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Oficjalnego otwarcia przeglądu do-
konał Józef Swaczyna – Przewod-

niczący Zarządu Śląskiego Stowarzy-
szenie Samorządowego w Leśnicy oraz 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzemb-
ski. Gośćmi honorowymi przeglądu 
byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Andrzej Czaja, Ksiądz Wolfgang Glo-
bisch, Ksiądz Piotr Tarliński, Prze-

wodniczący Zarządu TSKN Norbert 
Rasch, członek Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego Andrzej Kasiura.
O godzinie 12.30 rozpoczęły się prze-
słuchania. Jury w składzie: Zuzanna 
Donath Kasiura, Manfred Kudla i Ra-
fał Miczka po przesłuchaniu wszyst-
kich występujących zespołów przy-
znało następujące miejsca.

W bieżącym wydaniu

Pięknie śpiewali i grali już 19 raz!

Wzorowo solidarni z powodzianami!

W niedzielę, 6 czerwca 2010 r. w Górze Św. Anny odbył się po raz 
dziewiętnasty Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej. Do udziału w przeglądzie zgłosiły się 
24 zespoły, w różnych kategoriach.

Podziękowania

Tegoroczna powódź dokonała dużo 
zniszczeń w wielu gospodar-

stwach rolnych. Szczególnie dotknięte 
tym kataklizmem zostały między in-
nymi gminy Cisek i Bierawa.

Rolnicy naszej gminy zareagowali na 
nieszczęście dotkniętych rolników, 
którzy zostali pozbawieni karmy dla 
zwierząt i w ramach pomocy bezpłat-
nie dostarczyli :

Do gminy Cisek 
18 ton zboża,•	
16 przyczep słomy •	
sianokiszonkę w ilości: 3 przy-•	
czep, 1 dużego samochodu i 13 
balotów 

Do gminy Bierawa 
10 przyczep słomy,•	
1 przyczepa sianokiszonki •	
oraz zboża w ilości: 6 ton  •	
i 3 przyczep.

Za wzorową postawę, zrozumienie 
trudnej sytuacji poszkodowanych 
oraz bezinteresowną pomoc składam 
sołtysom i rolnikom naszej gminy ser-
deczne podziękowanie.

Łukasz Jastrzembski 
Burmistrz Leśnicy
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Mieszkańców gminy Leśnica 
ominęła na szczęście powódź 

zalewowa związana z wystąpieniem 
wody z koryta rzek. W nocy ze środy 
na czwartek (12/13 maja 2010 r. ) nad 
powiatem strzeleckim, w tym także 
gminą Leśnica, przetoczyły się moc-
ne burze, powodując lokalne podto-
pienia. Najgorzej sytuacja wyglądała 
w Krasowej i Raszowej. W Krasowej 
spływająca z pól woda podtopiła po-
dwórka siedmiu domostw i budynki 
gospodarcze położone w najniższych 
rejonach. Z kolei w sąsiedniej Raszo-
wej podtopionych zostało osiem go-
spodarstw, wszystkie leżące w przy 
ulicy Szkolnej. Zalane zostały piwnice 
i budynki gospodarcze. Nawałnica nie 
stworzyła bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia i życia mieszkańców.
 W następnych dniach, po kolejnych 
opadach, wezbrały urządzenia dre-
narskie na gruntach rolnych w Zalesiu 
Śląskim. Woda zmieniając kierunek 
przepływu zalała duży obszar użyt-
ków rolnych. Rowy odprowadzające 
i ciek wodny Miejsce nie pomieściły 
nadmiernej ilości wody w swoich ko-
rytach. Blokadą okazały się przepu-
sty, które w uzgodnieniu z gminnym 
sztabem kryzysowym zostały usunię-
te. Dzięki temu zlikwidowano realne 
zagrożenie podtopienia budynków 
przyległych do ulicy Kościuszki.
 Powalonych zostało wiele drzew, 
szczególnie w okolicach Czarnocina 
oraz Góry Świętej Anny, tarasując dro-
gi. Wiatrołomy niezwłocznie usuwały 
zastępy OSP. Wystąpiły utrudnienia 
w komunikacji drogowej, w szczegól-
ności w miejscowości Poręba (zalany 
odcinek drogi powiatowej nr 1805 O 
Strzelce Opolskie – K-Koźle na wyso-
kości Domu Opieki Imieniem Błogo-
sławionego Edmunda Bojanowskiego) 
oraz na trasie Lichynia-Zalesie Śląskie 
(zanieczyszczenie nawierzchni drogi 
powiatowej błotem gliniastym w wy-
niku spływu wody z dróg polnych 
i gruntów rolnych). Bardzo podniosły 
się wody gruntowe przez co w piwni-
cach wielu domostw na terenie całej 
gminy pojawiła się woda. Podtopione 
zostały pola i łąki, najwięcej w okolicy 

Zalesia Śląskiego, Lichyni, Łąk Koziel-
skich, Raszowej, Krasowej i Leśnicy.
 Trzykrotnie wezbrane wody rzeki 
Padół wystąpiły z koryta i wtargnęły 
do budynków inwentarskich gospo-
darstwa rolnego w Raszowej przy ul. 
Kościelnej. Po krótkotrwałym, na-
walnym deszczu w dniu 21.05.2010 r. 
w godzinach popołudniowych woda 
przedostała się do jednego budynku 
mieszkalnego w Krasowej. Nie zaszła 
jednakże potrzeba ewakuowania lu-
dzi ani mienia.
 W okresie zagrożenia codziennie 
monitorowano sytuację powodziową 
w gminie, w szczególności miejsca 
najbardziej narażone, położone bli-
sko głównych cieków wodnych Padół 
i Łęcka Woda. Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego podjął m. in. de-
cyzje w następujących sprawach:
1. Usunięcia przepustów na drodze 
gminnej odprowadzających wodę 
z gruntów rolnych i cieku wodnego 
Miejsce we wsi Zalesie Śląskie.
2. Przetransportowania i zmagazyno-
wania około 5 ton piasku w miejsco-
wości Łąki Kozielskie.
3. Dokonania interwencyjnej inspek-
cji w nieruchomości położonej w Kra-
sowej przy ulicy Wiejskiej 48 w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia zgło-
szonego zagrożenia powo¬dziowego.
4. Przeprowadzenia wizji lokalnej te-
renów najbardziej dotkniętych skut-
kami powodzi.
5. Powołania komisji do oceny i osza-
cowania zgłoszonych szkód związa-
nych z zalaniami lub podtopieniami 
w budynkach.
6. Poinformowania producentów 
rolnych o możliwości wystąpienia 
z wnioskiem o wyszacowanie szkód 
w swoim gospodarstwie rolnym po-
wstałych na wskutek nawalnego desz-
czu w maju 2010 r., które stanowić 
mogą podstawę do uzyskania przez 
rolnika preferencyjnej linii kredy-
towej na wznowienie produkcji lub 
ewentualnie innych form pomocy.
 Skutkiem kilkudniowych, nasilonych 
opadów deszczu i gwałtownych nawał-
nic, szacunkowe straty powodziowe 
w gminie LEŚNICA są następujące:

1) Liczba zalanych gospodarstw rol-
nych – 0
2) Liczba podtopionych gospodarstw 
rolnych – 840
w tym:
a) budynki – 0
b) grunty rolne (liczba właścicieli) 
– 840
3) Powierzchnia zalanych użytków 
rolnych w ha – 2900 tj. około 40% 
ogólnej powierzchni użytków rolnych
4) Poszkodowane gospodarstwa do-
mowe – 1 (rodzina w Krasowej)
5) Infrastruktura drogowa
a) zniszczone lub uszkodzone prze-
pusty – 9 na drogach stanowiących 
własność gminy w Zalesiu Śląskim 
i w Krasowej
b) mosty – 0
6) Budynki użyteczności publicznej 
 – 0
 Koszty odtworzenia szkód powodzio-
wych w gminie Leśnica wyceniono 
w przybliżeniu na 175 tys. zł. Najwięk-
szy wydatek, około 150 tys. zł, to odbu-
dowa zniszczonych lub uszkodzonych 
przepustów na drogach stanowiących 
własność gminy. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy wystąpił do 
Wydziału Polityki Społecznej OUW 
w Opolu o przyznanie, w ramach 
pomocy rządowej, zasiłku celowego 
w kwocie 6 tys. zł dla jednej rodziny 
poszkodowanej przez powódź.
 Na terenie gminy Leśnica funkcjonu-
je 7 jednostek OSP. Wszystkie prowa-
dziły działania ratownicze związane 
z zabezpieczeniem i likwidowaniem 
skutków intensywnych opadów, 
przede wszystkim połączone z wy-
pompowywaniem wody z zalanych 
piwnic w budynkach oraz usuwaniem 
z dróg publicznych powalonych drzew.  
W działaniach związanych z powo-
dzią na terenie gmin Kędzierzyn-Koź-
le, Zawadzkie i Reńska Wieś w okresie 
od 18 do 26 maja 2010 r. uczestniczyły 
OSP Leśnica, OSP Wysoka i OSP Za-
lesie Śląskie.
 W usuwanie szkód powodziowych 
zaangażowane były także służby 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Leśnicy.

Informacje urzędowe

Jerzy Wojtala
Kierownik Referatu SO

Powódź w gminie Leśnica!
Z początkiem maja 2010 roku Opolszczyznę nawiedziła fala deszczów. Na nizinnych rzekach województwa 
wzrosły stany wód, wkrótce przekraczając stany alarmowe. Ulewne deszcze doprowadziły w wielu gminach 
do powodzi, niosącej ze sobą ogromne zniszczenia i straty.
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Miejsca I:
Meritum z Wodzisławia•	
Ariam z Chrzelic•	
Tworkauer Eiche z Tworkowa•	
Rytm z Długomiłowic•	
Maidels z Siemianowic Śl.•	
Łężczok z Zawady Ks. (taniec •	
nowoczesny)

Miejsca II:
Łężczok z Zawady Ks. (tan. lud)•	
Gwiazdeczki z Reńskiej Wsi•	
Na Chwila z Kadłuba•	
Słoneczka z Leśnicy•	
Skład kameralny Młodzieżowej •	
Orkiestry Dętej z Głogówka

Miejsca III:
Poezja z Reńskiej Wsi•	
Nowe Trio z Reńskiej Wsi•	
Wal Nak Schulenburger und Na-•	
kler Freunde z Walidróg
Echo z Żywocic•	
Ratibor-Studen z Raciborza•	
Capri z Walec•	

Miejsca IV:
Sternentaller z Kotorza Małego•	
Bratki z Kluczborka•	
Szafir z Żywocic•	

Miejsca V:
Entropia z Leśnicy•	
Marlenki z Leśnicy•	
Sonnenkinderr z Kotorza Małego•	

Jury postanowiło wyróżnić najmłod-
szą członkinię zespołu SŁONECZKA 
z Leśnicy Milenę Kopczyńską oraz 
Weronikę Stanek z zespołu ŁĘŻCZOK 
(taniec nowoczesny) za popis solowy.
 Wszystkie zespoły otrzymały z rąk 
burmistrza Leśnicy Łukasza Ja-
strzembskiego dyplomy, puchary i na-
grody pieniężne.
XIX Przegląd Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych Mniejszości Nie-
mieckiej zrealizowany został dzięki 
dotacji Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Konsulatu Ge-
neralnego RFN oraz Samorządu Wo-
jewództwa Opolskiego.

XVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej.

W niedzielę, 16 maja 2010 r. w Li-
chyni odbył się XVIII Przegląd 

Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. 
Otwarcia imprezy dokonał Przewod-
niczący Zarządu Śląskiego Stowarzy-
szenia Samorządowego w Leśnicy Jó-
zef Swaczyna.
Jury w składzie Lesław Podolski – 
przewodniczący, Andrzej Pisarzowski 
i Maciej Łakomy po przesłuchaniu 
10 orkiestr uczestniczących w XVIII 
Przeglądzie Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej postanowiło przyznać 
miejsca i nagrody w dwóch katego-
riach: orkiestry dorosłe i orkiestry 
młodzieżowe.
 W kategorii ORKIESTRY DOROSŁE: 
I miejsce: Orkiestra Dęta OSP MECH-
NICA – KAMIONKA,

II miejsce: Bialska Orkiestra Dęta,
III miejsce: Orkiestra OSP Węgry
W kategorii ORKIESTRY MŁO-
DZIEŻOWE: 
I miejsce: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta CAMERATA – Stare Budkowice
II miejsce: Grupa Koncertowa Jemiel-
nickiej Orkiestry Dętej, Orkiestry 
Politechniki Opolskiej oraz Zespołu 
Szkół Elektrycznych w Opolu,
III miejsce exeqo: Orkiestra Parafial-
na Świbie oraz Gminna Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Polska Cerekiew.
Ponadto jury szczególnie wyróżni-
ło puzonistę z Orkiestry Dętej OSP 
Mechnica – Kamionka Krystiana 
Kern za wykonanie sola puzonowe-
go „Bayrische Polka” oraz sekcję pu-

zonów Bialskiej Orkiestry Dętej za 
utwór „Posaunen Express”.
 Wszystkie uczestniczące w przeglą-
dzie orkiestry otrzymały z rąk Burmi-
strza Leśnicy Łukasza Jastrzembskie-
go puchary, dyplomy oraz nagrody 
pieniężne.
 Podczas obrad jury gościnnie na sce-
nie w namiocie wystąpiły mażoretki 
SŁONECZKA z Leśnicy oraz woka-
listka Mirela Strokosz.
XVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej zrealizowano dzięki do-
tacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Konsulatu Generalne-
go Republiki Federalnej Niemiec i Sa-
morządu Województwa Opolskiego.
Organizatorem przedsięwzięcia było 
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe 
oraz Burmistrz Leśnicy we współpra-
cy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji, sołectwem, kołem TSKN 
oraz OSP Lichynia i OSP Leśnica.

Informacje kulturalne

E.G.

•	24 kwietnia w Strzelcach Op. odby-
ła się uroczystość wręczenia Laurów 
Ziemi Strzeleckiej. Laur w kategorii 
kultura otrzymał Chór Bazyliki Świę-
tej Anny. Tradycyjnie podczas uroczy-
stości wręczono Laur dla najlepszego 
Gimnazjalisty, którym uhonorowany 
został uczeń PG w Leśnicy Michał 
Ludwig. W uroczystości uczestni-
czył Zastępca Burmistrza Andrzej 
Iwanowski.

ciąg dalszy 
ze str. 1
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19 kwietnia Leśnicki Ośrodek Kultu-
ry i Rekreacji zorganizował elimina-
cje gminne dla szkół podstawowych 
konkursu recytatorskiego „Młodzież 
recytuje poezję” (Jugend trägt Gedich-
te vor”). Wzięło w nich udział 12 naj-
lepszych recytatorów ze szkół podsta-
wowych w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu 
Śl. Każdy z uczestników eliminacji 
zaprezentował dwa wiersze w języku 
niemieckim. Jury w składzie: Berthold 
Malik oraz Małgorzata Polak po dłu-
giej naradzie postanowiło przyznać 
następujące miejsca: I miejsce – Ni-
cole Bryłka (SP Zalesie Śl.), II miejsce 
– Daniel Mincer (SP Leśnica), III miej-
sce – Martina Wypich (SP Zalesie Śl). 
Przyznano także trzy wyróżnienia dla: 
Floriana Reinert, Magdaleny Leśnik 
oraz Wiktorii Ziegler (wszyscy SP Ra-
szowa). Tych sześciu najlepszych recy-
tatorów zakwalifikowało się do etapu 
rejonowego konkursu.
 W niedzielę 25 kwietnia w sali OSP 
w Wysokiej odbył się I Regionalny 
Przegląd Twórczości Śląskiej, którego 
organizatorami byli Burmistrz Le-
śnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Zadanie dotowane było 
przez Samorząd Województwa Opol-
skiego. Najlepszym w poszczególnych 
kategoriach wręczono nagrody, słod-
kie upominki, statuetki oraz dyplo-
my. Każde z przedszkoli otrzymało 
również nagrodę rzeczową dla swo-
jej placówki. Wszystkie nagrodzone 
dzieci otrzymały talony na karuzele, 
z których skorzystały podczas Gmin-
nej Majówki w Leśnicy, a występująca 
młodzież otrzymała talony do kina. 
Panie, które przygotowały dzieci do 
występów otrzymały w podziękowa-
niu różę. Lauretaów, którzy zaprezen-
towali się podczas przeglądu, wyłoniło 
we wcześniejszych eliminacjach jury 
w składzie: Berthold Malik (przewod-
niczący), Małgorzata Polak (członek), 
dyrektor LOKiRu Gizela Szendzielorz 
(członek) oraz Urszula Janda (czło-
nek). Podczas imprezy zaprezento-
wały się Ochronkę imienia Edmunda 
Bojanowskiego z Leśnicy z wierszem 
pod tytułem „Naszoł Ochronka”, Ka-
rolina Cedzich z przedszkola w Dolnej 
z wierszem „Мurzinek Bambo”, dzie-
ci z przedszkola w Górze Św. Anny ze 
scenką „Jaś i Małgosia”, dzieci z grupy 
„Pszczółki” z przedszkola w Leśnicy 

z teatrzykiem „Złota rybka”, przed-
szkolaki z Kadłubca ze scenkę „Cila 
nie gorsz się”, dzieci z przedszkola 
w Lichyni ze scenkę „Złota rybka”, 
przedstawiciel przedszkola w Łąkach 
Kozielskich z wierszem „Pan Hilary”, 
Paulina Halenka i Wiktoria Paterok 
z przedszkola w Leśnicy z wierszem 
„Pan Hilary” oraz chłopcy z przed-
szkola z Raszowej ze scenkę „Paulik 
i Gustlik”.
 W kategorii monologi szkoły pod-
stawowe: I miejsce zajał Florian Re-
inert (SP Raszowa) „Мoja gołwiedź”, 
II miejsce zdobył Dawid Bienia (SP 
Raszowa) „О tym jak to pyjrwij w ba-
łerstwie było”, miejsce III przyznano 
Patrykowi Korczyńskiemu (SP Zalesie 
Śl.) „Мuzyka za starego pjyrwij”. W ka-
tegorii scenki przyznano dwa pierwsze 
miejsca: Szkole Podstawowej w Zalesiu 
Śl. (Jessica Baran, Magdalena Bartecz-
ko, Martina Tiszbierek, Wiktoria Wa-
rzecha, Karolina Tkaczyk) za scenkę 
„Czerwony kapturek” oraz ex aequo 
Szkole Podstawowej w Raszowej (Ja-
kub Biliński, Szymon Biliński i Wik-
toria Ziegler) za scenkę „Jak to pjyrwi 
było”. Miejsce trzecie przyznano Szkole 
Podstawowej w Leśnicy (Sabina Gola, 
Grzegorz Giera, Weronika Mincer, Pa-
trycja Charczenko, Krystyna Kwocza-
ła, Damian Kopa, Markus Jędrek) za 
scenkę „Ach ci dzisiejsi młodzi”. Jury 
wyróżniło również grupę „Iskierki” 
z klasy IIb Szkoły Podstawowej w Le-
śnicy za taniec „Te opolskie dziołchy”.
 Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
zaprezentowało scenkę „Po szkole”, 
a uczeń Łukasz Ziegler wykonał mo-
nolog „Jak to pjyrwi zalycanie wy-
glondało”. Duże wrażanie zrobił na 
wszystkich występ uczniów Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Leśnicy. Solista zaśpiewał śląskie 
szlagry, występując z grupą tanecz-
ną. Uczniowie przedstawili także dwa 
skecze: „Słownik śląsko-polski” oraz 
„Pisza do Ciebie list”, które bardzo 
rozbawiły publiczność. W kategorii 
dorośli przyznano nagrodę specjalną 
Urszuli Plachetce z Leśnicy za mono-
log „Zołlyty i smołwy”.
 Podczas przeglądu zaprezentowały 
się również: grupa śpiewacza Froh-
sinn działająca przy DFK Leśnica oraz 
Publiczna Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Leśnicy. Gościem specjalnym 

•	 25	 kwietnia	 w	Górze	 Św.	 Anny	 po	
raz pierwszy odbyła się Pielgrzymka 
Hodowców Koni.

•	25	kwietnia	w	sali	OSP	Wysoka	odbył	
się I Regionalny Przegląd Twórczości 
Śląskiej. Organizatorem przedsię-
wzięcia był Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji.

•	 30	 kwietnia	 parku	w	Raszowej	 od-
były się Mistrzostwa Województwa 
Opolskiego Szkół Integracyjnych 
i Specjalnych w Wędkarstwie Spławi-
kowym „Szuwarek 2010”. Organizato-
rem zawodów był Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy.

•	 2	 maja	 w	 Górze	 Św.	 Anny	 odbyły	
się uroczystości z okazji 89 rocznicy 
wybuchu III Powstania Śląskiego. W 
Muzeum Czynu Powstańczego otwar-
to wystawę pt. „Alianci na Śląsku 
1920-1922”, następnie w Bazylice św. 
Anny miała miejsce Msza św., po któ-
rej w sali koncertowej Domu Pielgrzy-
ma odbyła się część artystyczna: pro-
jekcja filmu „Batalia o Śląsk”, występy 
zespołów „Komes” i „Spod Buczyny”.

•	6	maja	w	Specjalnym	Ośrodku	Szkol-
no-Wychowawczym odbył się X Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Leśnica 
2010”. Na zaproszenie organizatorów 
Urząd Miejski reprezentowała Pani 
Róża Nizioł – Sekretarz Gminy.

•	12	maja	w	szkole	Podstawowej	w	Le-
śnicy odbył się Sejmik Ekologiczny.

•	 14	 maja	 Burmistrz	 Leśnicy	 Łukasz	
Jastrzembski gościł młodzież z nie-
mieckiego miasta HIRSCHEID, która 
przebywała z rewizytą u uczniów Pu-
blicznego Gimnazjum z Leśnicy.

•	 15	 maja	 Ochotnicza	 Straż	 Pożar-
na w Lichynia obchodziła jubileusz 
125-lecia istnienia. Z tej okazji w ko-
ściele w Lichyni odbyła się msza św. 
oraz uroczysty apel, z udziałem władz 
samorządowych i strażackich. Bur-
mistrz Leśnicy przekazał jubilatom 

Co się działo w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji?

Informacje kulturalne
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Kronika wydarzeńiPrzeglądu był Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Оsiny” z Żor, który przed-
stawił inscenizację „Wesela Śląskiego”. 
W inscenizacji nie brakowało niczego 
z tradycyjnego wesela, dlatego zrobiła 
ogromne wrażenie na publiczności.
 Panie ze Związku Śląskich Kobiet 
Wiejskich w Dolnej przygotowały 
pięknie przystrojony stół śląski, na 
którym znalazły się min.: pyszne pty-
sie w kształcie łabędzi, „szpajzy” i róż-
ne smakowite ciasta oraz dla odmiany 
smaku „chlyb z tustym ze szpyrkami” 
oraz kiszone ogórki. Tymi pysznościa-
mi wszyscy mogli częstować się do 
syta.
 Pasjonat historii lokalnej z Leśnicy, 
pan Berthold Malik, przygotował na 
Przegląd wystawę „Fotografii śląskiej”. 
Obecni na Przeglądzie mieli również 
możliwość zapoznać się z eksponatami 
„Śląskiej Izby” udostępnionymi przez 
Szkołę Podstawową w Żyrowej.
 W sobotę 1 maja w Leśnicy odbyła się 
Gminna Majówka, której organizato-
rami byli burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski, Leśnicki Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji oraz Zarząd DFK Le-
śnica. Impreza zorganizowana została 
we współpracy z OSP Leśnica, OSP 
Raszowa, OSP Lichynia, Zarządem 
Osiedla Nr 1 w Leśnicy, Publicznym 
Gimnazjum w Leśnicy oraz przed-
szkolami i szkołami podstawowymi 
z terenu gminy Leśnica. Majówka 
rozpoczęła się przed Domem Spotkań 
DFK w Leśnicy, gdzie członkowie gru-
py śpiewaczej Frohsinn, przy dźwię-
kach muzyki granej przez orkiestrę, 
postawili drzewko majowe. Potem 
wszyscy udali się w uroczystym po-
chodzie wraz z orkiestrą do namiotu 
biesiadnego w Parku Miejskim.
 Organizatorzy przygotowali bogaty 
program artystyczny. Najpierw za-
grała dla publiczności orkiestra Pu-
blicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Leśnicy pod dyrygenturą dyrektora 
Krystiana Gajdy. Podczas imprezy za-
prezentowały się przedszkola z Leśni-
cy, Kadłubca, Raszowej, Lichyni i Za-
lesia Śląskiego oraz szkoły podstawowe 
z Leśnicy, Raszowej i Zalesia Śląskiego. 
Wystąpił również dziecięcy zespół ta-
neczno-wokalny Marlenki działający 
przy DFK Leśnica.
 Wiele emocji wzbudziły wybory 
księżniczki i królowej kwiatów. Każ-
da z dwudziestu dwóch kandydatek 
wystąpiła w „kwiecistym"” stroju. 
Po prezentacji chętnych do korony 
dziewczynek, reprezentacyjna grupa 

publiczności za pomocą specjalnych 
pilotów programu Testico, użyczo-
nych przez Publiczne Gimnazjum 
w Leśnicy, zadecydowała, kto zwycię-
ży. Okazało się, że dwie dziewczynki 
otrzymały jednakowa liczbę głosów, 
dlatego trzeba było przeprowadzić 
ponowne głosowanie, tym razem pu-
bliczność wybierała spośród tych dwu 
kandydatek. Po zaciętej rywalizacji 
księżniczką kwiatów została Paulina 
Barteczko z Lichyni. Tytuł królowej 
kwiatów bezkonkurencyjnie przypadł 
Urszuli Plachetce z Leśnicy. Zwycięż-
czynie otrzymały przechodnie korony 
na rok oraz nagrody pieniężne ufun-
dowane przez burmistrza. Królowa 
kwiatów przez najbliższy rok będzie 
swoją obecnością uświetniać wszyst-
kie gminne imprezy.
 Po wyborach swój program artystycz-
ny zaprezentowało Publiczne Gim-
nazjum w Leśnicy. Odbył się również 
pokaz tańca towarzyskiego oraz za-
śpiewała grupa śpiewacza Frohsinn 
z Leśnicy. Strażacy z OSP Leśnica 
przygotowali pokaz, który spodobał 
się zwłaszcza dzieciom. Wszyscy ze 
zniecierpliwieniem czekali na gwiazdę 
wieczoru Alexandra Martineza finali-
stę II edycji programu rozrywkowego 
„Mam Talent”. Piosenkarz nie zawiódł 
licznie zgromadzonej publiczności 
i dał naprawdę dobry występ. Po kon-
cercie odbyła się zabawa taneczna.
 Dla dzieci przygotowano dodatkowe 
atrakcje czyli wesołe miasteczko, a dla 
wszystkich różnorodne stoiska gastro-
nomiczne. Organizatorzy planują, że 
pierwszy maja będzie stałym termi-
nem Leśnickiej Majówki.
 W piątek 7 maja leśnickie mażoretki 
„Słoneczka” wzięły udział w II Przeglą-
dzie Amatorskich Zespołów Artystycz-
nych i Solistów „Wiosenne Prezentacje 
2010”, który odbył się w Strzeleckim 
Ośrodku Kultury. Dziewczynki zaję-
ły trzecie miejsce w kategorii zespo-
łów tanecznych. Natomiast w sobotę 8 
maja br. w Opolu odbyły się XII MI-
STRZOSTWA POLSKI ZESPOŁÓW 
MAŻORETKOWYCH, w których po 
raz pierwszy udział wzięły dziewczę-
ta z leśnickiego Zespołu Mażoretek 
„Słoneczka”.
 Mistrzostwa te były dla naszych mażo-
retek bardzo udane, gdyż mini forma-
cja w konkurencji z batonami zdobyła 
tytuł II-vicemis. Duży aplauz publicz-
ności otrzymała nasza najmłodsza 
5-cio letnia zawodniczka (jednocze-
śnie najmłodsza tych mistrzostw) Mi-

okolicznościowy grawer oraz urządze-
nie wielofunkcyjne HULIGAN i torbę 
medyczną.

•	 26	 maja	 Leśnicki	 Ośrodek	 Kultu-
ry i Rekreacji zorganizował po raz 
pierwszy Dzień Działacza Kultury po-
łączony z Dniem Matki.

•	 31	 maja	 w	 Górze	 Św.	 Anny	 odbył	
się Annogórski Piknik – Spotkanie 
na wulkanie – impreza zorganizowa-
na przez Lokalną Grupę Działania – 
Stowarzyszenie Kraina świętej Anny.  
W namiocie z ciekawym programem 
artystycznym wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Leśnica.

•	1	czerwca	uczniowie	z	PG	w	Leśnicy	
spotkali się z burmistrzami Łukaszem 
Jastrzembskim i Andrzejem Iwanow-
skim oraz p. Rozalią Mnich – pracow-
nikiem UM Gimnazjaliści zapoznali 
się z tematyką związaną z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Spo-
tkanie to było jednym z tematów 
projektu „Leśnicka szansa na lepszą 
przyszłość”.

•	 1	 czerwca	w	Górze	 Św.	Anny	 pod-
czas konferencji w ramach projektu 
„Spotkanie na wulkanie – annogór-
ska majówka geologiczna” w nowej 
sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzem-
ski odebrał z rąk Podsekretarza Sta-
nu – Głównego Geologa Kraju w Mi-
nisterstwie Środowiska, dr Henryka 
Jacka Jezierskiego certyfikat nadanie 
rejonowi Góry Świętej Anny rangi 
GEOPARKU KRAJOWEGO.

•	 6	 czerwca	 w	 Górze	 Św.	 Anny	 od-
była się Pielgrzymka Mniejszości 
Narodowych.

•	 1-2	 czerwca	 w	 gminie	 Leśnica	
przebywały z rewizytą nauczycielki 
przedszkola z miasta partnerskiego 
Gerbrunn.

lena Kopczyńska. Cieszymy się wraz 
z nimi i życzymy dalszych sukcesów.

LOKiR
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej.
Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Od sierpnia 2009 roku trwają pra-
ce związane z budową kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowości Raszo-
wa. Prace przebiegały terminowo do 
początku zimy. Ostra, długa zima, 
a po niej bardzo zimna i deszczowa 
wiosna w połączeniu z naturalnym 
wysokim poziomem wód opadowych 
zaczęło utrudniać prace montażowe. 
Termin zakończenia inwestycji to 31 
lipiec 2010 roku. Wykonawca wystąpił 
z wnioskiem o przesunięcie terminu 
o miesiąc. Obecnie trwa procedura 
związana z podpisaniem aneksu do 
umowy zmieniającego termin za-
kończenia robót. Do dnia dzisiejsze-
go zostały odebrane roboty na kwotę 
4.141.453,70 zł. co stanowi blisko 74% 
całości zadania. W ramach robót 
montażowych wykonano dotychczas 
5162 mb sieci grawitacyjnej (kolektor  
Ø200PVC), 2365 mb rurociągów tłocz-
nych (PE Ø110*6,3 mm Ø90*5,4mm), 
blisko 3000 mb przykanalików, oraz 
posadowiono pięć przepompowni. Po 
wykonaniu prób ciśnienia, wyczysz-

czeniu kolektorów , wykonaniu prób 
zagęszczenia wykonawca przystąpi do 
prac odtworzeniowych nawierzchni. 
Z uwagi na zły stan techniczny drogi 
gminnej ul. Dworcowa, po stronie nie 
objętej robotami kanalizacyjnymi na 
ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej 
w dniu 14 czerwca br. wprowadzono 
dodatkowe zadanie do budżetu gminy 
– remontu ul. Dworcowej. Przewidy-
wany koszt remontu to około 600 tys. 
złotych. 
Gmina przystąpi także do remontu 
ul. Słowackiego. Zadanie to będzie 
poprzedzone wykonaniem projektu 
budowlanego, a planowana realizacja 
nastąpi w 2011 roku. W tym roku wy-
konana zostanie warstwa wiążącą na 
jednej połówce drogi. Planujemy zło-
żyć wniosek o dofinansowanie remon-
tu drogi ze środków „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych tzw. „Schetynówki”. 
Po zakończeniu całości prac związa-
nych z budową kanalizacji, protokolar-
nym odbiorze i przekazaniu inwestycji 

do użytkowania Gmina Leśnica będzie 
miała okres trzech lat na wydanie de-
cyzji ustalającej wysokość opłaty adia-
cenckiej ( zgodnie z art. 11, art. 145, art. 
148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 
z późn. zmianami). Rada Miejska pod-
jęła Uchwałę nr XLV/274/10 w dniu 
4 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenkiej z 30% 
na 20%. Uchwała ukazała się dnia 2 
czerwca 2010 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego Nr 60 
poz. 804 i uprawomocniła się dnia 17 
czerwca br. Wysokość dwudziestopro-
centowej opłaty adiacenckiej dla już 
przeprowadzonych wycen mieści się w 
granicach od 350 zł do 1050 zł, średnio 
jest to kwota 770 zł.
Zadanie to jest współfinansowane ze 
środków unii europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 67,33% 
w kwocie 3775703,93 zł.

Na budowę kanalizacji w Łąkach 
Kozielskich została podpisa-

na umowa o przyznanie pomocy nr 
00031-6921-UM0800041/09 w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Koszt całej 
operacji opiewa na kwotę 6,5 mln zło-
tych , a deklarowana pomoc to prawie 
4,0 mln zł, co stanowi 75% kosztów 
kwalifikowanych. Obecnie Gmina jest 
na etapie ogłoszenia przetargu i praw-
dopodobnie w III kwartale 2010 roku 
pojawi się wykonawca na budowie. 
Prognozowany termin zakończenia to 
październik 2011 roku. 
Najważniejszymi wskaźnikami reali-
zacji projektu będzie wykonanie : 

kanałów sanitarnych grawitacyj-•	
nych z rur Ø200mm PVC – dłu-
gość 3170,0m;
studzienek rewizyjnych betono-•	
wych Ø1200mm – 120 szt.;
przyłączy grawitacyjnych (122 •	
szt.) z rur Ø160mm PVC – dłu-
gość łączna 1711,0m;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach Kozielskich. 
studzienek przyłączeniowych •	
Ø425mm z tworzywa sztucznego 
– 124 szt.;
sieciowych przepompowni ście-•	
ków wraz z wyposażeniem – 5 
kpl.;
rurociągów tłocznych z rur PE •	
100 o średnicy Ø90x5,4mm – 
długość 2613,5m;
studzienek rewizyjnych  •	
Ø1200mm z armaturą na ruro-
ciągu tłocznym – 3 kpl.;
studzienki rewizyjnej (komory •	
zasuw) Ø1200mm z armaturą na 
rurociągu tłocznym – 1 kpl.;
studzienek rewizyjno-odpowie-•	
trzających Ø1200mm z armaturą 
na rurociągu tłocznym – 2 kpl.;
przydomowych przepompowni •	
ścieków – 3 kpl.;
rurociągów tłocznych z rur PE 80 •	
o średnicy 40x2,3mm – długość 
łączna 237,0m;
przyłączy wodociągowych (5 •	
szt.) do przepompowni z rur PE 
o średnicy 90x5,4mm – długość 
73,0m;

przyłączy energetycznych (5 szt.) •	
do przepompowni – długość 
120,0m.

Inwestycja w Łąkach Kozielskich jest 
pierwszą w naszej gminie, gdzie ście-
ki bytowe będą odprowadzane do 
oczyszczalni w Kędzierzynie – Koźlu. 
Zmiana projektu jaka miała miejsce 
pod koniec 2009 roku spowodowa-
ła skrócenie sieci, a co za tym idzie 
i kosztów. 
W 2010 roku przewiduje się wyko-
nanie tranzytu do Cisowej, a fizycz-
nie przyłączenie do kanalizacji przez 
mieszkańców nastąpi pod koniec 2011 
roku. 

Marian Gorgosch · Kierownik Referatu IK

Marian Gorgosch
Kierownik Referatu IK



Wiadomości Leśnickiewww.lesnica.pl 7

Jesteśmy Europejczykami…

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu.

Kanalizacja sanitarna? – Nie tylko.

Jednym z istotnych priorytetów 
w pracy Publicznego Gimnazjum 

im. „św. Franciszka z Asyżu” w Le-
śnicy jest edukacja europejska. W jej 
ramach młodzież uczy się 2 języków 
obcych, ma możliwość podtrzyma-
nia tożsamości narodowej oraz bierze 
udział w wymianach międzynarodo-
wych i wycieczkach zagranicznych.. 
Ostatnie miesiące obfitowały w cieka-
we spotkania. W kwietniu 12 uczniów 
z 2 opiekunami pojechało na tygo-
dniową wymianę do Hirschaid w Ba-
warii. To zaprzyjaźnione z Leśnicą 
miasteczko powitało radośnie naszą 
grupę. Uczniowie nocowali u rodzin, 
odbyły się liczne spotkania oraz wy-
cieczki do Bambergu, Wurzburga, 
Ansbach i Norymbergii.

 W maju tego roku przyjaciele z Hir-
schaid gościli u nas. Pojechali do Opo-
la, Gliwic i Krakowa. Zwiedzili Park 
Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. Ba-
wili się na wspólnej dyskotece, wzięli 
udział w Międzygminnym Festiwalu 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej.
 Ale to nie koniec naszych kontaktów 
międzynarodowych. Pod koniec maja 
2010 roku kolejna grupa młodzieży 
pojechała do Niemiec, Tym razem 
do Simmern w Nadrenii Palatynacie. 
Realizowaliśmy tam III etap projektu 
e-twinning (część działań odbywa się 
drogą internetową). Po średniowieczu 
(2 pierwsze etapy), przyszedł czas na 
ekologię.
 Na powyższe wymiany szkoła po-
zyskała środki z Fundacji PNWM 

w Warszawie. Dziękuję także Bur-
mistrzowi Miasta – p. Ł. Jastrzemb-
skiemu za znaczące dofinansowanie 
wymienionych projektów oraz rodzi-
com naszych uczniów i kadrze peda-
gogicznej z aktywne zaangażowanie 
się w realizację tychże spotkań.
 I na koniec- prawdziwa uczta! 90 
uczniów pod opieką 9 nauczycieli 
pojechało w ostatnim tygodniu maja 
na dwudniową wycieczkę do Berlina 
i Tropical Island. Wycieczka odbyła 
się w ramach „Leśnickiej szansy” – 
projektu ze środków EFS. Uczeń płacił 
tylko 65 zł. ( całkowity koszt od osoby 
to 390,00 zł.). Wrócili pełni wrażeń!

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Wieści szkolne

Monika Kłosek- Dyrektor PG w Leśnicy

Gmina Leśnica dnia 10.05.2010 
roku podpisała umowę z Przed-

siębiorstwem Inżynierii Środowiska 
„ERGRA” Spółka z o.o. z siedziba 
w Opolu na wykonanie projektu bu-
dowy kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej w miejscowości Zalesie Śl. 
W najbliższych dniach po otrzymaniu 

przez firmę projektową map geodezyj-
nych pojawią się jej przedstawiciele na 
terenie sołectwa w celu uzgodnienia 
z mieszkańcami (właścicielami) prze-
biegu sieci oraz przyłączy. Po wyko-
naniu wstępnych prac projektowych 
zostanie zorganizowanie spotkanie 
z mieszkańcami oraz projektantem 

w celu przedstawienia koncepcji pro-
jektowej. Ścieki z terenu sołectwa maja 
być odprowadzane do oczyszczalni 
ścieków Kędzierzynie- Koźlu na co 
posiadamy zgodę Miejskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Kędzierzynie- 
Koźlu. Projekt nie będzie obejmował 
ul. Wiejskiej. 

Marian Gorgosch
Kierownik Referatu IK

Intensywne i długotrwałe opady 
deszczu spowodowały kłopoty nie 

tylko w regionach kraju znajdujących 
się w rozlewiskach cieków wodnych, 
lecz także (co wydawałoby się nie-
możliwe) na terenie naszej gminy. Nie 
mamy tu bynajmniej na myśli lokal-
nych podtopień będących efektem 
gwałtownych ulew, czy też w wyniku 
podniesienia się wód gruntowych. 
Problem dotyczy sieci kanalizacji sa-
nitarnej, która przynajmniej teore-
tycznie winna odprowadzać jedynie 
ścieki bytowe pochodzące z naszych 
nieruchomości. W miesiącu ulewnym 
maju br. ilość ścieków tzw. sanitar-
nych odprowadzonych do oczyszczal-
ni zwiększyła się 3x w porównaniu do 
średniej ze wcześniejszych miesięcy. 
Na podstawie monitoringu sieci oraz 

pracy przepompowni ścieków pro-
wadzonego przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Leśnicy, a także przez 
oczyszczalnię ścieków w Zdzieszowi-
cach, można przypuszczać, iż do ka-
nalizacji sanitarnej podłączone mogą 
być także rynny oraz odwodnienia 
nieruchomości. Wielokrotnie byliśmy 
także świadkami, że w czasie opadów 
na sieci częściowo otwarte były wła-
zy studni kanalizacyjnych. Praktyko-
wane jest także wyprowadzanie węży 
podczas wypompowywania wody 
z nieruchomości do studzienek kana-
lizacji sanitarnej znajdujących się na 
posesjach.
W świetle powyższych faktów pra-
gniemy przypomnieć, iż działania j.w. 
są niezgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Powodują 
także znaczny wzrost kosztów zwią-
zanych z odprowadzaniem ścieków 
(płacimy za każdy metr sześcienny 
bez względu na pochodzenie ścieków). 
Dodatkowo przekroczenie norm ilo-
ści dostarczanych ścieków może do-
prowadzić do zniszczenia procesów 
biologicznych oczyszczalni, co nara-
zi gminę na poniesienie ogromnych 
odszkodowań i kar. Skutki zaś tego 
mogą odczuć wszyscy mieszkańcy, 
gdyż w efekcie wzrost kosztów będzie 
mógł przełożyć się na poziom ceny 
ścieków.

Teresa Ciecior
Dyrektor ZGK w Leśnicy
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W miesiącu czerwcu przebywa-
ła w Gminie Leśnica delega-

cja nauczycielek przedszkoli z miasta 
Gerbrunn. Angela Scholz i Marion 
Sauermann reprezentowały kato-
lickie przedszkole współpracujące 
z Przedszkolem w Leśnicy, natomiast 
Evi Pfundt przedszkole ekumeniczne 
współpracujące z Przedszkolem w Za-
lesiu Śląskim. Wymiana koresponden-
cji pomiędzy placówkami trwa już od 
kilku lat, a zapoczątkowała ją p. Rose 
Czenskowski. Placówki z Gerbrunn 
są nam znane, ponieważ dwa lata 
temu Gabriela Tiszbierek, Kornelia 
Plachetka oraz Barbara Strużyna na 
zaproszenie p. Czenskowski przeby-
wały w Gerbrunn. W tym roku nasze 
koleżanki z Niemiec przyjechały z re-
wizytą. Dwudniowy pobyt w naszej 
gminie zawierał bogaty program, za 
który odpowiedzialne były dyrektor-
ki przedszkoli – Gabriela Tiszbierek 
i Barbara Strużyna. Dnia 1 czerwca 

Wieści przedszkolne

Wieści przedszkolne

Informacje urzędowe

goście odwiedzili przedszkole w Zale-
siu Śląskim i Lichyni, zwiedzili zamek 
w Kamieniu Śląskim, a wieczorem na 
uroczystej kolacji spotkali się z Bur-
mistrzem Łukaszem Jastrzembskim 
oraz nauczycielkami przedszkoli. 
Dnia 2 czerwca nauczycielki gościły 
w Przedszkolu w Leśnicy. Odwiedziły 
budynek DFK w Leśnicy, gdzie pysz-
nym ciastem i kawą poczęstowała je 
p. Czeczor oraz opowiedziała o dzia-
łalności stowarzyszenia. Natomiast  
p. Małgorzata Polak – pracownik  
LOKIR zapoznała nauczycielki 
z ważniejszymi miejscami w Leśni-
cy i Górze św. Anny oraz pełniła rolę 
tłumacza. Pan Burmistrz Łukasz Ja-
strzembski spotkał się ponownie z go-
śćmi w Urzędzie Miejskim. Nastąpiło 
podsumowanie wizyty, przekazanie 
materiałów promujących Gminę Le-
śnica. Wiele czasu poświęciliśmy 
na swobodną dyskusję, wymianę 
doświadczeń, spotkania z dziećmi.  

Koleżanki z Gerbrunn były mile za-
skoczone umiejętnościami dzieci oraz 
zakresem ich wiadomości z języka 
niemieckiego. Zaskarbiły sobie przy-
jaźń dzieci swoją empatyczną postawą 
i prezentami. Dzieci przygotowały dla 
gości na pamiątkę piękne laurki, na-
tomiast dyrektorki przekazały książki 
o zabytkach Opolszczyzny. Nauczy-
cielkom bardzo podobała się śląska 
gościnność, smaczne posiłki przygoto-
wywane przez personel z Przedszkola 
w Leśnicy, a nade wszystko serdeczna 
i życzliwa atmosfera. Dwa dni minęły 
bardzo szybko, ale to spotkanie po-
zostanie na długo w naszej pamięci. 
Chciałabym podziękować Burmistrzo-
wi Łukaszowi Jastrzembskiemu ,p. dy-
rektor LOKIR – Gizeli Szendzielorz 
oraz p. Helmutowi Paździor za pomoc 
w przygotowaniu tej wizyty.

Gabriela Tiszbierek  
Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Lesnicy

Goście z Gerbrunn z wizytą w przedszkolach.

Światło czerwone, światło zielone…

Mieszkańcy gminy mogą przywozić gruz na składowisko.

Barbara Strużyna
Dyrektor Przedszkola w Zalesiu Śl.

Znaczenie tych kolorów w ruchu dro-
gowym jest znane dzieciom przed-
szkolnym. Edukację bezpiecznego 
i kulturalnego uczestnictwa w ruchu 
drogowym dzieci rozpoczynają już 
w dzieciństwie, pod opieką swoich ro-
dziców i kontynuowana jest w przed-
szkolu. Ustawa „Prawo o ruchu dro-
gowym mówi, że dziecko do lat 7 
nie może samodzielnie uczestniczyć 
w ruchu drogowym. Oznacza to, że 
siedmiolatek jest jego pełnoprawnym 
uczestnikiem, dlatego już w przed-
szkolu staramy się dzieciom przybli-
żyć podstawowe zasady poruszania się 
po drogach, ulicach i przygotować je 
do trudnej roli pieszego.
Dlatego 21.04.2010r. w Przedszko-
lu w Zalesiu Śl. odbył się konkurs 

„Przedszkolak bezpieczny na drodze”, 
w którym brały udział dzieci z gmi-
ny Leśnica. (Konkurs przygotowała 
i przeprowadziła Pani Izabela Banaś, 
nauczycielka P.P. w Zalesiu Śl.)
Dzieci 4,5 i 6 letnie rozwiązywały 
zadania ze znajomości sygnalizacji 
świetlnej, znaków drogowych, nu-
merów alarmowych, układały puzzle 
znaków drogowych, określały dobre 
i złe zachowanie na drodze. Świetnie 
radziły sobie również podczas jazdy 
na rowerkach w Miasteczku Drogo-
wym na podwórku przedszkolnym 
i wspaniale jeździły po „ósemce” 
narysowanej na placu przed przed-
szkolem. Nad całością czuwało Jury 
(Pani Agnieszka Nowak – kierownik 
GZO w Leśnicy, Katarzyna Nowak,  

Piotr Ploch – Policja Strzelce Op. To-
masz Wojs – Policja Leśnica), które 
jednomyślnie stwierdziło, że dzieci 
nie miały problemów z rozwiązywa-
niem zadań. Świadczy to o bardzo 
dobrym przygotowaniu je przez na-
uczycielki naszych przedszkoli. Dzieci 
otrzymały nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Leśnicy Pana Łukasza Ja-
strzembskiego, który sponsorował 
również poczęstunek. Do sponsorów 
dołączyła Ergo Hestia z Opola, która 
przekazała gadżety dla dzieci. 
Korzystając z okazji chcę podzięko-
wać Panu burmistrzowi Jastrzębskie-
mu i Panu Witoldowi Wierszinowi za 
pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Urząd Miejski w Leśnicy uprzejmie 
informuje, iż od dnia 01.04.2010 

roku mieszkańcy Gminy Leśnica 
mogą przywozić na składowisko od-
padów komunalnych w Krasowej, 
gruz pochodzący z remontów, prze-
budów i drobnych rozbiórek z tere-

nu naszej gminy. Osoba przywożąca 
gruz, w celu wystawienia obowiąz-
kowej „karty przekazania odpadu” 
winna wylegitymować się dowodem 
osobistym. 
Cena za przyjęcie 1 tony gruzu wyno-
si 46 zł (+7% VAT).

Uwaga: odpady komunalne – tak jak 
ma to miejsce obecnie – mogą być od-
bierane i transportowane wyłącznie 
przez wyspecjalizowane podmioty 
posiadające odpowiednie zezwolenia.

Marian Gorgosch
Kierownik Referatu IK
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„Od pomysłu do współpracy” – 
Gmina Leśnica w Euroregionie Pradziad.

Realizujemy pierwszy projekt z Euroregionu Pradziad.

Gmina Leśnica przystąpiła do Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pradziad jako członek zwyczajny. 
Celem jaki stawia sobie stowarzyszenie 
jest działalność na rzecz rozwoju pol-
sko-czeskich terenów przygranicznych 
przede wszystkim w dziedzinach:

planowania gospodarki 1. 
przestrzennej,
ochrony środowiska naturalnego,2. 
rozwoju gospodarcze-3. 
go, handlu i usług,
turystyki, sportu i rekreacji,4. 
transportu i łączności, w tym 5. 
rozwoju przejść granicz-
nych i modernizacji dróg,
oświaty, nauki, kultury, 6. 
sztuki i ochrony zdrowia,
kontaktów międzyludzkich 7. 
i wymiany młodzieży,
zapobiegania przestępczości,8. 

wzajemnej pomocy na wypadek 9. 
katastrof i klęsk żywiołowych,
odnowy wsi i rolnictwa,10. 
innych dziedzin wspól-11. 
nego zainteresowania.

Ważnym celem jest również wspiera-
nie działań zmierzających do integra-
cji europejskiej, a także inicjowanie 
powstawania i wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych, zwłasz-
cza tych o celach zbieżnych z cela-
mi Stowarzyszenia i podnoszenie 
ich zdolności do absorpcji środków 
pomocowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez:

Wspieranie działań gmin i powia-1. 
tów oraz osób prawnych i fizycz-
nych, które odpowiadają celom 
Stowarzyszenia.

Organizowanie i udział w organi-2. 
zacji imprez gospodarczych, kul-
turalnych, turystycznych i sporto-
wych oraz sympozjów, seminariów, 
konferencji itp. służących realiza-
cji celów Stowarzyszenia.
Współdziałanie z władzami i in-3. 
stytucjami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie funduszy pomoco-
wych oraz innymi organizacjami 
zainteresowanymi działalnością 
Stowarzyszenia.
Współpracę z pokrewnymi 4. 
stowarzyszeniami krajowymi 
i zagranicznymi.
Wydawanie i rozprowadzanie 5. 
materiałów promocyjnych.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pra-

dziad w Prudniku złożyliśmy wnio-
sek o przyznanie pomocy w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska-Rzeczpo-
spolita Polska 2007–2013 na realizację 
zadania pt. „Trasy rowerowe Eurore-
gionu Pradziad – promocja tradycji 
i tożsamości kulturowej gminy Leśni-
ca – etap I”.
Wniosek został pozytywnie zaopi-
niowany przez Euroregionalny Ko-
mitet Sterujący i tym samym może 
być realizowany z udziałem środków 
pomocowych.
Podstawowym celem projektu, jest 
poprawa i rozwój oferty turystycznej 
obszaru pogranicza polsko-czeskiego 
w gminie Leśnica, która wpłynie na 

rozwój i zacieśnianie transgranicz-
nych kontaktów pomiędzy społecz-
nościami gminy Leśnica i naszego 
partnera jakim jest miasto Dub nad 
Moravou. Projekt ukierunkowany 
jest na wzbogacenie oferty turystycz-
nej oraz podniesienie atrakcyjności 
obszaru gminy Leśnica. Obejmuje on 
m.in.:

Wykonanie inwentaryzacji i pro-1. 
jektu oznakowania tras rowero-
wych nr 9, 16, 52 i 182 w granicach 
gminy Leśnica, z wykorzystaniem 
istniejącego oznakowania (słup-
ków) wzdłuż tras nr 9 i 16 oraz 
na granicach z ościennymi gmi-
nami. Łącznie projektowane trasy 
rowerowe mają długość 29,3 km, 
co stanowi 1/3 długości wszystkich 
projektowanych tras w naszej 
gminie.

Źródło finansowania Dofinansowanie Dofinansowanie (%)

Dofinansowanie z EFRR* 102 000 zł 85%

Współfinansowanie  
z budżetu państwa 12 000 zł 10%

Wkład Gminy Leśnica 6 000 zł 5%

Całkowite wydatki 120 000 zł 100%

Zakup oraz instalacja znaków 2. 
oraz tablic informujących o prze-
biegu trasy (opis w języku pol-
skim, angielskim, niemieckim 
i czeskim).
Publikacja materiałów informa-3. 
cyjnych promujących turystycz-
nie oraz kulturowo gminę Leśni-
ca oraz miasto Dub nad Moravou. 
Publikacje wydane będą w języku 
polskim oraz czeskim (albumy, 
ulotki informacyjne, kalendarze 
ścienne itp.).
Zakup upominków promujących 4. 
Euroregion Pradziad.
Konferencja podsumowująca re-5. 
alizację projektu która odbędzie 
się prawdopodobnie w czasie do-
żynek gminnych.

Łączna wartość zadania to około 120 
tys. zł, a wkład własny Gminy Leśni-
ca tylko około 6 tys. zł czyli 5%. Pla-
nowany termin zakończenia projektu 
to grudzień 2010 r. Całkowity budżet 
wraz ze źródłami finansowania przed-
stawiono w tabeli.
Obecnie przygotowujemy kolejne pro-
jekty, których celem będzie poprawa 
i wzbogacenie infrastruktury tury-
stycznej naszej gminy, w tym również 
w zakresie ścieżek rowerowych.

*EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Andrzej Iwanowski · zastępca burmistrza

Andrzej Iwanowski 
zastępca burmistrza
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Szybko minęły kolejne miesiące roku 
szkolnego 2009/2010, uczniowie 

już odliczają dni do wakacji.. Kończą-
cy się rok szkolny obfitował w liczne 
konkursy, projekty edukacyjne, wy-
cieczki, wyjazdy, uroczystości, w któ-
rych z powodzeniem uczestniczyli 
uczniowie. W II semestrze 60 uczniów 
naszej szkoły wzięło udział w XIX 
edycji Międzynarodowego Konkursu 
„Kangur Matematyczny”. Konkurs 
ten narodził się w latach 1980 w Au-
stralii, stąd nazwa KANGUR. Inicja-
torem powszechnego „łamania głów” 
był znany matematyk Peter Joseph 
O'Halloran. W 1990 roku konkurs 
KANGUR dotarł do Europy. Od 1994 
r. w Paryżu, we Francji, działa świato-
we centrum konkursu, które koordy-
nuje prace komisji w poszczególnych 
krajach. W Polsce głównym organi-
zatorem Konkursu jest Towarzystwo 
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Ma-
tematycznych z siedzibą w Toruniu, 
przeprowadza Konkurs pod patrona-
tem Wydziału Matematyki i Informa-
tyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Koordynatorem konkursu 
w naszym województwie jest Woje-
wódzki Ośrodek Metodyczny w Opo-
lu. Organizatorem Konkursu w naszej 
szkole od wielu lat jest K. Pogodzik 
Konkurs przeprowadzany jest jeden 
raz w roku jednocześnie we wszyst-
kich uczestniczących w nim krajach. 
Celem Konkursu jest popularyzacja 
matematyki wśród uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. Szczególne gratu-
lacje należą się uczennicom SP w Le-
śnicy – laureatkom tegorocznej edycji 
konkursu: Dominice Strzyżewskiej 
i Aleksandrze Raś – zdobyły I miejsce 
(po 112,5pkt na 120pkt) i główną na-
grodę – w czerwcu pojadą na kilku-
dniową wycieczkę do LEGOLANDU. 
Bardzo wysoki wynik i zaproszenie 
na spotkanie finałowe w Opolu dnia 
9.06.2010r. uzyskali również: Wiktoria 
Gruszkowska, Paulina Pospieschczyk, 
Darek Feser, Mikołaj Kojs, Miłosz 
Wojciechowski, Szymon Tomeczek, 
Iwona Gola, Aleksandra Trałka, Ma-
ciek Rodak.

Wysokimi umiejętnościami języko-
wymi w Wojewódzkim Konkursie 
Języka Niemieckiego „Der Die Das 
Kenner” wykazali się laureaci tegoż 
konkursu: Marcel Socha zajmując I 
miejsce i Lennard Czakaj - III miejsce 
(op. B. Cyron, N. Szpylma). Tytuł fina-
listy Kuratoryjnego Wojewódzkiego 
Konkursu Polonistycznego zdobyły: 
Aneta Nowak i Patrycja Charczenko 
(op. I. Romanowska). Dwóch uczniów: 
Przemysław Szymczak i Kacper Mar-
czewski zostało finalistami Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego. 
 Uczniowie klas VI dnia 8 kwiet-
nia przystąpili do Ogólnopolskiego 
Sprawdzianu Kompetencji Szósto-
klasistów. Wynik szkoły 25,8 pkt jest 
wyższy od średniej: gminy 24,6, wo-
jewództwa opolskiego 24,5, dolnoślą-
skiego 24,3 i kraju 24,56. Wszystkim 
gratulujemy sukcesów.
„Musimy nauczyć się dbać o środo-
wisko, w którym mamy żyć. Czy na-
uczymy się tego na czas?” - to myśl 
przewodnia działań podejmowanych 
w szkole w ramach edukacji ekolo-
gicznej. Rok 2010 został ogłoszony 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych Międzynarodowym 
Rokiem Różnorodności Biologicznej. 
Wiele zadań realizowanych w SP w Le-
śnicy ma na celu podniesienie świa-
domości społecznej uczniów na temat 
różnorodności biologicznej, poprzez 
zwrócenie uwagi na jej znaczenie dla 
jakości życia człowieka, pokazanie 
dotychczasowych osiągnięć w dzie-
dzinie ochrony zasobów przyrodni-
czych oraz zachęcenie do podejmowa-
nia dalszych wzmożonych wysiłków 
na rzecz przeciwdziałania utracie 
różnorodności biologicznej. Zadania 
realizowaliśmy w różnej formie. Ob-
chodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny 
i Dzień Ziemi. Obchody uświetniły 
programy artystyczno-edukacyjne 
przygotowane przez uczniów klasy 
IIb, IVb, IIa i IVa. We współpracy 
z Urzędem Miejskim w Leśnicy i Nad-
leśnictwem Strzelce Szkoła zorganizo-
wała „X Środowiskową Akcję Zalesia-
nia Gospodarstw”. Sadzonkami 1700 
sosen, brzóz i olch dzieci z rodzica-
mi obsadziły kolejne nieużytki na 

terenie gminy. W ramach realizacji 
zadań proekologicznych po raz IV 
uczniowie SP w Leśnicy wyruszyli na 
Zielony Rajd po PK Góra Św. Anny. 
Podsumowaniem podjetych działań 
był IV Regionalny Sejmik Ekologicz-
ny, który zorganizowaliśmy 12 maja 
pod hasłem "Ochrona środowiska 
przyrodniczego". Patronat nad przed-
sięwzięciem objął Burmistrz Leśnicy 
– Łukasz Jastrzembski. Uczestnikami 
Sejmiku byli uczniowie szkół z terenu 
Gminy Leśnica. Obchody uświetnili 
swoją obecnością przybyli na uroczy-
stość goście: Burmistrz Leśnicy, Kie-
rownik GZO w Leśnicy, Dyrektorzy, 
Komendanci i Pracownicy podmio-
tów działających w obszarze ochrony 
przyrody takich jak: Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska w Opolu, 
Agencja Rynku Rolnego w Opolu, Ko-
menda Powiatowej Straży Pożarnej, 
Komenda Powiatowej Policji, Nadle-
śnictwo Strzelce Opolskie, PK Góra 
Św. Anny, Koło Łowieckie Zielona. 
Sejmik był okazją do dialogu uczniów 
i przedstawicieli instytucji, możliwo-
ścią przedstawienia wyników pracy 
młodzieży szkolnej, zaprezentowania 
walorów i zagrożeń świata przyrod-
niczego w prezentacjach multime-
dialnych i pokazach artystycznych. 
Dekorację wzbogaciła wystawa prac 
poplenerowych nt. przyroda w Parku 
Krajobrazowym Góra Św. Anny. Po-
znaliśmy twórczość literacką naszych 
szkolnych literatów, a jednocześnie 
wyniki Literackiego Konkursu Eko-
logicznego nt. „Ochrona środowiska 
przyrodniczego”: I miejsce:Dominika 
Wroczyńska, Michael Gonsiorowski, 
II miejsce: Anna Gola, Marek Kolen-
der, III miejsce:Emilia Paterok, Adria-
na Majnusz, Patryk Namysło. Laureaci 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Leśnicy. Sejmik zakończył 
się warsztatami prowadzonymi przez 
gości. Szkoły, za prezentacje z Zie-
lonych Rajdów, otrzymały nagrody. 
Zielony Rajd i Sejmik Ekologiczny to 
zadania współfinansowane ze środ-
ków EFS, realizowane w bieżącym 
roku szkolnym w ramach projektu „ 
Leśnicka szansa na lepszą przyszłość”. 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy.
Wieści szkolne

Bezpieczeństwo, efektywność nauczania, zagospodarowanie czasu wolnego, wszechstronny rozwój 
wrażliwych uczniów, dbających o zdrowie, rozumiejących świat innych ludzi i samego siebie, którzy sprostają 
wyzwaniom dnia jutrzejszego to zadania z powodzeniem realizowane w naszej szkole. 
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 W sobotę 22 czerwca w naszej szko-
le odbył się Dzień Otwartych Drzwi 
pod hasłem „Dzieci Rodzicom” Fe-
styn skierowany był do wszystkich 
dzieci, ich rodziców, mieszkańców 
gminy- przyszłych pierwszoklasistów. 
Celem festynu było zacieśnienie wię-
zi między rodzicami i dziećmi, inte-
gracja rodzin i społeczności lokalnej, 
propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz zachęcanie do czynnego wypo-
czynku. Każdy mógł tego dnia zna-
leźć dla siebie coś interesującego. Dla 
uczestników festynu przygotowano 
program artystyczny w wykonaniu 
uczniów (tańce, piosenki, wiersze, 
inscenizacje, humor szkolny). Wiele 
emocji wzbudził pokaz karate- Festyn 
uświetnił występ zespołu mażoretek 
„Słoneczek” z LOKiR w Leśnicy oraz 
pokaz leśnickich policjantów. Można 
było poczęstować się przepysznymi 
ciastami, kawą, sokiem i lodami. Naj-
większą atrakcją dla dzieci okazała się 
trampolina (prezent Dyrektora LOKiR 
z Okazji Dnia Dziecka), nie zniechęcił 
nawet padający deszczyk. Zaszczycili 
nas swoją obecnością Burmistrz Le-
śnicy, Przewodniczący DFK, Dyrektor 
LOKiR w Leśnicy i zaproszeni Goście. 
Spotkanie było okazją, by w podzię-
kowaniu za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność okazaną naszej 
szkole wręczyć Ludziom dobrej woli 
tytuł „Przyjaciela Szkoły”. W przygo-
towanie i przeprowadzenie imprezy 
włączyli się Uczniowie, Nauczyciele 
i Pracownicy, Rodzice, ludzie dobrej 
woli i Sponsorzy. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy! Zapraszamy w przy-
szłym roku.
 Realizując projekt „Leśnicka szansa 
na lepszą przyszłość”, w dniach 24–25 
maja pięćdziesięciu uczniów SP w Le-
śnicy pod opieką B. Górnej, B. Cyron, 
B. Kozłowskiej, G. Lubczyk i P. Gar-
bacza uczestniczyło w dwudniowej 
wycieczce do Berlina, stolicy i jedno-
cześnie największego miasta Niemiec. 
Wycieczka miała zarówno charakter 
przedmiotowy jak i turystyczno – kra-
joznawczy, jej celem było zapoznanie 
się z historią i kulturą Niemiec oraz 
kontakt z żywym językiem. Pierwszą 
atrakcją obejrzaną z autokaru był 700 
m odcinek Muru Berlińskiego (Berli-
ner Mauer) z East Side Gallery, czyli 
graffiti znanych artystów z całego 
świata. Następnie zwiedziliśmy Alek-
sander Platz ze słynną wieżą telewi-
zyjną (Fersehturm), Czerwonym Ra-
tuszem (Rotes Rathaus) i renesansową 

Katedrą Berlińską (Berliner Dom). Po 
drodze oglądaliśmy kontrowersyjny 
Pomnik Ofiar Holokaustu – ponad 2 
tys. betonowych płyt na 19 tys. m kw. 
robi naprawdę wielkie wrażenie. Po-
dążyliśmy Aleją Lipową (Unter den 
Linden) w stronę Bramy Branden-
burskiej (Brandenburger Tor) – naj-
bardziej znanej budowli Berlina oraz 
symbolu Zjednoczenia Niemiec. Póź-
niej zwiedzaliśmy słynne Muzeum 
Pergamońskie (Pergamonmuseum), 
które słynie przede wszystkim ze zre-
konstruowanego Ołtarza Pergamoń-
skiego oraz z zabytków sztuki i ar-
chitektury sumeryjskiej, babilońskiej 
i asyryjskiej. Największe wrażenie na 
uczniach zrobił oczywiście ołtarz, ale 
także licząca prawie 4000 lat orygi-
nalna, bajecznie kolorowa babilońska 
brama Isztar z prowadzącą do niej 
drogą procesyjną. Ogromne wnętrza 
muzeum kryją wiele zabytków świa-
towej kultury - wielkie mozaiki oraz 
wiele rzeźb. Większość eksponatów 
pochodzi z wykopalisk. Ostatnim 
punktem programu było zwiedzanie 
gmachu parlamentu w Berlinie (Re-
ichstag) z nową szklaną kopułą, któ-
ra jest jednym z najchętniej odwie-
dzanych miejsc Berlina. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od stania w kolejce 
pod Reichstagiem. Byliśmy jednak 
wytrwali i po „prześwietleniu nas 
na wylot” weszliśmy do siedziby nie-
mieckiego parlamentu. Z tarasu wido-
kowego na wysokości 47 m podziwia-
liśmy panoramę stolicy Niemiec oraz 
najważniejsze zabytki architektury 
znajdujące się w śródmieściu. Później 
spacerując po mieście, podziwialiśmy 
piękno architektury. Zakwaterowali-
śmy się w hotelu Formule 1. 25 maja 
pojechaliśmy na Wyspę Tropikalną! 
Około 60 kilometrów od Berlina wy-
budowano kompleks nazwany Tro-
pical Islands, w którym znajdują się 
baseny, restauracje, pole namioto-
we, las tropikalny oraz wiele innych 
atrakcyjnych obiektów. Już z daleka ta 
budowla w kształcie wielkiej kopuły 
robiła ogromne wrażenie. Po wejściu 
do środka nie wiedzieliśmy na czym 
zatrzymać wzrok! Z jednej strony 
baseny, z drugiej bujna roślinność, 
z jeszcze innej strony ogromna zjeż-
dżalnia. Po prostu brak słów! Po wyj-
ściu z przebieralni mogliśmy zacząć 
wielogodzinną zabawę. Korzystaliśmy 
z wszystkich basenów, odwiedziliśmy 
wodospad, zjeżdżalnie, leżeliśmy na 
leżakach, spacerowaliśmy po lesie. 

W międzyczasie młodzież zaspoko-
iła głód, częstując się pyszną pizzą. 
Bardzo zmęczeni, lecz pełni wrażeń 
o godzinie 23.20 wróciliśmy do Leśni-
cy. Nikt nie żałuje, że był na wyciecz-
ce, lecz wszyscy żałują, że trwała tak 
krótko.
Do końca roku zostało niewiele cza-
su, ale przed nami jeszcze wiele cie-
kawych zadań. Czterdziestu siedmiu 
uczniów wyjechało pod opieką na-
uczycieli G. Kaletki, K. Pogodzik, M. 
Wróbel i J. Frań na dziesięciodniową 
Zieloną Szkołę do Jastrzębiej Góry. 
Przed uczestnikami edukacja przy-
rodnicza, ekologiczna, profilaktyczna 
i prozdrowotna. Czeka ich zwiedzanie 
oceanarium, podróż statkiem, spacer 
na molo w Sopocie, Hel, Morze Bał-
tyckie i wiele innych atrakcji. Wyjazd 
i edukacja dzieci została dofinanso-
wana przez Urząd Miejski w Leśnicy 
kwotą 4 tys. złotych, za co serdecznie 
dziękujemy. Już dnia 1 czerwca Dzień 
Patrona Szkoły i obchody Dnia Dziec-
ka, w tym wyjazd kl. I–III do Teatru 
Muzycznego w Gliwicach na spek-
takl „High School Musical”. Przed 
uczniami jeszcze wyjazd do Teatru 
Dramatycznego w Zabrzu: kl. V–VI 
na spektakl „Oskar i Róża” , kl. I–IV 
na spektakl „Amelka, bóbr i król na 
dachu”. Uczniowie klas V wyjadą 
w dniach 14–15 czerwca na dwudnio-
we warsztaty profilaktyczne do Po-
krzywnej. Jeszcze tylko zakończenie 
roku i wakacje....
Dziękuję wszystkim Uczniom za ak-
tywność poznawczą, Nauczycielom, 
Pracownikom, Rodzicom, Przyjacio-
łom Szkoły za współpracę, dzięki któ-
rej możliwa jest realizacja zamierzeń 
i celów szkoły. 

Barbara Górna
Dyrektor SP Leśnica
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Rządowy Program wspierania w la-
tach 2009-2014 organów prowa-

dzących w zapewnieniu w zapewnie-
niu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I – III 
szkół podstawowych i ogólnokształ-
cących szkół muzycznych I stopnia – 
„Radosna Szkoła”. 
Pod tą skomplikowaną nazwą kry-
je się program, w ramach którego – 
w związku z obniżeniem wieku szkol-
nego – organy prowadzące szkoły 
podstawowe – w naszym przypadku 
Gmina Leśnica – mogą ubiegać się 
o wsparcie finansowe m.in. na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkole. Ich zadaniem jest 

zapewnienie możliwości organizacji 
zabaw ruchowych, zgodnie z natural-
nymi potrzebami rozwojowymi dzie-
ci, związanymi z dużą aktywnością 
fizyczną. 
Do programu przystąpiły szkoły pod-
stawowe z Leśnicy, Zalesia Śląskiego 
i Raszowej. 
Dla podstawówki w Leśnicy zakupio-
ne zostaną pomoce dydaktyczne z ka-
tegorii „duża motoryka” tj. m.in.: sto-
lik sportowy do gier i zabaw, elementy 
piankowe (zabawki), piłki z kolcami, 
piłki gimnastyczne, piłki z uszami, 
a także materace.
Dodatkowo, z uwagi na dużą ilość 
uczniów w klasach 1-3 zakupione zo-

„Radosna Szkoła” w Gminie Leśnica. 

Gminny Dzień Seniora.

staną pomoce z tzw. „małej motoryki”, 
czyli mniejsze zabawki jak: klocki, gry 
układanki, zestawy kart dydaktycz-
nych, zestawy liter itp.
Szkoły w Zalesiu Śląskim oraz Raszo-
wej z uwagi na ograniczenia progra-
mu (mniejsza ilość uczniów w klasach 
1-3) skorzystać będą mogły z dofi-
nansowania pomocy dydaktycznych 
w kategorii „mała motoryka”.

Wartość nowych pomocy dydaktycz-
nych zakupionych w ramach progra-
mu „Radosna Szkoła” przedstawiono 
w poniższej tabeli (wartość zaokrąglo-
na do pełnych złotych).

Informacje urzędowe

Informacje kulturalne

Nazwa szkoły
Pozyskana dotacja 

w ramach programu 
„Radosna Szkoła”

Całkowita wartość 
zakupu pomocy 
dydaktycznych

Wkład własny Gminy Leśnica

Szkoła Podstawowa 
im. Obrońców Góry 

Chełmskiej w Leśnicy
11 991 zł 14 989 zł 2 998 zł 20%

Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Wilkow-
skiego w Zalesiu Śl.

5 996 zł 7 495 zł 1 499 zł 20%

Szkoła Podstawowa 
w Raszowej

5 995 zł 7 494 zł 1 499 zł 20%

SUMA 23 982 zł 29 978 zł 5 996 zł 20%

Andrzej Iwanowski · zastępca burmistrza

E.G.

W sobotę, 15 maja 2010 r. w Li-
chyni odbył się Gminny Dzień 

Seniora. O godz. 1400 w kościele pw. 
Świętego Józefa odbyła się koncele-
browana Msza Św. z udziałem Księ-
dza Prałata Piotra Kondzieli, Księdza 
Dziekana Henryka Pasieka, Księdza 
Janusza Pawła Felsztyńskiego, Księ-
dza Łukasza Szablickiego i gospoda-
rza parafii Księdza Teodora Smiatek.
Po Mszy Św. licznie przybyli seniorzy 
udali się do namiotu na część arty-
styczną i poczęstunek. Występami 
artystycznymi imprezę uświetnili: 
orkiestra dęta pod kierownictwem p. 
Krystiana Gajdy, grupa mażoretkowa 
Słoneczka z Leśnicy , grupa śpiewacza 

Frohsinn, Przysieczanki oraz Mirela 
Strokosz. 
Gospodarzem spotkania był Bur-
mistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 
a wśród gości byli Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna, przedstawiciel Za-
rządu Rejonowego Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Strzelcach Op., były poseł Helmut 
Paisdzior, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Froń, Radni Rady 
Miejskiej Maria Reinert, Teodor Wy-
schka, Sekretarz Gminy Róża Nizioł, 
Kierownik Referatu Rolnictwa Anna 
Wyschka.
Po zakończonej imprezie uczestnicy 
Gminnego Dnia Seniora rozwiezie-

ni zostali do swoich miejscowości. 
Gminny Dzień Seniora przygotowany 
został przez Urząd Miejski w Leśnicy 
we współpracy z Leśnickim Ośrod-
kiem Kultury i Rekreacji, Sołectwem, 
młodzieżą i OSP Lichynia. 

Środki na organizację Święta Senio-
rów pochodziły z dotacji Konsulatu 
Generalnego RFN oraz z budżetu 
gminy Leśnica.
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Gminna Majówka – Zabawa na całego!

Królewska gra.

Informacje kulturalne

Informacje sportowe

UJ

LOKiR

W sobotę, 1 maja br. odbyła się 
w Leśnicy Gminna Majówka, 

której organizatorami byli burmistrz 
Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Za-
rząd DFK Leśnica. Impreza zorgani-
zowana została we współpracy z OSP 
Leśnica, OSP Raszowa, OSP Lichynia, 
Zarządem Osiedla Nr 1 w Leśnicy, 
Publicznym Gimnazjum w Leśnicy, 
przedszkolami i szkołami podstawo-
wymi z terenu gminy Leśnica. Majów-
ka rozpoczęła się przed Domem Spo-
tkań DFK w Leśnicy, gdzie wszystkich 
zebranych przywitał burmistrz oraz 
przewodniczący zarządu DFK Leśnica 
Helmut Paisdzior. Członkowie grupy 
śpiewaczej Frohsinn, przy dźwiękach 
muzyki granej przez orkiestrę, posta-
wili drzewko majowe, które poświęcił 
ksiądz proboszcz Henryk Pasieka. Po-
tem wszyscy udali się w uroczystym 
pochodzie wraz z orkiestrą do namio-
tu biesiadnego w Parku Miejskim. Or-
ganizatorzy przygotowali bogaty pro-
gram artystyczny. Najpierw zagrała 
dla publiczności orkiestra z publicznej 
szkoły muzycznej I stopnia w Leśnicy 
pod dyrygenturą dyrektora Krystiana 
Gajdy. Podczas imprezy zaprezento-
wały się przedszkola z Leśnicy, Ka-
dłubca, Raszowej, Lichyni i Zalesia 

Śląskiego oraz szkoły podstawowe 
z Leśnicy Raszowej i Zalesia Śląskie-
go. Wystąpił również dziecięcy zespół 
taneczno-wokalny Marlenki działają-
cy przy DFK Leśnica. Wychowawcy 
i opiekunowie grup stanęli na wyso-
kości zadania i przygotowali bogaty 
i urozmaicony program artystyczny. 
Dzieci zaprezentowały się w pięknych 
kolorowych strojach, a występy przy-
gotowane były w języku polskim i nie-
mieckim oraz gwarze śląskiej. 
 Wiele emocji wzbudziły wybory 
księżniczki i królowej kwiatów. Każ-
da z dwudziestu dwóch kandydatek 
wystąpiła w strojach, które symboli-
zować miały jakiś kwiat. Po prezen-
tacji chętnych do korony dziewczynek 
wybrano z publiczności grupę repre-
zentacyjną, która za pomocą specjal-
nych pilotów Testico, wypożyczo-
nych dzięki uprzejmości Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy, zadecydowała, 
kto zwycięży. Okazało się, że dwie 
dziewczynki: Paulina Barteczko z Li-
chyni oraz Julia Paterok z Leśnicy 
otrzymały jednakowa liczbę głosów, 
dlatego trzeba było zrobić dogrywkę 
pomiędzy tymi dwoma kandydatka-
mi. Po zaciętej rywalizacji księżnicz-
ką kwiatów została Paulina Barteczko 
z Lichyni. Tytuł królowej kwiatów 

bezkonkurencyjnie przypadł Urszuli 
Plachetce z Leśnicy. Zwyciężczynie 
otrzymały przechodnie korony na rok 
oraz nagrody pieniężne ufundowane 
przez burmistrza.
 Po wyborach swój program arty-
styczny zaprezentowało Publiczne 
Gimnazjum w Leśnicy. Odbył się rów-
nież pokaz tańca towarzyskiego oraz 
zaśpiewała grupa śpiewacza Frohsinn. 
Strażacy z OSP Leśnica przygotowali 
pokaz, który spodobał się zwłaszcza 
dzieciom. Wszyscy z zniecierpliwie-
niem czekali na gwiazdę wieczoru 
Alexandra Martineza finalistę II edy-
cji programu rozrywkowego „Mam 
Talent”. Piosenkarz nie zawiódł licz-
nie zgromadzonej publiczności i dał 
naprawdę dobry występ. Po koncercie 
odbyła się zabawa taneczna. Przygo-
towano również atrakcje dodatkowe 
takie jak wesołe miasteczko dla dzieci 
i stoiska gastronomiczne.
 Organizatorzy planują, że pierwszy 
maja będzie stałym terminem Gmin-
nej Majówki. – Impreza była naprawdę 
ciekawa – mówi jeden z mieszkańców 
gminy – Dużo ciekawych występów 
i innych atrakcji. Mama nadzieję, że 
impreza ta na stałe wpisze się w ka-
lendarz imprez kulturalnych organi-
zowanych w naszej gminie.

Dyrekcja Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji doceniła rolę 

jaką odgrywają szachy w nabywaniu 
i kształtowaniu wielu umiejętności 
wykorzystywanych przez człowieka 
w ciągu całego życia. Gra w szachy, 
szczególnie w młodym wieku, wpły-
wa na wszechstronny rozwój dzieci 
i młodzieży. Grając w szachy bowiem 
trzeba przestrzegać pewnych zasad 
i reguł. Wpływa ona korzystanie na 
rozwój psychiczny i intelektualny 
dzieci i młodzieży. Rozwój występuję 
na następujących płaszczyznach: roz-
wój zainteresowań, aktywność twór-
cza, rozwój pamięci i uwagi, rozwój 
myślenia logicznego i wyobrażenio-
wego, rozwija pozytywne sfery osobo-
wości, uczy konsekwencji w działaniu. 
gra w szachy to nic innego jak narzę-
dzie stymulujące rozwój emocjonalny 
i intelektualny dziecka, kształtujące 

jego osobowość pozwalające na rozwój 
twórczego potencjału, który drzemie 
w każdym młodym człowieku.
 W związku z powyższym dyrekcja 
LOKiRu postanowiła zorganizować 
naukę gry w szachy. Zajęcia odbywa-
ją się w piątki w godzinach 1600–1800 
oraz w soboty 1000–1400, a prowadzi je 
Kazimierz Przybyłek z Leśnicy. Aby 
uczestnicy zajęć (szachiści) mogli ry-
walizować z innymi dzieci i młodzie-
żą powołano uczniowski klub Spor-
towy „Goniec”, którego zadaniem 
jest prowadzenie nauki gry w szachy 
oraz organizacja zajęć dla bardziej 
zaawansowanych szachistów. Klub 
został zarejestrowany w PZ Szach, co 
umożliwia uczestnictwo w turniejach 
szachowych organizowanych przez 
inne kluby, oraz udział w rozgrywkach 
organizowanych przez PZ Szach. Klub 
może organizować turnieje dla człon-
ków innych klubów oraz zawodników 
nie stowarzyszonych. Członkowie 

klubu zdobywają kategorie szachowe 
podczas udziału w turniejach. W tur-
niejach tych zawodnicy należący do 
klubu wypełniali normy na kategorie 
szachowe i tak: V kategoria – 7 zawod-
ników, IV kategoria – 6 zawodników, 
III kategoria – 5 zawodników. W każ-
dym turnieju udział brało średnio 30 
zawodników.
 Do klubu należy 32 zawodników. Na 
zajęcia uczęszcza średnio 15 członków 
klubu oraz zawodnicy nie należący do 
klubu. Klub współpracuje ze szkołami 
i świetlicami środowiskowymi z tere-
nu gminy oraz innymi klubami z te-
renu powiatu strzeleckiego PZ Szach 
w Opolu. Reprezentacja Gimnazjum 
w Leśnicy składająca się z zawodni-
ków UKS „Goniec” Leśnica zakwali-
fikowała się do finału Drużynowych 
Mistrzostw Polski w rozgrywkach 
szkół gimnazjalnych.
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Budowa drogi osiedlowej w Leśnicy 
Na budowę drogi osiedlowej (ul. Oj-
ców Kulawy, Biskupa Schaffrana Pra-
łata Głowackiego) w Leśnicy pozyska-
no środki z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg w wysokości 50% 
wartości zadania. Koszt realizacji za-
dania wynosi 1.184.339,01 zł (słownie: 
jeden milion sto osiemdziesiąt cztery 
tysiące trzysta trzydzieści dziewięć zł 
01/100). Realizacja zadania nastąpi w 
roku 2010.

Remont budynku Szkoły Podsta-
wowej w Zalesiu Śląskim wraz 
z wyposażeniem
W związku z pozytywną oceną 
wniosku o dofinansowanie złożo-
nego w październiku 2009 r. do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego, w dniu 
31.03.2010 r. podpisano umowę z Wo-
jewództwem Opolskim na dofinan-
sowanie projektu: Remont budynku 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Ślą-
skim wraz z wyposażeniem. W wyni-
ku przeprowadzonej procedury prze-
targowej na wykonawców zadania. 
Zakres prac przewidzianych do wyko-
nania obejmuje:

wykonanie izolacji ścian funda-•	
mentowych oraz drenażu przy 
głównym skrzydle szkoły,
docieplenie ścian szkoły płytami •	
styropianowymi oraz wykonanie 
nowej wyprawy elewacyjnej,
remont szatni szkolnej,•	
wykonanie nowego chodnika •	
od bramy wejściowej do boiska 
szkolnego,
remont sali języków obcych, •	
wyposażenie sali języków ob-•	
cych w sprzęt multimedialny 
oraz zakup szafek ubraniowych 
szatniowych.

Wartość robót budowlanych i za-
kupów wyposażenia wynosi łącznie 
325.428,78 zł. Na przedmiotowe zada-
nie uzyskano dofinansowanie w wy-
sokości 85% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych. Termin realizacji 
prac od 01.07.2010 do 31.08.2010 r.

Zagospodarowanie Placu Narutowicza  
Realizacja zadania rozpoczęła się 
w dniu 24 lutego 2010r. Obecnie prze-
budowa Placu Narutowicza jest na 
etapie układania nawierzchni placu. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Leśnicy z dnia 4 maja 2010r. Nr 
XLV/276/10 w sprawie przeniesienia 
pomnika nowa lokalizacja zostanie 
umiejscowiona również na Placu Na-
rutowicza, pomnik przesunięty zo-
stanie o ok.7 m w kierunku budynku 
banku. W dniu 31 maja br. odbyło się 
spotkanie Burmistrza Leśnicy Pana 
Łukasza Jastrzembskiego z Panią Ali-
ną Borowczak Grzybowską i Panem 
Andrzejem Grzybowskim spadko-
biercami praw autorskich po zmarłym 
artyście Janie Borowczaku autorze 
w/w pomnika i uzgodniono wykona-
nie dokumentacji przeniesienia. 
10 czerwca br. otrzymano zgodę Wo-
jewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Opolu 
na przeniesienie pomnika ku czci Po-
wstańców Śląskich. 

Inwestycje realizowane w naszej gminie.

Informacje urzędowe

Przebudowa drogi ul. Wolności 
 w Lichyni
Realizacja zadania z środków budżetu 
gminy na rok 2010.
Podstawowe parametry zadania:

jezdnia o nawierzchni z beto-•	
nu asfaltowego SMA o długości 
451,17m
nawierzchnia wyjazdów z betonu •	
asfaltowego SMA

Trwa procedura przetargowa na reali-
zację zadania.

Plany przebudowy kąpieliska miej-
skiego w Leśnicy.
W dniu 21 kwietnia 2010r. podpisano 
umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudo-
wy istniejącego kąpieliska w Leśnicy 
przy ul. Porębskiej 1. Projektant przed-
stawi koncepcję przebudowy, która 
będzie przedmiotem uzgodnień.

Małgorzata Urbańczyk
Andrzej Kosubek
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