsztem tanecznym. Wszyscy 
zgromadzeni na sali byli pod ogromnym wrażeniem ich 
umiejętności.Uczniowie szkół podstawowych oraz przed-
szkolaki zaprezentowali nam pieśni ludowe oraz tańce, nie 
tylko regionalne. Nasza placówka wykonała piosenkę "Te 
opolskie dziołchy" oraz taniec kołomajka.  

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, uroku 
dodawały przepiękne stroje. Przed rozpoczęciem przeglądu 
każda z przybyłych grup uczestniczyła w małej sesji fotogra-
ficznej.  

Niezmiernie było miło nam gościć wszystkich uczestników 
wraz z opiekunami. Cieszył nasz też fakt, iż nasze zaprosze-
nie przyjęli goście: pan burmistrz Łukasz Jastrzembski , pani 
kierownik GZO Agnieszka Nowak, pani dyrektor LOKiR-u 
Gizela Szendzielorz, radni panowie Kazimierz Mierzejewski 
i Teodor Wyschka, przedstawiciel Rady Sołeckiej z Zalesia 
pani Bochynek. 

Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy, pro-
porczyki oraz pamiątkowe zdjęcia.Niezawodne mamy włą-
czyły się w przygotowanie imprezy. Dziękujemy im za przy-
gotowanie poczęstunku , upieczenie ciast, dekorację świetli-
cy i korytarza, miłą obsługę wszystkich uczestników. 

     Aby tradycji stało się zadość, naszą szkołę odwiedził Mi-
kołaj, który wręczył upominki . Z tej okazji uczniowie wzięli 
udział w konkursie na najładniej zapakowany prezent. 

      Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia ży-
czymy wszystkim dużo zdrowia, radości, powodzenia w ży-
ciu prywatnym oraz zawodowym.    

    E. Janicka 

Co słychać w ZSP w Zalesiu Śl. 
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Nowinki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
25 listopada uczniowie kl. I-III wraz z wychowawczyniami pojechali do Leśnicy w ramach projektu unijnego 

"Opolszczyzna kuźnią talentów". Na hali sportowej spotkali się wszyscy uczniowie młodszych klas z gminy, aby 
wspólnie wziąć udział w torze przeszkód. Każde ćwiczenie było punktowane, a w nagrodę za sprawność dzieci 
otrzymały pamiątkowe koszulki oraz słodycze. 

27 listopada uczniowie klasy II i III uczestniczyli w IV Przeglądzie  Tańców Regionalnych, który odbył się w ZSP 
w Zalesiu Śląskim. Dzieci pięknie zatańczyły dwa tańce: szota - taniec ludowy z regionu Warmii i Mazur oraz 
"Ciasteczkową polkę". Uczniów przygotowała do występu pani Monika Tomanek - Paczkowska. 

4 grudnia uczniowie klas IV-VI piekli ciasteczka. Jest to jedna z wielu tradycji, którą kultywujemy w naszej szkole już 
od kilku lat. Dzieci, przy dźwiękach świątecznych piosenek, z wielką radością wycinały foremkami ciasteczka. 
Następnego dnia lukrowały je oraz ozdabiały kolorowymi posypkami i orzechami. Składamy serdeczne podzięko-
wania pani Małgorzacie Suchy, Alicji i Joachimowi Zagrol, piekarni "Anna" z Raszowej, firmie Feljan za bezinte-
resowną pomoc okazaną uczniom. Dzięki naszym dobroczyńcom dzieci mogły już teraz poczuć świąteczną atmos-
ferę, a także poznać bożonarodzeniowe tradycje. 

W piątek, 6 grudnia do Raszowej przybył św. Mikołaj w towarzystwie czterech pięknych aniołków. Przedszkolaki 
i uczniowie spotkali się z nim w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych. Zanim niezwykły gość obdarował 
zgromadzonych słodkimi upominkami, zadał kilka pytań. Ciekawiło go, czy dzieci są grzeczne, czy w szkole mają 
dobre oceny, czy służą sobie pomocą. Święty Mikołaj zapewnił wszystkim wiele uśmiechu i radości. Mamy na-
dzieję, że za rok odwiedzi nas znowu. 

Każdy lubi otrzymywać prezenty, ale większą radość i satysfakcję daje dzielenie się z potrzebującymi. W tym roku 
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna Paczka”. Pomagaliśmy wielodzietnej rodzinie, doświadczonej przez choroby i biedę. Dzięki ofiarności 
nas wszystkich zakupione zostały produkty spożywcze, środki chemiczne, odzież, artykuły szkolne, komoda, koł-
dra i pościel. Spakowaliśmy aż osiem olbrzymich paczek! W sobotę, 7 grudnia prezenty zostały przewiezione do 
magazynu, skąd trafiły do potrzebującej rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 
tej szlachetnej akcji. 

      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
        Iwona Pawlus 

Zapraszamy na „Wieczór kolędowy w stodole” 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na "WIECZÓR KOLĘDOWY W STODOLE", który odbędzie 
się 29 grudnia br. (niedziela) w stodole biesiadnej w parku miejskim w Leśnicy. Rozpoczęcie imprezy o godz. 17.00. 
W programie: występy artystyczne, dla dzieci - niespodzianka, dla dorosłych - grzane wino. Wstęp wolny! Zaprasza-
my!            LOKiR 

XVII Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy 

 14 grudnia br. w auli Publicznego Gimnazjum w Leśnicy odbył się XVII Bożonarodzeniowy Turniej Szacho-
wy. Jego organizatorami byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, UKS „Goniec” Leśnica i Kazimierz Przybyłek. 
W przeprowadzeniu turnieju pomagali także wolontariusze w Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. Rolę szachów 
w życiu doceniają władze administracyjne, szkolne, osoby prowadzące kółka szachowe, kluby i rodzice. Turniej, 
w takiej formie i oprawie,  mógł się odbyć dzięki pomocy takich instytucji i osób jak Urząd Miejski w Leśnicy i bur-
mistrz Łukasz Jastrzembski, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji wraz z panią dyrektor Gizelą Szendzielorz, pani 
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Monice Kłosek, wikaremu naszej parafii księdzu Mariuszowi Gawłow-
skiemu oraz Janowi Janocha z klubu „Szach” w Kędzierzynie-Koźlu, jak również dzięki pomocy finansowej firmy 
LCM pana Piotra Matheja. Szczególne podziękowania należą się panu Adrianowi Panek, Marcinowi Wolskiemu 
i Henrykowi Czempiel, czyli sędziom turnieju.  

 Celami rozgrywek była integracja środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz rodziców, promocja Gminy 
Leśnica, podkreślenie znaczenia świąt Bożego Narodzenia, wyłonienie zwycięzców oraz popularyzacja gry w szachy. 
Turniej był spotkaniem rodziny szachowej Leśnicy i jej sąsiadów, ludzi, którzy doceniają rolę gry w szachy w rozwo-
ju umysłowym i społecznym dzieci i młodzieży. Był także zachętą do nauki i podnoszenia swoich umiejętności, wi-
dzenia świata i rozwoju intelektualnego.  

 Burmistrz Łukasz Jastrzembski wraz z dyrektorką LOKiRu Gizelą Szendzielorz oraz Kazimierzem Przyby-
łek wręczyli pamiątkowe dyplomy osobom zaangażowanym w propagowanie gry w szachy. Byli to: państwo Harnos, 
Machoń, Browarski, Kolonko, Kolender i Paterok. Potem kilka kolęd i pastorałek zaśpiewały dziewczynki ze studia 
piosenki LOKiR. Do występu przygotowała je Martyna Pszowska. Następnie wikary Mariusz Gawłowski poświęcił 
opłatki, którymi połamali się, składając sobie świąteczne życzenia, uczestnicy turnieju.  

 Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz medale. Każdy uczestnik turnieju otrzymał dyplom, okolicznościowy 
upominek oraz poczęstunek. 

Mieszkańcy gminy Leśnica zajęli w Turnieju  czołowe miejsca:  

Kat. chłopcy do lat 12: III miejsce – Szymon Harnos, kat. chłopcy do lat 15: I miejsce – Dominik Charczenko, 
III miejsce – Marek Kolender; kat. dziewczęta do lat 15: I miejsce – Martina Lissok, II miejsce – Izabela Zielińska, 
III miejsce – Carmen Sztandera; kat. dorośli: III miejsce – Adam Kolender.    LOKiR  
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 Od początku roku szkolnego w Szkole Podstawowej w 
Leśnicy nie można się nudzić, a każdy miesiąc, tydzień, ba! dzień 
nawet to nowe doświadczenie i wyzwanie. W celu  wzbogacenia 
procesu edukacyjnego   realizuje się  nowatorskie przedsięwzięcia 
i wykorzystuje możliwości współczesnej nauki i techniki. 

     A jest to możliwe… . Od zeszłego roku szkolnego w szkole z 
powodzeniem realizowany jest projekt „Opolska eszkoła - szkołą 
ku przyszłości”, dzięki któremu każdy rodzic o każdej porze dnia 
uzyska informację o postępach w nauce i zachowaniu swego dziec-
ka. To nie jedyny projekt przyjęty do realizacji w tym roku szkol-
nym. Od września realizujemy projekt  „Gmina Leśnica dba o 
bezpieczeństwo młodego pokolenia”, dofinansowany ze środków 
MEN w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. W 
ramach projektu uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach nauki 
pływania, a 109 uczniów klas IV-VI pod opieką nauczycieli prze-
bywało na dwudniowych warsztatach edukacyjno-profilaktycznych 
w Pokrzywnej. Organizowane są również zajęcia logopedyczne.  

      Rozpoczęliśmy także realizację projektu „Fascynujący świat 
nauki i technologii”. W jego ramach odbędą się diagnozy trudno-
ści i predyspozycji uczniów; zajęcia pozalekcyjne mające na celu 
rozwijanie zainteresowań uczniów; zajęcia pozaszkolne w pracow-
niach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu; zajęcia w instytucjach kultury i go-
spodarstwach edukacyjnych; zajęcia w ośrodkach akademickich. 

     Bieżący rok został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodo-
wej Rokiem Szkoły w Ruchu. Z przyjemnością i entuzjazmem 
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli we współpracy z rodzicami 
realizują zadania w tym zakresie. Dzieci z klas II b, III a i  III b 
pod kierunkiem p. G. Kaletki, K. Pogodzik, B. Kozłowskiej, reali-
zując program edukacyjno-profilaktyczny „Nałogom stop”, wyru-
szyły pieszo na spotkanie z przyrodą w Parku Geologicznym w 
Górze Św. Anny.  Później uczniowie uczestniczyli w Święcie Pie-
czonego Ziemniaka. Spotkanie zakończyli grami i zabawami inte-
gracyjnymi przy ognisku. W ramach tego projektu wyjechali rów-
nież na wycieczkę do Krakowa i spotkali się ze świętym Mikoła-
jem w Krainie Bajek w Zatorze.  Dzieci z klas I a, b pod opieką p. 
m. Wróbel i B. Lissok, realizując program profilaktyczny „Wesoła, 
zdrowa i przyjazna szkoła”, wyruszyły do Krasiejowa. Klasa IIa i 
Va pod opieką p. T. Sawickiej i E. Radzewicz uczestniczyły w 
lekcji o zwyczajach bożonarodzeniowych w bierkowickim skanse-
nie. Jeśli o wycieczkach mowa, trzeba dodać, iż bogaty ich wybór 
przygotowano dla naszych uczniów nie tylko w ramach projektów. 
Klasy IVab, Vb i VIab wyjechały do teatru na spektakl „Królowa 
śniegu”. 

     Tradycją w działalności szkoły jest organizacja przeróżnych 
uroczystości. Odbyło się więc, z udziałem zaproszonych gości: p. 
B. Mincer, p. K. Pospieschczyka, p. A. Gołaszewskiego i Rodzi-
ców, Pasowanie na Ucznia (org. P. Maria Wróbel i B. Lissok), 
Pasowanie na Czytelnika, poza tym uczczono Dzień Papieski (org. 
p. J. Frań) oraz Święto Odzyskania Niepodległości.  

Z innych inicjatyw wymienić można przystąpienie do Wielkiego 

Testu Bezpieczeństwa w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka, 
organizację przez nauczycieli matematyki p. J. Bilińską i G. Lub-
czyk Dnia Tabliczki Mnożenia oraz uczestnictwo w Dniu Gier 
Logicznych i Planszowych; organizację spotkań z ciekawymi ludź-
mi: z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Słonka” p. Kruczkiem, 
z piłkarzami Ruchu Zdzieszowice,  z muzykami z zespołu Karawa-
na, z policjantami; udział w prelekcji nt. segregowania odpadów 
oraz w spektaklu poświęconym zagrożeniom wynikającym z nad-
miernego korzystania z komputera.   

     Do tego dodać należy działalność szkolnego samorządu, który 
pod kierunkiem pań N. Szpylmy i B. Cyron był organizatorem 
wielu przedsięwzięć, z których wymienić można: Dzień Postaci z 
Bajek, Dzień Pluszowego Misia, uroczystość DEN (swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: Kierownik GZO p. A. Nowak, Burmistrz p. Ł. 
Jastrzembski,  Zastępca Przewodniczącego RR p. W. Kowalski), 
andrzejki, Dzień Chłopaka oraz akcje Góra Grosza i pomoc dla 
zwierząt ze schroniska. Potrzeba organizowania akcji ekologicz-
nych i charytatywnych jest zresztą często dostrzegana w szkole. 
Stąd też takie akcje jak: zbiórka baterii, nakrętek plastikowych, 
kasztanów i żołędzi. 

    Nie traci również na aktywności działalność regionalna szkoły 
prowadzona przez p. M. Wróbel. Do historii już przechodzą scenki 
w gwarze wystawiane przez uczniów w środowisku lokalnym. W 
tym roku na dożynkach parafialnych w Dolnej można było podzi-
wiać „Jasia i Małgosię” po śląsku, na spotkaniu jubilatów zorgani-
zowanym przez burmistrza Leśnicy – scenkę „Lotnisko”, a na 
spotkaniu opłatkowym dla mieszkańców Dolnej  będzie można 
zobaczyć „Kolyndę czyli nasz obraz własny”.  

    Tak szeroka działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły 
zaowocowała już kilkoma znaczącymi sukcesami uczniów. Do 
nich zaliczyć trzeba przede wszystkim I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie „Zdrowe odżywianie inwestycją w przyszłość”. Li-
stopadowe spotkanie laureatów,  uczestników konkursu i zaproszo-
nych gości  w ARR w Opolu było okazją do promocji realizowa-
nych w naszej szkole działań promujących zdrowy styl życia. 
Młodsi uczniowie są również laureatami powiatowego konkursu  
plastycznego, a starsi potwierdzili swoją aktywność  i sprawność 
ruchową w czasie Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych i Po-
wiatowych Biegów Przełajowych, zdobywając liczne laury i czoło-
we miejsca, III miejsce w Finale Wojewódzkim zdobyła 
D. Mikołaszek, V miejsce na tym samym etapie -  E. Florek; I 
miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej Dziewcząt i IV 
miejsce w rozgrywkach powiatowych, I miejsce w Gminnych 
Zawodach Piłki Nożnej Chłopców i III miejsce w Zawodach 
Powiatowych. Z sukcesów wojewódzkich wymienić należy tak-
że wyróżnienie uczennicy Michaeli Cedzich w konkursie „Ze 
Śląskiem na ty”.  

Cała społeczność szkolna życzy Wszystkim zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia.  

Barbara Górna  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

III Gminny Przegląd Twórczości 

 W niedzielę 24 listopada w auli Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbył się III Gminny Przegląd Twórczości, którego 

organizatorem był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły artystyczne z terenu Gminy 
Leśnica, działające przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji oraz Kole TSKN Leśnica. Imprezę prowadziła Grażyna Kulpa. 

 Na początku zagrała orkiestra parafialna z Góry Św. Anny (kierownik: Piotr Prus). Publiczność podziwiać mogła wokali-
stów ze studia wokalnego Bis (instruktorzy: Aleksandra Mikołajczyk, Jarosław Bednarek), studia piosenki LOKiR (instruktor: Mar-
tyna Pszowska), chór bazyliki Góry Św. Anny (kierownik: brat Krzysztof Dziedzic), grupę śpiewaczą Frohsinn (instruktorzy: Maria 
Czeczor, Waldemar Bednarek) oraz AleBabki (instruktor: Martyna Pszowska). Zaprezentowały się także talenty taneczne: mażoretki 
(Mini Słoneczka, Słoneczka, La Bella, trio rodziny Nowak; instruktor: Sandra Mientus) oraz grupy Mini Entropia, Entropia i Marlen-
ki (instruktor: Urszula Janda). Odbyły się również pokazy sekcji karate (instruktor: Tobiasz Bekiesch) oraz zumby (instruktor: Kami-
la Łaszek). Swój własny utwór o Górze Św. Anny zaprezentował mieszkaniec Poręby Alojzy Kwoczała. Akompaniował mu brat 
Krzysztof Dziedzic.  

 Każda z grup występujących podczas przeglądu otrzymała pamiątkowe dyplomy i statuetki, które wręczali burmistrz Łu-
kasz Jastrzembski oraz dyrektor LOKiR-u Gizela Szendzielorz. Dla dorosłych przygotowano pamiątkowe długopisy, a dla instrukto-
rów bukieciki kwiatów. Występujące dzieci otrzymały słodkości. Zapewniono także poczęstunek. Podczas imprezy wyróżniono także 
instruktora sekcji szachowej działającej przy LOKiRze - Kazimierza Przybyłka.  

 Dyrektor LOKiRu Gizela Szendzielorz serdecznie dziękuje wszystkim występującym oraz sponsorom, którymi byli: Le-
śnickie Centrum Medyczne, Firma Feljan s.c. J. Feliks, M. Kita z Raszowej, Apteka pod Lipami M. Kowalska Leśnica, firma Joa-
chim i Mariola Wiesiollek z Góry Św. Anny oraz firma Hermos Piotr Ksiądz Leśnica. 

LOKiR 
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Nowinki z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. 
Tym właśnie mottem rozpoczął się nowy rok szkolny w naszej placówce, 
w której kontynuujemy program własny p. Joanny Szymczak „Zdrowy 
i bezpieczny leśnicki przedszkolak”, gdzie promujemy zdrowy i bez-
pieczny styl życia, nie zapominając o środowisku, w którym żyjemy. 
Ponadto realizujemy programy edukacyjne: 

 Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aqu-
afresh” 

 Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny „Kubusiowi Przy-
jaciele Natury”. Przedszkole posiada certyfikat „Kubusiowi przyjaciele natury 

 Program adaptacyjny „Dzielny Przedszkolak” 

 Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

 Program „Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz izolacji”. Przedszkole posiada certyfikat za udział 
w tym programie. 

 Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” 

 Program „Dodaj język do ulubionych” 

 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 

 Program „Zdrowy Początek”- posiadamy certyfikat „Bezpiecznego Przedszkolaka”.  
W dalszym ciągu przedszkolaki zbierają zużyte baterie i plastikowe korki, a w ramach ogólnopolskiego konkursu eko-
logicznego „Drugie życie śmieci” nasze przedszkole wystawiło pracę „Morskie głębiny”. Dzieci z grupy „Pszczółki” 
wzięły udział w IV Przeglądzie Tańców Regionalnych, który odbył się w Zalesiu Śląskim, a przedszkolaki z grupy „ 
Biedronki” wystąpiły z przedstawieniem z okazji Święta Marcina. W przedszkolu dzieci miały możliwość spotkania 
z żywym aktorem i uczestnictwa w teatrzyku „Kłamstwa krowy”, obchodziły również dzień ze swoimi ulubionymi 
pluszakami w „Święto Pluszowego Misia”. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała polska czyta dzieciom” bajki w na-
szym przedszkolu czytali: kierownik GZO p. Agnieszka Nowak, zastępca burmistrza p. Andrzej Iwanowski, burmistrz 
gminy Leśnica p. Łukasz Jastrzembski. W związku z tym, poszczególne grupy w przedszkolu odwiedzają rodzice, 
którzy czytają dzieciom ich ulubione bajki. Jak co roku w „ Andrzejki” w przedszkolu dzieci świetnie bawiły się przy 
muzyce, a wróżby sprawiły im wielką radość i wprowadziły w magiczny klimat. W ostatnim czasie przedszkolaki 
wzięły udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym. Ponadto nasze przedszkole posiada certyfikat za opracowanie 
i wdrażanie dokumentacji danych osobowych.  
       Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy.        
                           Barbara Strokosz         

„ Dziecko chce być dobre, 
Jeśli nie umie– naucz. 
Jeśli nie wie– wytłumacz. 
Jeśli nie może-pomóż.” 

Klub Miłośników Ziemi Leśnickiej 

 W dniu 18 października br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Miłośników Ziemi Leśnickiej. 
Działalność klubu wspiera Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.  
 - Na pierwsze spotkanie przybyło 15 zainteresowanych – mówi Berthold Malik - Ideą klubu jest szeroko 
rozumiane propagowanie i pielęgnowanie wiedzy o małej ojczyźnie - heimacie - ale także okazja do spotkania 
i rozmowy przy herbacie i kawie. Jednym z celów jest ożywienie powstającego małego muzeum leśnickiego w Galerii 

Sztuki jako kontynuacja projektu "Żywa historia Leśnicy". Mamy także na uwadze, że w 2017 roku przypada 
okrągła rocznica 800-lecia pierwszej wzmianki o Leśnicy w dokumencie księcia Kazimierza Opolskiego.  
 Kolejne spotkanie Klubu odbędzie się w piątek 27 grudnia br. o godz. 17.45 w salce kominkowej w Galerii 
Sztuki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

LOKiR 

Wymiana instalacji  C.O. i C.W.U w budynku Zespołu  
Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim 

W związku z zakończoną w miesiącu wrześniu realizacją zadania oraz podpisanymi umowami 
o dofinasowaniu, złożono w dniu 21.10.2013r. o wypłacenie dotacji wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pismem z dnia 05.11.2013r. poinformowano nas, że Zarząd WFOŚiGW 
przyjął bez uwag rozliczenie końcowe zadania i przekazał na konto gminy dofinansowanie w wysokości 100.000,00 
zł. Na podstawie umowy o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Opolskiego, w dniu 08.11.2013 r. wniosek o płatność wraz z częścią sprawozdawczą. Wniosek jest w trakcie prze-
prowadzania weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finansowej.    A. Kosubek 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
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Pasowanie w przedszkolu w Dolnej Czytanie bajek w PP w Leśnicy 

III Gminny Przegląd Twórczości—orkiestra parafialna 
z Góry Św. Anny 

Pan Krystian Gajda—laureatem nagrody 
Marszałka Województwa Opolskiego 

Jubileusz 50-lecia małżeństwa Pieczenie ciasteczek w ZSP w Raszowej 

Wizyta świętego Mikołaja w Raszowej Śniadanie daje moc  - SP Zalesie Śląskie 


