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Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Froń 
oraz Radni Rady Miejskiej 
w Leśnicy

Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski 

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

Niech Święta Wielkanocne przyniosą 
radość oraz wzajemną życzliwość, 

a Zmartwychwstanie Chrystusa napełni 
Wszystkich pokojem i wiarą, da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli 

z ufnością patrzeć w przyszłość.
Tego Wszystkim czytelnikom Wiadomości 
Leśnickich, mieszkańcom i gościom Gminy 

Leśnica życzą

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Temat ferm wiatrowych pojawi się 
w gminie Leśnica ponad 3 lata 

temu. Firma Volkswind była zainte-
resowana postawieniem 7 wiatraków 
pomiędzy Zalesiem, a Starym Ujaz-
dem. Pierwszym krokiem było przy-
stąpienie do rozpoczęcia procedury 
zmiany planu zagospodarowania wsi 
Zalesie Śląskie. Na dzień dzisiejszy je-
steśmy w końcowym etapie tworzenia 
projektu zmiany tego planu. W naj-

bliższym czasie propozycja zmian 
w planie zostanie wyłożona do wglą-
du mieszkańców, by każdy zaintereso-
wany mógł się do tego odnieść. 
Proponowany plan został pozytywnie 
zaopiniowany przez SANEPID, nato-
miast nie uzyskał pozytywnej opinii 
gminy Ujazd oraz Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Opolu. 
W ostatnim czasie odbyło się w Zale-
siu Śląskim spotkania informacyjne, 

na których przedstawione zostały 
wszystkie argumenty „za i przeciw” 
budowy wiatraków. Ostateczną de-
cyzją dotyczącą uchwalenia planu 
podejmie Rada Miejska w Leśnicy 
przyjmując, bądź odrzucając przedsta-
wione propozycje. Burmistrz Łukasz 
Jastrzembski jest zdania, że kluczo-
wym decydentem w sprawie budowy 
wiatraków powinni być mieszkańcy 
Zalesia Śląskiego, który ten temat naj-
bardziej dotyka. 

Informacje urzędowe

Ferma wiatrowa w zalesiu
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Na stronie internetowej gminy 
www.lesnica.pl zamieszczona 

zostanie ankieta dotyczącą potrzeby 
organizacji żłobka na terenie gminy 
od roku 2012. Zgodnie z nową ustawą 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  
usługi żłobkowe mogą być świadczo-
ne do 10 godzin dziennie w stosun-
ku do 1 dziecka. Wysokość opłat dla 
mieszkańców gminy Leśnica wynosić 
będzie ok. 300-350 zł. miesięcznie + 
koszty wyżywienia ok 100 zł. 

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, 
które ukończyły 20 tydzień życia, na-
tomiast maksymalnie do ukończenia 
roku szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 3 rok życia. 

czy w Gminie Potrzebny Jest żŁobeK?

Prosimy o ostrożnoŚĆ!

KonKurs „oPolsKie Kwitnące”

uroczyste obchody 90 rocznicy iii Powstania ŚląsKieGo

21 maja 2011 r. w Górze Św. Anny 
odbędą się obchody 90-rocznicy III 
Powstania Śląskiego. Gospodarzami 
i głównymi organizatorami uroczy-
stości są Urzędy Marszałkowskie Wo-
jewództwa Śląskiego i Opolskiego.
W programie zaplanowano otwarcie 
wystawy w Muzeum Czynu Powstań-
czego, Mszę św., część oficjalną przed 
pomnikiem oraz koncert m.in. Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk” i Filharmonii 
Śląskiej.
W uroczystościach ma uczestni-
czyć Prezydent RP Pan Bronisław 
Komorowski.

fot. Błażej Duk www.galeria.egmina.info

fot. Oficjlany serwis Prezydenta RP www.prezydent.pl

zaPowiedzi wydarzeń

29 maja br. w Górze Świętej Anny 
odbędzie się II Annogórska Majów-
ka Geologiczna, której organizato-
rem jest Stowarzyszenie Kraina św. 
Anny. W programie zaplanowano 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Leśnicy.

Informacje kulturalne

5 czerwca 2011 r. w Górze Św. Anny 
odbędzie się pielgrzymka mniejszości 
narodowych, a po południu w namio-
cie ustawionym przed Domem Piel-
grzyma odbędzie się XX Przegląd Ze-
społów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej.

11 czerwca w Lichyni zaplanowano 
organizację Gminnego Dnia Seniora.

12 czerwca XIX Przegląd Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej. 

Coroczny Regionalny Przegląd Koni 
odbędzie się 25 czerwca br. 

Na ostatni weekend lipca zaplanowa-
no Dni Leśnicy – Spotkanie Miesz-
kańców, zaś Dożynki Gminne odbędą 
się 18 września 2011 r. w Górze Św. 
Anny. 

W lutym i marcu br. rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe. W roku 2011 dotacje zostaną przekazane poniższym organizacjom:

rozstrzyGnięto oFerty na dotacJe

nazwa Przedmiotu nazwa dziaŁania
Kwota  

PrzyznaneJ dotacJi
Gminne Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu

150 000 zł

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim w Opolu

Warsztaty muzyczne – prowadzenie 
grupy śpiewaczej Frohsinn 5 000 zł

Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych, Edukacyjnych  
i Artystycznych TIKEA w Leśnicy

Warsztaty muzyczne Bösel 2011 11 000 zł

Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP w Leśnicy

Organizowanie w Ochronce 
wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 
zamieszkałych na terenie gminy Leśnica

8 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Wsi 
Dolna

Opa, oma, rodzice i ja razem zwiedzamy 
i odpoczywamy 3 608 zł

Stowarzyszenie „Sprawiedliwość 
Pokój i Integralność Stworzenia”

Poradnia psychologiczno-rodzinna
– Góra św. Anny 4 000 zł

W miesiącu marcu w Leśnicy 
miało miejsce 5 pożarów (4 

w budynkach komunalnych i 1 na 
opuszczonej posesji) Sposób, w jaki do 
nich dochodziło budzi pewien niepo-
kój i może wskazywać na umyślne ich 

spowodowanie. Dwa razy podpalona 
została wersalka, raz wykładzina na 
poddaszu, raz podpalone wycieracz-
ki na korytarzu. Prosimy o zachowa-
nie ostrożności i czujności. Jeżeli za-
uważymy coś niepokojącego prosimy 
o kontakt z Policją tel. 997.

Zarząd Województwa już po raz 
kolejny ogłasza konkurs dla miast 

i gmin regionu pn. „Opolskie Kwitną-
ce”. Celem organizowanego już po raz 
trzeci konkursu „Opolskie Kwitnące” 
jest wyłonienie najpiękniej ukwieco-
nych i zadbanych posesji prywatnych 

oraz terenów i obiektów publicznych 
w województwie opolskim.
Chętnych do wzięcia udziału w kon-
kursie prosimy o zgłaszanie się do 
dnia 15 maja w Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy pok. 104.

Drugiego kwietnia 2011 roku 
burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-

strzembski wraz z delegacją gościł 
w gminie partnerskiej Černošice 
(Czechy). Głównym punktem progra-
mu była uroczystość, podczas której 
burmistrz Černošic Pan Filip Kořínek 
oraz Burmistrz Themar (Niemcy) Pan 

Hubert Böse podpisali porozumienie 
o współpracy. Była to również okazja 
aby spotkać się z naszymi partnerami 
z Gerbrunn (Niemcy). Naszym przyja-
ciołom z Černošic i Themar życzymy, 
aby ich współpraca w duchu wspólnej 
Europy przyczyniała się do rozwoju 
obu społeczności.

wizyta w PartnersKieJ Gminie  
ČernoŠice
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Zespół powołano zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 120.6.2011 Burmi-

strza Leśnicy z dnia 17 marca 2011r. 
Spotkanie zainaugurowane zostało 
przez Burmistrza Leśnicy Pana Łuka-
sza Jastrzembskiego. 
 W skład zespołu wchodzi 10 przedsta-
wicieli instytucji związanych z reali-
zacją zadań na rzecz pomocy osobom 
indywidualnym, rodzinom, grupom 
problemowym, bądź środowisku.
W trakcie pierwszego posiedzenia 
Zespół Interdyscyplinarny wybrał 
ze swojego grona przewodniczącego 
i sekretarza.
W skład Zespołu Interdyscyplinarne-
go wchodzą:
Przewodniczący: Joanna Izbicka – 
specjalista pracy socjalnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Leśnicy
Sekretarz: Agnieszka Morawiec – pra-
cownik socjalny Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Leśnicy 
oraz członkowie:
Krystian Adamik – Kierownik NZOZ 
Praktyka Lekarzy Rodzinnych „ME-
DICA” s.c,
Bernard Klyta – Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich,
Jacek Zalejski – Kierownik Posterun-
ku Policji w Leśnicy, Komenda Powia-
towa Policji w Strzelcach Opolskich, 

Zbigniew Chałat – dzielnicowy rejonu 
XI Posterunku Policji w Leśnicy
Barbara Tiszbierek – sekretarz Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Leśnicy,
Alina Hemon – pedagog Publicznego 
Gimnazjum w Leśnicy,
Mariola Browarska – nauczyciel języ-
ka polskiego Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy,
Ryszard Golly – prezes Zarządu Od-
działu Miejsko – Gminnego ZOSPRP 
w Leśnicy.

Cele zespołu realizowane są między 
innymi poprzez:
1. Ocenę sytuacji problemowej osoby 
indywidualnej, rodziny, grup proble-
mowych lub środowiska znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej i wypraco-
wanie sposobu postępowania, któ-
ry będzie miał na celu przywrócenie 
integralności rodziny, bądź środowi-
ska oraz możliwości realizowania ich 
funkcji, oraz podejmowanie działań 
w tym celu przewidzianych przepisa-
mi prawa.

2. Udzielanie pomocy, a w zależności 
od potrzeb poradnictwa socjalnego, 
prawnego, psychologicznego osobom, 
rodzinom, grupom problemowym 
i środowisku, które mają trudności lub 
wykazują potrzebę wsparcia w roz-
wiązywaniu swoich problemów.
3. Podejmowanie interwencji w przy-
padku przemocy domowej i urucha-
mianie procedur mających na celu jej 
powstrzymanie.
4. Udzielanie pomocy dzieciom do-
świadczającym i będących świadkami 
przemocy w rodzinie
5. Podejmowanie wspólnych dzia-
łań w ramach procedury „Niebieska 
Karta”.
Spotkania Zespołu zwoływane są na 
pisemny wniosek członków zespo-
łu, osób, rodzin, grup problemowych 
bądź środowiska, mających trudności 
lub wykazujących potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu sytuacji problemo-
wych, a zwłaszcza w przypadku wy-
stępowania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscypli-
narnego zobowiązani są do zachowa-
nia poufności wszelkich informacji 
i danych, które uzyskali przy realiza-
cji zadań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.
 
Kontakt: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, 
ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica 
tel., fax: 77 404 83 53; 
e-mail: ops@lesnica.pl

Poniedziałek 900 – 1700

Wtorek 730 – 1530

Środa 730 – 1530

Czwartek 730 – 1530

Piątek 730 – 1530

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Izbicka.

„Człowiek stosujący przemoc jest 
większym niewolnikiem od tego, któ-
ry cierpi z jej powodu.”

Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 – 1910) 

Pierwsze Posiedzenie zesPoŁu interdyscyPlinarneGo
W dniu 25 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się pierwsze posiedzenie  
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacje urzędowe Informacje urzędowe

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Joanna Izbicka

Priorytetową sprawą zespołu jest 
reagowanie na sygnały o przemo-
cy w rodzinie w szczególności na 
krzywdzenie dzieci.

W miesiącu lutym br. odbyły się wybory do Rad Sołeckich w gminie i Zarządów Osiedli w Leśnicy.  
Poniżej przedstawiamy Czytelnikom nowowybranych Sołtysów/Przewodniczących Zarządów Osiedli  
w Leśnicy oraz członków Rad Sołeckich/Osiedli. 

nowi wŁodarze w soŁectwach 

Lp.
Nazwa sołectwa I Data 

zebraNIa
sołtys raDa sołecka

1
CZARNOCIN

ZEBRANIE 7.02.2011R.
anna baJteK

Sabina Sładek
Jan Koteluk

Renata Poloczek
Lidia Karwot
Anna Kociok

2
LIChyNIA

ZEBRANIE 18.02.2011 R.
urszula czaKai

Jan Barteczko
Herbert Komander

Józef Makosz
Irena Gasz

Małgorzata Kroker

3
DOLNA

ZEBRANIE 7.02.2011 R
horst morawiec

Brygida Kopa 
Rudolf Cedzich
Antoni Daniel 
Walter Pordzik 

Rudolf Plachetka

4
KADŁUBIEC

ZEBRANIE 9.02.2011 R.
nie doKonano wyboru ------------------------

5
PORęBA

ZEBRANIE 10.02.2011 R.
Piotr PisarsKi

Paweł Gajda
Dorota Kwoczała
Emilia Nieświec

Marian Romanowski
Klaudiusz Kwoczała

6
WySOKA

ZEBRANIE 9.02.2011 R.
edward sKowroneK

Maria Bednarz
Urszula Feliks
Stefan Rudol

Norbert Werner
Teofil Wodarz

7
GóRA ŚW.ANNy

ZEBRANIE 17.02.2011 R.
Piotr GórecKi

Gizela Szendzielorz
Brygida Steindor

Irena Górecka
Henryk Steindor

Małgorzata Urbańczyk

8
RASZOWA

ZEBRANIE 22.01.2007 R.
maria reinert

Janusz Filusch
Roland Mnich

Marzena Szyndzielorz
Hubert Murlowski

Grzegorz Skolik

9
KRASOWA

ZEBRANIE 11.02.2011 R.
JózeF szerlowsKi

Jan Więcek
Hubert Tiszbierek
Karina Kozubek
Justyna Pazurek
Norbert Richter

10
ŁąKI KOZIELSKIE

ZEBRANIE 11.02.2011 R.
eryKa Korzeniec - wóJciK

Bernard Smandzich
Henryk Sladczyk

Hilary Lissok
Dawid Leisner
Rafał Wołowski

11
ZALESIE ŚLąSKIE

ZEBRANIE 26.01.2007 R.
bożena mróz

Jan Majnusz
Norbert Gruszka

Tadeusz Korczyński
Joachim Guttmann
Grażyna Bochenek

Błażej Duk
Zbigniew Romik

Małgorzata Majnusz

12
LEŚNICA OSIEDLE NR 1
ZEBRANIE 15.02.2011 R.

roland reGuŁa

Barbara Gola
Mariola Osełka

Gizela Ploch
Krystyna Rybol
Karina Mateja

Ewelina Koppa
Sebastian Osadzin

13
LEŚNICA OSIEDLE NR 2
ZEBRANIE 05.02.2007 R. woJciech KoJs

Józef Remet
Janusz Kaczmarek

Leszek Radecki
Roman Balwiński

Robert Podgruszecki
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Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Leśnicy od 10 marca br., 

w oparciu o zapisy art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), prze-
prowadza kontrole kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach: Leśnica, 
Krasowa i Góra Św. Anny. Jej zakres 
obejmował przestrzeganie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. W całości zosta-
ła sprawdzona sieć w Krasowej (nie 
stwierdzono nielegalnych podłączeń) 
i w Leśnicy. Niestety w Leśnicy, po-
mimo kilkakrotnie przekazywanych 
informacji nt. dużych ilości ścieków 
opadowych w sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz kosztach tego zjawiska, 
stwierdzono, że 11% nieruchomości 
odprowadza przyłączami kanalizacji 
sanitarnej także wody opadowe – i to, 
albo wprost z podłączonych rynien 

lub poprzez nieszczelną instalację 
kanalizacyjną na terenie posesji, nie-
spełniającą warunków technicznych 
podłączenia. Mieszkańcy tych nieru-
chomości zostali pisemnie poinfor-
mowani o konsekwencjach takiego 
działania, jak również został im wy-
znaczony termin usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłości. Po tym termi-
nie zostaną przeprowadzone kolejne 
kontrole. 

Kontrola KanalizacJi sanitarneJ wybrano wŁadze ochotniczej straży Pożarnej na lata 2011-2015

rewiry 
dzielnicowych

dzieci i mŁodzież recytuJą

z reFeratu inwestycJi  
i GosPodarKi PrzestrzenneJ 

Informacje urzędowe Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

szkolne wieści

szkolne wieści

ZGK LEśNIcA
TEREsA cIEcIOR

Leśnica – mł. asp. Zbigniew Chałat
Zalesie Śl., Lichynia, Czarnocin, Łąki 
Kozielskie, Raszowa, Krasowa – 
sierż. Tomasz Wojs,
Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec, 
Dolna, Poręba – asp. Adam Lamla.
Dzielnicowi pracują według tygodnio-
wych grafików, ponadto pracownicy 
posterunku bądź dzielnicowi pełnią 
dyżury w poniedziałki w godz. 800–
1000, w środy i piątki w godz. 1800–2000. 
Telefon do Posterunku Policji w Le-
śnicy 77 4615222 lub alarmowy 997.

W dniu 3 marca 2011 r. Burmistrz 
Leśnicy Łukasz Jastrzembski 

wraz z Skarbnikiem Gminy Panią 
Klarą Gonsiorowską podpisali umo-
wę o przyznanie pomocy finansowej 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój Wsi” na realizację zadania 
pn. „Zagospodarowanie placu na cele 
rekreacyjne w miejscowości Góra św. 
Anny”. Zadanie składa się z dwóch 
etapów. 

Zakres prac przewiduje:
– odtworzenie istniejącego amfiteatru 
– widowni i sceny,
– wykonanie boiska sportowego,
– wykonanie placu zabaw,
– wykonanie miejsca spotkań wypo-
sażone w grille, 
– ścieżki, nowe ogrodzenia.
Obecnie przygotowuje się dokumen-
tację do rozpoczęcia procedury prze-
targowej. Planowane zakończenie in-
westycji przewiduje się na październik 
2011r.

Zakończyła się pięcioletnia kaden-
cja władz OSP i władz gminnych 

Związku OSP. Pierwszym etapem 
przeprowadzonej na terenie gminy 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
były walne zebrania OSP, które odbyły 

się w okresie od 7 stycznia do 26 lutego 
2011 r. Na zebraniach wybrano nowe 
Zarządy OSP, Komisje Rewizyjne oraz 
przedstawicieli jednostek do Zarządu 
OM-Gm i delegatów na Zjazd Oddzia-
łu M-Gm. W trzech jednostkach 

dokonano zmiany Prezesa OSP – 
w Leśnicy, Lichyni i w Łąkach Ko-
zielskich. Również w trzech zmiany 
Naczelnika OSP – w Czarnocinie, Le-
śnicy i w Wysokiej.

OSP CZARNOCIN

Zarząd OSP:
Prezes – Koteluk Jan
Wiceprezes–Naczelnik 
– Kociok Damian
Sekretarz – Macha Izabela
Skarbnik – Kwoczała Mariusz
Gospodarz – Macha Sebastian
Członek – Długosz Alfons 

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Marek Muszkiet
Członek – Kociok Mateusz
Członek – Pandel Adam

OSP LEŚNICA

Zarząd OSP:
Prezes – Rusin Robert
Wiceprezes–Naczelnik 
– Koszucki Piotr
Wiceprezes – Nowak Joachim
Zastępca Naczelnika – 
Namysło Dariusz
Sekretarz – Ernest Zbigniew
Skarbnik – Wojdyła Justyna
Gospodarz – Rusin Mariusz
Kronikarz – Rusin Sebastian
Członek – Santura Sebastian

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Pytel Andrzej
Członek – Ksiądz Kazimierz
Członek – Stelmach Piotr

OSP LICHYNIA

Zarząd OSP:
Prezes – Nizioł Jarosław
Wiceprezes–Naczelnik – 
Kroker Arkadiusz

Wiceprezes – Makosz Paweł
Z–ca naczelnika – Lesik Andrzej
Sekretarz – Szablicki Rafał
Skarbnik – Nizioł Eugeniusz
Członek – Kępkowski Jarosław

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Kroker Katarzyna
Wiceprzewodniczący – Gasz Józef
Członek – Szablicki Jerzy

OSP ŁĄKI KOZIELSKIE

Zarząd OSP:
Prezes – Leisner Dawid
Wiceprezes–Naczelnik 
– Zagrol Marek
Wiceprezes – Smandzich Bernard
Sekretarz – Kwoczała Łukasz
Skarbnik – Sladczyk Henryk
Gospodarz – Nestman Dawid
Kronikarz – Kwoczała Łukasz

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Wylezik Tomasz
Sekretarz – Krahl Dariusz
Członek – Wołowski Rafał

OSP RASZOWA

Zarząd OSP:
Prezes – Murlowski Marcin
Wiceprezes – Murlowska Teresa
Wiceprezes – Zagrol Alojzy
Naczelnik – Murlowski Rajmund
Sekretarz – Karwot Mariola 
Skarbnik – Kosubek Tomasz
Gospodarz – Murlowski Tomasz
Członek – Jahn Grzegorz
Członek – Polewka Damian

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Zagrol Joachim 
Członek – Tomanek Michał
Członek – Murlowski Piotr

OSP WYSOKA

Zarząd OSP:
Prezes – Gawlik Paweł
Wiceprezes – Naczelnik – Rudol Piotr
Zastępca Naczelnika – 
Polewka Marcin
Sekretarz – Sotor Aleksander
Skarbnik – Polewka Robert
Gospodarz – Trałka Roman
Członek – Janda Leonard

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Ciupka Robert
Członek – Skowronek Łucja
Członek – Krawczyk Alfred

OSP ZALESIE ŚLĄSKIE

Zarząd OSP:
Prezes – Golly Ryszard
Naczelnik – Korczyński Tadeusz
Wiceprezes – Jakrzewski Olgierd
Zastępca Naczelnika – 
Golly Krzysztof
Sekretarz – Strzelczyk–Golly Teresa
Skarbnik – Tiszbierek Teresa
Kronikarz – Duk Błażej
Członek – Rosły Fabian

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący – Raś Witold
Członek – Bernacki Szymon
Członek – Dronia Jessika

Jury w składzie Gizela Szendzielorz, 
Hanna Kruczek, Gabriela Galowy, 

Ewa Janicka, Mariola Browarska po 
wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków przyznało następujące miejsca: 
W kategorii klas VI najlepsza okazała 
się Wiktoria Ziegler. Miejsce drugie 
zajęła Wiktoria Skrzydeł. Na pozycji 
trzeciej znalazły się Dominika Szczer-
bińska i Karolina Suchy. W kategorii 
klas gimnazjalnych zwyciężyły Mał-
gorzata Schlee i Jessica Baran. Miej-
sce drugie przyznano Nicole Bryłka, 
a trzecie Mireli Strokosz i Martinie 
Lissok. W kategorii poezji śpiewanej 
pierwsze miejsce zdobyła Angela Ku-
relowska. Na pozycji drugiej znalazła 
się Martina Tiszbierek, a na trzeciej 
Aldona Kurzaj. Do udziału w eli-

minacjach rejonowych w Strzelcach 
Opolskich wytypowano osoby, które 
zajęły miejsca I-III w kategoriach klas 
VI i gimnazjum oraz Angelę Kurelow-
ską w kategorii poezji śpiewanej. 
 Uczniowie klas I-III zaprezentowali 
się 29 marca, zaś uczniowie klas IV-V 
31 marca. Kategorię klas I-III oceniało 
jury w składzie: Gizela Szendzielorz, 
Lidia Nikula, Lidia Popławska oraz 
Krystyna Pogodzik. Po wysłucha-
niu interpretacji utworów poetyckich 
w wykonaniu uczestników jury posta-
nowiło przyznać następujące miejsca: 
w kategorii klas I pierwsze miejsce 
zajęli Maria Kubica i Zuzanna Gold-
berg. Na pozycji drugiej znaleźli się 
Katarzyna Kowalska, Anna Doszko 
i Łukasz Barteczko. Miejsce trzecie 

przyznano Julii Paterok, Martynie 
Mikołasz i Filipowi Chaj. W kategorii 
klas II najlepsi okazali się Maik Murek, 
Hanna Paczkowska i Jakub Biliński. 
Miejsce drugie zajęła Natalia Nowa-
czek. Miejsce trzecie zdobyli Wiktoria 
Szczerbińska, Daniel Malejka, Szy-
mon Harnos i Gracjan Brzostowski. 
W kategorii klas III zwyciężyli Mał-
gorzata Zgodzaj, Aleksandra Paruzel, 
Michał Husak i Kamila Halenka. Na 
miejscu drugim znaleźli się Miłosz 
Wojciechowski, Paulina Pospiesch-
czyk i Agnieszka Feliks. Miejsce trze-
cie przyznano Alicji Poniatowskiej 
i Alinie Kopczyńskiej.
 Uczestników w kategorii klas IV-V 
oceniała komisja w składzie: Gizela 
Szendzielorz, Iwona Romanowska, 
Ewa Janicka, Gabriela Galowy. Ko-
misja przyznała następujące miejsca: 
w kategorii klas IV pierwsze miejsce 
zajął Michał Jarocki. Na pozycji dru-
giej znalazły się Magdalena Barteczko 
i Anna Gruszka. Miejsce trzecie przy-
znano Wiktorii Gruszkowskiej 

i Paulinie Mikołasz. Wyróżnienia 
otrzymały: Izabela Zielińska, Ali-
cja Zgodzaj i Paulina Buraczewska. 
W kategorii klas V najlepsze okazały 
się Monika Tomanek, Karolina Tka-
czyk, Hanna Plachetka i Anna Kolen-

do. Miejsce drugie zajęli Dawid Bienia 
i Katarzyna Adamik. Miejsce trzecie 
zdobyła Aleksandra Podgruszecka.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe oraz napoje. Organizato-

rem konkursu był Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji, a odbył się on go-
ścinnie w kameralnej sali koncertowej 
Szkoły Muzycznej w Leśnicy.

UJ

Tradycyjnie Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował Miejsko-
Gminny Turniej Recytatorski. Uczniowie klas VI szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści zaprezentowali się 22 marca.

cd. na str. 7
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Łąkach Kozielskich realizowa-

na jest od lipca 2010 roku. Na wy-
konanie kanalizacji Gmina Leśnica 
otrzymała dofinansowanie w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych.
Głównym wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Usługowo Handlowe „M+” 
z o. o. z siedzibą Kędzierzyn-Koźle. 
Zaawansowanie robót na odzień dzi-
siejszy to około 30 %. Prace przebie-
gają prawidłowo i terminowo. Wyko-
nano tranzyt do Kędzierzyna-Koźla, 

sieć w ul. Kościelnej i ul. Wolności. 
Obecnie firma będzie wykonywać 
najtrudniejszy odcinek kanalizacji – 
ul. Leśną , ulica ta jest bardzo wąska 
i kręta droga, a dodatkowym utrud-
nieniem jest istniejące infrastruktura 
w postaci sieci wodociągowej. Firma 
przymierza się także do wykonywania 
głównej przepompowni w okolicach 
przedszkola, której głębokość to około 
5 metrów. Będą tam także wykonywa-
ne przewierty pod drogą powiatową 
i potokiem Łęcka Woda w kierunku 
ulicy Kościelnej.
Gmina Leśnica jest w trakcie podpisy-
wania umowy pożyczki z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie 
w kwocie 1.385 tys. złotych.
Termin zakończenia rzeczowego za-
dania to 15 październik 2011. Patrząc 
na tempo prowadzonych prac termin 
ten jest realny do dotrzymania.
Wskaźnikiem jaki Gmina Leśnica 
musi osiągnąć realizując to zadanie 
jest podłączenie się do nowej kanali-
zacji 80 % mieszkańców, czyli należy 
wykonać co najmniej podłączenia 100 
gospodarstw do połowy 2012 roku. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą 
się szybko podłączać do kanalizacji 
i wskaźnik ten będzie szybko osią-
gnięty i nie będzie potrzeby zwrotu 
otrzymanego dofinansowania.

budowa KanalizacJi sanitarneJ w ŁąKach KozielsKich

sezon turystyczny otwarty!

Przebudowa dróG Gminnych

remont ul. sŁowacKieGo w raszoweJ

MaMy talenty!

Informacje urzędowe Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Gmina Leśnica rozpoczęła prze-
budowę dróg gminnych: ul. Pla-

netorza i Powstańców Śląskich w Gó-
rze Św. Anny. Wykonawcą robót jest 
PPHU „EUROBUD” z Kędzierzyna 
Koźla .
Koszt inwestycji po przeprowadzo-
nym przetargu to 420 832,02 zł. Za-
danie jest dofinansowane z środków 
europejskich z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2007-2013 w wysokości 

85%. Planowany termin zakończenia 
inwestycji 31 maja 2011r. 
Podstawowe parametry zadania:

frezowanie nawierzchni bitu-1. 
micznych i rozebranie istnieją-
cych elementów drogowych;
wykonanie koryt pod kon-2. 
strukcję jezdni i chodników;
podbudowy i roboty 3. 
krawężnikowe;
wykonanie nawierzchni 4. 
jezdni, chodników i zjazdów 

z kostki brukowej betonowej, 
a także częściowo z bruku 
i kamienia łamanego;
wykonanie ścieku z kostki 5. 
granitowej o pow. 39,60 m2;

 Główne parametry geometryczne:
powierzchnia chodni-•	
ków 400,03 tm2;
jezdnia: dł. 454,00 m, szer. 4,00 •	
~ 5,00 m, pow. 2102,40 m2;
budowa sieci oświetlenia 6. 
ulicznego – 4 latarnie.

W dniu 11 kwietnia br. zosta-
nie przekazany plac budowy 

w ramach zadania pn. „Remont na-
wierzchni jezdni i budowa chodnika – 
ulica Słowackiego w Raszowej. Wyko-
nawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych S.A. 
z Kędzierzyn Koźla. Koszt zadania 
wynosi 1 451 389,74. Zadanie będzie 
dofinansowane z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 w wysokości 50%. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji 
to sierpień 2011 roku.

 W ramach inwestycji zostanie wyko-
nany zakres:
Podstawowe parametry zadania:
a) parametry chodnika z kostki beto-
nowej gr. 6,00 cm:

szerokości: 1,50 m,•	
powierzchnia: 1448,19 m•	 2,

b) parametry zjazdów z kostki beto-
nowej gr. 8,00 cm:

szerokości: zmienne,•	
długości: zmienne,•	
powierzchnia: 955,45 m•	 2,

c) parametry jezdni z nawierzchnią 
ścieralną z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA:

długość: 1186,69 m,•	
szerokość: 6,00 m,•	
powierzchnia jezdni: 7264,56 m•	 2,

d) kanalizacja deszczowa:
długość: 891,00 m,•	

d) ściek: · długość: 1872,82 m.

Od 1 kwietnia Punkt Informa-
cji Turystycznej Gminy Leśnica 

rozpoczął sezon letni 2011! Otwar-
ty od wtorku do piątku w godzinach 
8.00 – 16.00 oraz w soboty i niedzie-
le od godz. 10.00 – 14.00 zaprasza 
wszystkich turystów, podróżujących 
i odwiedzających Gminę Leśnica do 

swojej siedziby w rynku w Górze św. 
Anny. 
W Punkcie Informacji Turystycznej 
można nie tylko poinformować się 
o atrakcyjnych zakątkach naszej gmi-
ny, ale także nabyć foldery, broszury 
i ulotki dotyczące Ziemi Leśnickiej. 
Nowością jest przewodnik pielgrzyma 

„Droga św. Jakuba – Województwo 
Opolskie”, który opisuje szlak prowa-
dzący wzdłuż historycznego traktu 
Via Regia, przebiegającego również 
przez Gminę Leśnica.
Swoją obecność w Punkcie Informacji 
Turystycznej można udokumentować 
odciskiem pieczęci okolicznościowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!
MAłGORZATA POLAK

PUNKT INfORMAcJI TURysTycZNEJ  
GMINy LEsNIcA

Paulina Mikołasz, Kamila Halenka).  

Krótko po warsztatach leśnickie ma-
żoretki Słoneczka otrzymały zapro-
szenie na casting do IV edycji pro-
gramu rozrywkowego „Mam Talent”.  
Eliminacje odbyły się drugiego kwiet-
nia w Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu. Dziewczynki były jednymi 
z najmłodszych uczestników castingu 
i od razu rzucały się w oczy. Udzieliły 
kilku wywiadów i miały już pierwszy 
występ w telewizji podczas wejścia na 
żywo w TVN24. 
Słoneczka w składzie Iwona Gola, Sara 
Czakaj, Milena Kopczyńska, Alina 
Kopczyńska, Magdalena Haase, Pau-
lina Mikołasz, Kamila Halenka zapre-
zentowały miniformację z batonami, 
a sześcioletnia Milenka Kopczyńska 
zatańczyła również solówkę. Jury 
było pod wrażeniem umiejętności le-
śnickich mażoretek. Solistka Milena 
Kopczyńska została zaproszona do 
kolejnego etapu eliminacji, natomiast 
reszta zespołu na werdykt zaczekać 
musi do 12 kwietnia. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia w dalszych 
etapach. 

W drugim tygodniu ferii Leśnic-
ki Ośrodek Kultury i Rekreacji 

zorganizował warsztaty mażoretko-
we. W godzinach 1000–1600 ćwiczyła 
grupa starsza (Słoneczka), a 1600–1800 
grupa młodsza (Mini Słoneczka). Za-
jęcia odbywały się na hali sportowej 
oraz w auli. Starsza grupa mażoretek 
Słoneczka z Leśnicy przygotowuje się 
już do Mistrzostw Polski Tańca Ma-
żoretkowego. Pod okiem instruktor-
ki dziewczynki przygotowały marsz 
(skład podstawowy), przemarsz (skład 
poszerzony), solówkę (Milena Kop-
czyńska), trio (Sara Czakaj, Paulina 
Mikołasz, Iwona Gola) oraz minifor-
mację z batonami (Iwona Gola, Sara 
Czakaj, Milena Kopczyńska, Ali-
na Kopczyńska, Magdalena Haase, 
Paulina Mikołasz, Kamila Halenka) 
i miniformację z pomponami (Iwo-
na Gola, Sara Czakaj, Jeanette Szala, 
Alina Kopczyńska, Magdalena Haase, 

UJ

Informacje kulturalne
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Luty, marzec 2011 roku to okres 
konkursów, w których startowa-

li nasi uczniowie. 6 marca tego roku 
w Warszawie odbył się finał Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego, organizowanego przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego. Laureatką tego kon-
kursu została Jessica Janda, finali-
stami: Dawid Cyron, Marta Gomolla 
i Anna Ludwig.

Z kolei finalistami Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego w Opolu 
są Dawid Ćwirko i Justyna Kocur.

 Tradycyjnie już mamy także lau-
reatów Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Niemieckiego. Jest nim uczeń 
klasy I a- Marcel Socha i Sebastian 
Waloszek z klasy III a. Finalistami 
tego konkursu są: Lennard Czakaj 
i Sandra Jelito.

suKcesy uczniów PubliczneGo GimnazJum w leŚnicy Gmina leŚnica PrzyJazna PrzedszKolaKom

cyKl bezPŁatnych szKoleń w raszoweJ

Startowaliśmy także z sukcesami 
w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy 
Religijnej – Gimnazjalista 2011 – fina-
listką tego konkursu została Domini-
ka Paczkowska oraz w Diecezjalnym 
Konkursie Plastycznym – Opole 2011, 
którego laureatka jest Milena Rypa.
Opiekunami uczniów są : Ewa Janas, 
Renata Kwiczak, Dorota Ulrich, Ewe-
lina Kilisz, Elżbieta Kowalik i Walde-
mar Bednarek.

szkolne wieści szkolne wieści

szkolne wieści

Monika Kłosek 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 
Wsi Raszowa w związku z realizacją 

projektu „AKTYWIZACJA DROGĄ 
DO INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW 
WSI RASZOWA” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priory-
tet VII: Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji) wspól-
nie z partnerem tj. Szkołą Podstawową 
w Raszowej organizuje cykl bezpłat-
nych szkoleń dla osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo, uczących 
się lub kształcących oraz rolników 
będących mieszkańcami Raszowej  
z zakresu:

dziennikarstwa,•	
szycia,•	
obsługi komputera •	
(dla początkujących 
i średniozaawansowanych),
projektowania i utrzymy-•	
wania terenów zielonych. 

Celem głównym projektu współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego jest pełna inte-
gracja społeczna, aktywizacja społeczna  
i zawodowa mieszkańców wsi. 
Jednym z głównych problemów, 
z którym aktualnie borykają  
się raszowianie jest postępujące bez-
robocie oraz brak jakichkolwiek form 
wsparcia przeciwdziałających temu 
zjawisku. Ze względu na miejsce za-
mieszkania (teren wiejski) utrudniony 
jest bowiem dostęp do form i metod 
aktywizacji na wielu płaszczyznach,  
a w szczególności zawodowej. Wpływa 
to na niski stopień aktywności zarów-
no w życiu społecznym jak i zawodo-
wym. Na terenach wiejskich rzadko 
prowadzone są akcje wspomagające 
przedsiębiorczość społeczności lo-
kalnej i nawiązujące do podnoszenia 
własnych kwalifikacji. 

W związku z powyższym człon-
kowie Stowarzyszenia Odno-
wy i Rozwoju Wsi Raszowa  
podjęli decyzję o przeprowa-
dzeniu działań mających na 
celu podniesienie poziomu  
życia mieszkańców poprzez pro-
mowanie akcji mających na 
celu aktywizację zawodową  
i integrację społeczną. Uczestnicy 
szkoleń (62 osoby) podniosą swoje 
kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
certyfikatem ich ukończenia, posiądą 
praktyczne umiejętności pwozwalające  
im na powrót na rynek pracy oraz 
rozpoczęcie własnej działalności. 
Projekt, o którym mowa jest od-
dolną inicjatywą lokalną, to zna-
czy, że potrzeba jego realizacji  
nie wynika z jej narzucenia zewnętrz-
nego np. przez firmy szkoleniowe, 
lecz z potrzeby mieszkańców wsi 
Raszowa. 

sTOwARZysZENIE ODNOwy  
I ROZwOJU wsI RAsZOwA

Gmina Leśnica jest beneficjentem 
projektu „Gmina Leśnica przyja-

zna przedszkolakom” realizowanego 
przez Gminny Zarząd Oświaty w Le-
śnicy . Okres trwania projektu – od 
1 02.2011r do 31.12.2011r . Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Łączna kwota 
projektu wynosi 499.954 zł , w tym 
kwota 7499.31 zł stanowi wkład własny 
Gminy. Projekt został napisany przy 
współpracy p. Kierownik GZO w Le-
śnicy Agnieszki Nowak oraz dyrek-
torek przedszkoli – Barbary Strużyna 
PP Zalesie, Małgorzaty Bartodziej PP 
Raszowa oraz Gabrieli Tiszbierek PP 
Leśnica. W ramach projektu wspar-
ciem zostało objętych 190 dzieci – 
dziewczynek i chłopców w wieku 
przedszkolnym uczęszczających do 8 
przedszkoli zlokalizowanych 
w miejscowościach: Leśnica, Dolna, 
Kadłubiec, Góra w. Anny, Raszowa, 
Łąki Kozielskie, Lichynia, Zalesie 
Śląskie. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do eduka-
cji przedszkolnej oraz wzbogacenie 
oferty przedszkoli w Gminie Leśni-
ca. Większa liczba dzieci w wieku 
przedszkolnym zostanie objęta opie-
ką poprzez stworzenie dodatkowe-
go oddziału przedszkolnego dla 15 
wychowanków w Publicznym Przed-

szkolu im. Braci Grimm w Leśnicy, 
który będzie czynny 8 godzin dzien-
nie oraz poprzez uatrakcyjnienie zajęć 
przedszkolnych wykraczających poza 
podstawę programową wychowa-
nia przedszkolnego. We wszystkich 
przedszkolach oraz oddziałach przed-
szkolnych realizowane będą bezpłatne 
zajęcia specjalistyczne oraz ogólnoro-
zwojowe: logopedyczne, muzyczne, 
gimnastyczne, plastyczno – technicz-
ne oraz nauka pływania dla dzieci 
pięcio i sześcioletnich. Planowane są 
również wycieczki rozwijające kom-
petencje kluczowe min. kino, teatr, 
muzeum, agroturystyka, piesze rajdy 
oraz festyny dla wszystkich mieszkań-
ców Gminy. Projekt zakłada również 
wydłużenie opieki nad dziećmi o 2 
godziny dziennie w przedszkolach 
5-godzinnych – w Dolnej, Kadłubcu, 
Górze św. Anny, Dolnej, Zalesiu Śl., 
Lichyni, Łąkach Kozielskich. Przed-
szkola w Leśnicy oraz Raszowej będą 
czynne w okresie wakacji o miesiąc 
dłużej w wymiarze zgodnym z zapo-
trzebowaniami tj. odpowiednio 9,5 
oraz 9 godzin dziennie. 
W okresie od 15 do 17 marca w Przed-
szkolu w Leśnicy oraz Oddziałach 
Zamiejscowych w Dolnej, Kadłubcu, 
Górze św. Anny odbyły się zebrania 
ogólne z rodzicami dotyczące reali-
zowanego projektu „Gmina Leśnica 

przyjazna przedszkolakom”. W spo-
tkaniach uczestniczyły władze miasta 
w osobach – Pana Bumistrza Łukasza 
Jastrzembskiego, Z-cy Burmistrza 
Andrzeja Iwanowskiego oraz Kie-
rownika Gminnego Zarządu Oświaty 
w Leśnicy – Agnieszki Nowak. Spo-
tkania prowadziła Gabriela Tiszbierek 
– dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Leśnicy. Rodzice wypełnili Karty 
zgłoszenia dzieci do projektu, otrzy-
mali ulotki informacyjne o projek-
cie oraz promocyjne długopisy. tDla 
dzieci zostały zostały przygotowane 
artykuły promocyjne w postaci cza-
peczki oraz chusty. W ramach projek-
tu dla rodziców został przygotowany 
poczęstnek. 
Dzieci zaprezentowały się w otrzy-
manych czapkach i chustach dnia 23 
marca w auli Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Leśnicy podczas udziału 
w przedstawieniu teatralnym 
„ Nie to złoto, co się świeci”.
Cieszy nas bardzo opinia Rodziców, 
którzy pozytywnie wypowiadają się 
na temat realizowanego projektu. 
Jednak największą satysfakcją dla nas 
nauczycielek jest czas poświęcany wy-
chowankom na rozwijanie ich uzdol-
nień oraz wyrównywanie szans.
Mamy zawsze na uwadze dobro dziec-
ka oraz fakt, że uniwersytet zaczyna 
się już w przedszkolu. 

We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych realizowane będą bezpłatne zajęcia 
specjalistyczne oraz ogólnorozwojowe: logopedyczne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczno – techniczne 
oraz nauka pływania dla dzieci pięcio i sześcioletnich.

GABRIELA TIsZBIEREK 

JERZy wOJTALA
sEKRETARZ ZJAZDU

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do Galerii Sztuki w Leśnicy 
w każdą sobotę i niedzielę w godzi-
nach 1000-1800. Wstęp wolny! W każdą 
sobotę w godz. 1000-1800 zapraszamy 
dzieci na „Zajęcia w galerii”. Istnieje 
możliwość zostawienia dziecka pod 
fachową opieką instruktora w czasie 
Mszy Świętej i nabożeństwa.

zaPraszamy do Galerii

ProJeKt wsPóŁFinansowany Przez unię euroPeJsKą w ramach 
euroPeJsKieGo Funduszu sPoŁeczneGo

W dniu 16 kwietnia 2011 r. w Le-
śnicy odbył się X Zjazd Od-

działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Leśnicy, na którym m.in. wybrano 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP, Komisję Rewizyjną 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP, przedstawicieli do Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP i dele-
gatów na Zjazd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP.
I. Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP:

Prezes – Ryszard Golly1. 
Wiceprezes – Paweł Gawlik2. 
Wiceprezes – Alfons Długosz3. 

Wiceprezes – Bernard Smandzich4. 
Komendant Gminny – 5. 
Joachim Nowak
Sekretarz - Leonard Janda6. 
Skarbnik - Tadeusz Korczyński7. 
Członek Prezydium – 8. 
Marcin Murlowski
Członek Prezydium – 9. 
Rajmund Murlowski
Członek Prezydium – 10. 
Andrzej Lesik
Członek Prezydium – 11. 
Zbigniew Ernest
Członek zarządu – 12. 
Teresa Tiszbierek
Członek zarządu –  13. 
Piotr Koszucki

II. Komisja Rewizyjna Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP:

Przewodniczący – 1. 
Kazimierz Kurzeja
Wiceprzewodnicząc – Witold Raś2. 
Sekretarz – Joachim Zagrol3. 

III. Przedstawiciele Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP:

Teresa Tiszbierek1. 
Piotr Koszucki2. 

IV. Delegaci na Zjazd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP:

Jan Koteluk1. 
Arkadiusz Kroker2. 
Krzysztof Golly3. 

Informacje urzędowe

wybory zosP rP
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W dniu 21 stycznia 2011 roku 
obchodziliśmy w naszej szko-

le uroczystość Dnia Babci i Dziadka. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
seniorzy. Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali ciekawy program ar-
tystyczny, który sprawił dużo radości 
zaproszonym gościom i został nagro-
dzony gromkimi brawami. Dla na-
szych seniorów przygotowany został 
słodki poczęstunek.
 29 stycznia wieczorem zorganizowa-
ny został koncert charytatywny dla 
chorej Martynki z Kędzierzyna-Koźla. 
W trakcie występów przeprowadzono 
zbiórkę pieniężną na leczenie dziew-
czynki. Przybyli na koncert wykazali 
się zrozumieniem i hojnością ofiaro-
wując na tak szczytny cel około 1200 
zł.
Dzień 8 lutego przebiegał w naszej 
szkole pod hasłem bezpiecznego Inter-
netu. Uczniowie zostali poinformowa-
ni o korzyściach, jak i o zagrożeniach 
płynących z korzystania z tego środka 
masowego przekazu. Uczniowie klas 
IV-VI wykonali plakat.
 W dniu 9 lutego – przed rozpoczę-
ciem okresu Wielkiego Postu – prze-
brani w ciekawe stroje uczniowie 
wzięli udział w balu karnawałowym. 
W trakcie imprezy odbyło się wiele 
ciekawych konkursów. Wszyscy bawili 
się znakomicie.
Dnia 10 lutego przed rozpoczęciem 
ferii zimowych odbyły się Walentynki 
Szkolne. Wcześniej wykonane kartki 
walentynkowe zostały doręczone wy-
branym adresatom.
Szkolne Koło Teatralne prowadzone 
przez p. Walentynę Czachor wystawi-
ło przedstawienie kukiełkowe z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny. Piękne de-
koracje i ciekawy scenariusz a także 
„Taniec ptaszków” spotkały się z du-
żym aplauzem widowni.
22 marca 2011 r. w sali koncertowej 
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Leśnicy odbył się Miejsko-Gminny 
Turniej Recytatorski dla uczniów 
klas VI szkół podstawowych oraz 
uczniów gimnazjum. Naszą szkołę 
reprezentowały:

w kategorii Turniej Recytatorski •	
– Wiktoria Skrzydeł, Dominika 
Płachetka,
w kategorii Poezja Śpiewana – •	
Martina Tiszbierek oraz Aldona 
Kurzaj.

Wiktoria Skrzydeł zajęła II miejsce 
i reprezentowała naszą gminę oraz 
szkołę w Strzelcach Op. na etapie po-
wiatowym. W kategorii Poezji Śpiewa-
nej Martina Tiszbierek zajęła II miej-
sce, Aldona Kurzaj – III.
Nasi najmłodsi uczniowie również 
brali udział w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim. I miejsce w tej kate-
gorii wiekowej zajęła Zuzanna Gold-
berg, a II miejsce zajął Łukasz Bar-
teczko. Naszych małych recytatorów 
przygotowała ich wychowawczyni 
p. Lilla Popoławska.
31 marca odbył się Miejsko-Gminny 
Turniej Recytatorski dla uczniów klas 
IV-V.
W kategorii klas IV Magdalena Bar-
teczko oraz Anna Gruszka zajęły II 
miejsce. Paulina Buraczewska otrzy-
mała wyróżnienie.
W kategorii klas V miejsce I zdobyła 
Karolina Tkaczyk, miejsce II Katarzy-
na Adamik. Do konkursu dziewczęta 
przygotowywała p. Ewa Janicka.
Dobra passa towarzyszyła nie tyl-
ko recytatorom, ale również uczest-
nikom Konkursu Wiedzy o Ruchu 
Drogowym. Łukasz Kocur, Knet Da-
mian i Mateusz Kopa zajęli I miejsce 
na szczeblu gminnym i awansowa-
li tym samym na szczebel powiatu. 
Uczniów przygotowywała p. Barbara 
Pospieschczyk.
25 marca w Raszowej odbył się II 
Przegląd Twórczości Śląskiej. Repre-
zentanci naszej szkoły zajęli I miejsce 
w kategorii scenki „Czy richtik momy 
talynt”. II miejsce zajęli uczniowie 
klasy II – Marek Wycisło i Weronika 
Ogaza przedstawiając wiersz „Lyń”.
25 marca odbyły się dwie ciekawe im-
prezy w naszej szkole, a były to Dzień 
Patrona oraz Dzień Otwartych Drzwi. 
Dzień Patrona został przygotowany 
inaczej niż dotychczas. Postać Józefa 
Wilkowskiego została przedstawiona 
w formie prezentacji, która wzbogaciły 
pieśni patriotyczne.
W dniu 25 marca nasza szkoła orga-
nizowała Dzień Otwarty. W tym dniu 
gościli u nas przyszli pierwszoklasiści 
wraz z rodzicami, nowi uczniowie 
z miejscowości Czarnocin również 
z rodzicami. Spotkanie rozpoczęła 
pani dyrektor Ewa Spinda, która ser-
decznie przywitała wszystkich przyby-
łych , a także przedstawiła nauczycieli 
uczących poszczególnych przedmio-

tów. Następnie oprowadziła gości po 
naszej pięknej szkole.
Rodzice wraz ze swoimi pociechami 
mogły zwiedzić szkołę i przyjrzeć się 
jej pracy i osiągnięciom. W poszcze-
gólnych klasach nauczyciele zorgani-
zowali zajęcia otwarte. Na początku 
uczniowie klasy V wraz z wychowaw-
czynią panią Ewą Janicką przedstawili 
krótki występ artystyczny, pani Helena 
Damas zaprezentował bogato wyposa-
żoną klasę do nauczania historii, pani 
Lilla Popławska przygotowała zagadki 
i ciekawe zadania do wykonania przez 
przyszłych naszych uczniów, pani Ka-
tarzyna Borguś zapoznała rodziców 
i dzieci ze swoją klasą oraz przekazała 
informacje dotyczące przyszłej klasy 
pierwszej. W pracowni przyrodniczej 
pani Tatiana Florek, przy pomocy 
uczniów klasy IV i V, zaprezentowała 
ciekawe doświadczenia z przyrody.
Spotkanie zakończyła prezentacja 
(w programie Power Point z wykorzy-
staniem tablicy interaktywnej) ukazu-
jąca pracę, osiągnięcia i ofertę naszej 
szkoły, którą przygotowała i zaprezen-
towała pani Walentyna Czachor.
Swoimi osiągnięciami pochwalić się 
mogą również sportowcy naszej szko-
ły. W szkole powstała drużyna małych 
piłkarzy, którzy ciężko trenują pod 
okiem p. Magdaleny Radeckiej oraz 
biorą udział w różnych piłkarskich 
turniejach. W styczniu zaproszeni zo-
staliśmy na turniej Halowej Mini Piłki 
Nożnej do Leśnicy, w którym nasza 
drużyna zajęła III miejsce. Reprezen-
tantami naszej szkoły byli: Krowicki 
Martin, Ciupka Adrian, Szice Dawid, 
Przybyła Damian, Konieczny Tomasz, 
Barteczko Mateusz, Barteczko Łukasz, 
Kos Marcin. Był to pierwszy oficjalny 
turniej, w jakim nasi mali piłkarze 
wzięli udział. Zdobyli tam swoje pierw-
sze w życiu medale, które wzmożyły 
apetyt na dalsze zwycięstwa. Przed 
nimi jeszcze dwa duże ogólnopolskie 
turnieje piłkarskie, których głównym 
organizatorem i koordynatorem jest 
PZPN.
Nie tylko nasi mali piłkarze osiągają 
bardzo dobre wyniki. 30 marca w Le-
śnicy odbył się Gminny Turniej Piłki 
Nożnej, w którym drużyna naszych 
dziewcząt zajęła I miejsce i awansowa-
ła tym samym do rozgrywek na szcze-
blu powiatu. Awans wywalczyły: Ti-
szbierek Martina, Skrzydeł Wiktoria, 

nowinKi ze szKoŁy PodstawoweJ w zalesiu ŚląsKim

Parada laureatów reGionalneGo  
PrzeGlądu twórczoŚci ŚląsKieJ

wiosna w studio woKalnym bis 
szkolne wieści

Burmistrz Leśnicy i Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji byli orga-

nizatorami II Regionalnego Przeglądu 
Twórczości Śląskiej. 18 marca w klu-
bie wiejskim w Raszowej odbyły się 
eliminacje dla przedszkoli, a 25 mar-
ca dla szkół podstawowych. W eli-
minacjach udział wzięły wszystkie 
przedszkola i oddziały zamiejscowe 
przedszkoli w gminie Leśnica oraz 
wszystkie szkoły podstawowe: SP im. 
Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śl., SP 
im. Obrońców Góry Chełmskiej w Le-
śnicy oraz SP Raszowa.. Jury w skła-
dzie: Gizela Szendzielorz, Małgorzata 
Polak, Anna Celt i Anna Maciewitz 
było pod wrażaniem umiejętności 
i poziomu przygotowania wszystkich 
grup. Jury oceniało dobór strojów, 
rekwizyty, poprawność wymowy, sto-
pień trudności repertuaru oraz ogól-
ny wyraz artystyczny.
Wyniki eliminacji dla przedszkoli 
przedstawiają się następująco: pierw-
sze miejsce przyznano: przedszkolu 
w Kadłubcu za różnorodność wystę-
pu pod tytułem „Mimry z mamrami 
– czyli misz-masz po Śląsku” (Roxana 
Janda, Jessica Bula, Joanna Nawara, 
Anna Nawara, Marcel Pandel, Rafał 

Pientka, Marcin Bula, Victoria Ma-
lek, Oliver Krancioch, Michał Pient-
ka) oraz Karolinie Cedzich i Wiktorii 
Sobota z przedszkola w Dolnej za wy-
konanie scenki pod tytułem „Żuraw 
i czapla”. Drugie miejsce przyznano: 
Ochronce imienia Edmunda Boja-
nowskiego z Leśnicy za wykonanie 
scenki pod tytułem „Królewna, keroł 
usła” (Julia Mincer, Michał Lubczyk, 
Julia Gamża, Mateusz Fyrguth, Ja-
kub Mrowiec, Paulina Hibner) oraz 
Paulinie Barteczko, Zuzannie Nowak 
i Agacie Wyschka z przedszkola w Li-
chyni za scenkę „Jak se matki skarży-
ły na swoje dziatki”. Miejsce trzecie 
zdobyli: Agata Nierle i Łukasz Kroker 
z przedszkola w Zalesiu Śląskim za 
wykonanie wierszy i piosenek oraz 
Milena Kopczyńska i Wiktoria Pate-
rok z przedszkola w Leśnicy ze scenką 
„Kubuś Puchatek i maszkety”. Wszyst-
kim pozostałym występującym przy-
znano wyróżnienia.
Wyniki eliminacji dla szkół podsta-
wowych przedstawiają się następują-
co: pierwsze miejsce przyznano: w ka-
tegorii monolog: Wiktorii Ziegler z SP 
Raszowa („Pustelnica Petronela”); 

w kategorii scenki: grupie „Utalen-
towani” z SP Zalesie Śląskie („Czy 
momy talent”); w kategorii taniec: 
klasie IIIa z SP Leśnica („Walczyk Wa-
loszek”, „Kozierajka”, piosenka „Mo-
plik”, wiersz „Osioł bez taszy”). Dru-
gie miejsce zajęli: w kategorii wiersz: 
Marek Wycisło i Weronika Ogaza 
z SP Zalesie Śl. (wiersz „Leń”); w kate-
gorii scenka: członkowie Koła Regio-
nalnego działającego przy SP w Leśni-
cy („Zebranie wiejskie”); w kategorii 
taniec: uczniowie klasy Ia z SP Leśni-
ca („Trojak”, „Gąsior”, „Kowal”) oraz 
uczniowie klasy IIIb z SP w Leśnicy 
(„To moje echo”, „Gołymbiorze”). 
Trzecie miejsce przyznano: Karolinie 
Suchy z SP Raszowa („Przigoda ciot-
ki Fridy w Krakowie”). Wyróżnienia 
otrzymali: Martyna Duda z SP w Ra-
szowej („Pielgrzymka mojego fatra na 
odpust w Annabergu”), Anna Burek 
z SP w Raszowej („O kozie Elzie”) oraz 
Dawid Bienia z SP w Raszowej („O pa-
ryzołlach”). Z uwagi na to, że wystę-
py były bardzo różnorodne i ciekawe 
jury postanowiło, że podczas parady 
laureatów, zaprezentują się wszyst-
kie przedszkola i szkoły podstawowe, 
które brały udział w eliminacjach. 
Występujący otrzymali dyplomy oraz 
poczęstunek. Każde z przedszkoli 
oraz Panie, które przygotowały dzieci 
do występów otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. 10 kwietnia w Auli Domu 
Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbyła 
się Parada Laureatów II Regionalnego 
Przeglądu Twórczości Śląskiej. Impre-
zę prowadziły Suskie Skowronki. Jako 
zaproszeni goście zaprezentowali się 
również Simona Bieniek i Denis Ma-
cioszek z Warmątowic oraz uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leśnicy i Publicz-
nego Gimnazjum im. Św. Franciszka 
z Asyżu.

Informacje kulturalne

Informacje kulturalne

UJ

Pander Jesika, Kurzaj Aldona, Golly 
Aurelia, Tiszbierek Justyna, Pinkawa 
Joanna, Buraczewska Paulina oraz 
nasza najmłodsza, ale jakże waleczna 
zawodniczka Korczyńska Simona. Zo-
baczyć radość na twarzach dziewcząt 
po zdobyciu I-go miejsca – bezcenne.

Studio wokalne BIS działające przy 
DFK LESNICA reprezentowało 

Leśnicę na konkursie wokalistów DO-
REMI w Ozimku 21 marca 2011 roku, 
w którym wystąpiło 60-ciu wokali-
stów w tym nasi reprezentanci - Alina 
Kopczyńska, Simona Bieniek, Mar-
tina Tiszbierek, Dorota Rieger, Seba-

stian Trela oraz Weronika Mincer. 
Wszyscy nasi uczestnicy konkursu 
zaprezentowali się doskonale. Mimo 
bardzo wysokiego poziomu konkursu 
Dorota Rieger i Sebastian Trela wró-
cili z nagrodami. Instruktorami dzie-
ci i młodzieży jest zespół muzyczny 
BIS. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

cd. na str. 13
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Dziecko w wieku szkolnym z du-
żym zainteresowaniem przyglą-

da się życiu najbliższego środowiska. 
Nasza placówka stara się więc zapo-
znać młode pokolenie z regionalnymi 
tradycjami. Uczymy je rozpoznawania 
śladów przeszłości i rozwijamy zdol-
ności postrzegania teraźniejszości. 
Budzimy w dzieciach przywiązanie 
do rodzinnej miejscowości i uświa-
damiamy potrzebę pielęgnowania na-
szych obyczajów.
W związku z kultywowaniem trady-
cji, w II niedzielę adwentu Samorząd 
Uczniowski zorganizował w szkole 
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Miesz-
kańcy Raszowej mogli wówczas za-
kupić przepiękne stroiki, kartki 
świąteczne, smaczne wypieki i wiele 
innych przedmiotów dekoracyjnych. 
Wszystkie prace wykonane zostały 
własnoręcznie przez nieocenionych 
rodziców i aktywnych uczniów naszej 
placówki. 
Dużym przeżyciem, nie tylko kuli-
narnym, było pieczenie ciasteczek 
przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Członkowie Klubu Miłośników Kul-
tury i Tradycji wraz z opiekunkami 
– panią Justyną Bilińską i Gabrielą 
Galowy chętnie ugniatali, wałkowa-
li i wykrawali różne wzory z ciastek 
pod bacznym okiem pani Małgorzaty 
Suchy – znanej i cenionej kucharki. 
Do wypieku ciasteczek przyczyni-
ła się także piekarnia „Anna”, gdyż 
dzięki uprzejmości pani Małgorzaty 
Gromotki ciasteczka zostały nieod-
płatnie upieczone. Dużo radości spra-
wiło uczniom lukrowanie wypieków, 
a także pakowanie ich do ozdobnych 
opakowań. Każdy na długo zapamięta 
tę niezwykłą lekcję i unoszący się za-
pach świątecznego ciasta.
W ramach kultywowania pięknej 
tradycji jasełek uczniowie naszej pla-
cówki pod kierunkiem ks. Henryka 
Kuczery pojechali do Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem, by poka-
zać tam piękną, baśniową historię na-
rodzin Chrystusa. Występ bardzo się 
podobał zgromadzonej publiczności.
Kolejnym działaniem mającym na 
celu podtrzymywanie tradycji było 
kolędowanie. Grupy kolędnicze pod 
opieką pani Justyny Bilińskiej 
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i Gabrieli Galowy odwiedzały miesz-
kańców naszej gminy, życząc im 
wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku. 
Innym ważnym wydarzeniem w na-
szej szkole był Dzień Babci i Dziadka. 
Uczniowie klas I-III wraz z wycho-
wawczyniami: Joanną Nawrotek, Lidią 
Nikulą i Moniką Tomanek-Paczkow-
ską z okazji tego dnia przygotowali 
występy artystyczne dedykowane bab-
ciom i dziadkom. Mali artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. 
W ramach współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 18 im. Wojciecha Kor-
fantego w Cisowej członkowie kółka 
teatralno-recytatorskiego wystąpili 
gościnnie na Biesiadzie Śląskiej, za-
poznając się z ciekawymi zwyczajami 
regionalnymi. 
Pierwszego Dnia Wiosny, aby tradycji 
stało się zadość, przez Raszową prze-
maszerował barwny korowód. Ucznio-
wie trzymając w ręku Ekologiczne 
Marzanny i kolorowe gaiki, chcieli 
wiosennymi piosenkami i hasłami 
przegonić złą zimę. Ten dzień wszyst-
kim na długo pozostanie w pamięci.

SUKCESy NASZyCh UCZNIóW

W naszej szkole, jak co roku, odbyły 
się liczne konkursy dla uczniów, któ-
rzy chcieli się wykazać wiedzą i inny-
mi zdolnościami, np.: Konkurs Gier 
Planszowych, Konkurs Plastyczny 
„But św. Mikołaja”, Konkurs Piękne-
go Pisania, Konkurs Języka Polskiego, 
Konkurs Języka Angielskiego, Kon-
kurs Języka Niemieckiego, Konkurs 
Matematyczny, Konkurs Historyczny, 
Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Kla-
sowy „Pięknie czytamy legendy”, Kon-
kurs Klasowy „Pięknie opowiadamy 
legendy” oraz Konkurs Recytatorski.
Uczniowie godnie reprezentowali na-
szą placówkę również podczas kon-
kursów na szczeblu gminnym i woje-
wódzkim. Oto ich wyniki:
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Reli-
gijnej – Żak 2011 (etap wojewódzki): 
Wiktoria Ziegler (II miejsce) 
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religij-
nej – Żak 2011 (etap rejonowy): Wik-
toria Ziegler (I miejsce), Justyna Mar-
kieton (III miejsce), 

Faustyna Nowaczek (V miejsce), Piotr 
Paczkowski (V miejsce), Weronika 
Giemza (VI miejsce)
Gminny Konkurs Polonistyczny: 
Wiktoria Ziegler (I miejsce)
Gminny Konkurs Historyczny: Wik-
toria Ziegler (I miejsce), Piotr Pacz-
kowski (III miejsce)
Gminny Konkurs Matematyczny: 
Bartłomiej Zieliński (II miejsce)
Gminny Konkurs Przyrodniczy: Piotr 
Paczkowski (I miejsce)
Gminny Konkurs Ruchu Drogowego: 
Justyna Markieton, Marlena Rudner, 
Kamil Pietczyk, Kamil Marut ( I miej-
sce )
Gminny Konkurs Recytatorski:
Klasa I: Maria Kubica (I miejsce)
Klasa II: Hanna Paczkowska (I miej-
sce), Jakub Biliński (I miejsce), Nata-
lia Nowaczek (II miejsce), Wiktoria 
Szczerbinska (III miejsce), Daniel Ma-
lejka (III miejsce), Gracjan Brzostow-
ski (III miejsce)
Klasa III: Michał Husak (I miej-
sce), Małgorzata Zgodzaj (I miejsce), 
Agnieszka Feliks (II miejsce)
Klasa IV: Izabela Zielińska (wyróżnie-
nie), Alicja Zgodzaj (wyróżnienie)
Klasa V: Marlena Rudner (I miejsce), 
Monika Tomanek (I miejsce), Dawid 
Bienia (II miejsce)
Klasa VI: Wiktoria Ziegler (I miejsce), 
Dominika Szczerbinska (III miejsce), 
Karolina Suchy (III miejsce)
II Przegląd Twórczości Śląskiej: Wik-
toria Ziegler (I miejsce), Karolina Su-
chy (III miejsce).
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