
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI  W LEŚNICY 

KWIECIEŃ 2012 NUMER 1/2012 

                         Na czas Wielkiej Nocy  
                      serdeczne życzenia nieustającego  
                     zdrowia, wszelkiej radości i wielu 
                     miłych chwil spędzonych w gronie 

           rodziny i przyjaciół  
          składają  

             Przewodniczący               Burmistrz Leśnicy  
             Rady Miejskiej                  Łukasz Jastrzembski  
         Ryszard Froń      wraz z pracownikami  
      oraz Radni Rady Miejskiej               Urzędu Miejskiego 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy w Wasze ręce - pierwszy  
w tym roku – świąteczny numer 
Wiadomości Leśnickich, w którym 
zamieszczono wiele tekstów opisujących 
wydarzenia z ostatnich trzech miesięcy, 
ale również plany na najbliższą 
przyszłość. Na kolejnych stronach 
naszego biuletynu znajdziecie informacje 
przygoto wane  przez  so ł tysó w, 
przedstawicieli organizacji społecznych 
oraz LOKiR, w których opisane jest to, co 
działo się w sołectwach i osiedlach naszej 
gminy, zamieściliśmy również terminarz 
największych przedsięwzięć kulturalnych 
w 2012 roku. W numerze również  
o działalności i sukcesach naszych 
przedszkoli i szkół, zaczynając od 
k o n k u r s u  l i t e r a c k i e g o  d l a 
przedszkolaków, poprzez osiągnięcia  
w szkołach w Raszowej, Leśnicy i 
Zalesiu, sportowo spędzony czas przez 
uczniów SOS, a kończąc na ogromnych 
sukcesach naszych gimnazjalistów. 
Publikujemy również kilka informacji z 
Urzędu Gminy: dotyczących planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Zalesia, zmieniającej się ustawy 
„śmieciowej”, kontroli podatkowej oraz 
kontroli przyłączy kanalizacyjnych i 
zbiorników bezodpływowych tzw. szamb. 
Zamieściliśmy również rozkład jazdy 
naszych gimbusów, którymi od początku 
kwietnia mogą jeździć wszyscy 
zainteresowani. 

Serdecznie zachęcam do lektury 
Wiadomości Leśnickich. 

Łukasz Jastrzembski 
Burmistrz Leśnicy 

 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI  

W styczniu i lutym br. w każdej miejscowości naszej gminy odbyły się spotkania 
mieszkańców z Burmistrzem i Radnymi, na których przypomniano 
przeprowadzone inwestycje i działania w roku 2011, ale również zapoznano 
zebranych z budżetem Gminy i zadaniami do zrealizowania w roku 2012. Na 
zebraniach Sołtysi i Przewodniczący Osiedli przedstawili również sprawozdania z 
działalności za rok 2011. Porównując tegoroczne spotkania z zebraniami z lat 
ubiegłych jestem ogromnie zbudowany bardzo dobrą frekwencją, za którą za 
pośrednictwem Wiadomości Leśnickich serdecznie dziękuję. Uważam, iż jest to 
sygnał mówiący o potrzebie organizowania tego typu spotkań, na których 
mieszkańcy otrzymują szereg informacji dotyczących życia naszej Gminy, 
funkcjonowania Urzędu, problemów, z którymi musimy się zmierzyć i planów, 
które chcemy zrealizować. Bardzo ważnym elementem spotkań jest możliwość 
przedstawienia problemów i spraw do załatwienia w konkretnej miejscowości, 
które w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Gminy będą 
rozpatrywane i realizowane. 

AKTYWNE PANIE Z DOLNEJ  
Dnia 25 marca br. tradycje śląskiej kuchni można było podziwiać w sali sporto-
wej w Kórnicy. A to za sprawą 22 kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w tym 
również koła w Dolnej. Gospodynie zaprezentowały świąteczne potrawy, słodko-
ści i pięknie przybrane stoły. Haftowane obrusy przyozdobiły pisanki, kroszonki 
oraz wiosenne kwiaty. Nie brakowało również tłumu publiczności który krążył 
wokół stołów i  degustował potrawy i wypieki. Kosze ze święconką, swojskie 
wędliny, biała kiełbasa i tradycyjna kaczka sprawiły, że stoły uginał się pod cię-
żarem jedzenia.  
Na stołach znalazły się także różnego rodzaje trunki. Zgodnie z poleceniem zgro-
madzonych gospodyń, dobre jedzenie należy czymś popić, a najlepiej zrobić to 
nalewką własnej roboty. 

A na stole z Dolnej znalazły się m.in. baranek wielkanocny, kalafior 
zapiekany w cieście, galert, Soleier, milka torta, pieczeń w sosie myśliwskim. 
sałatka owocowa, mazurek, baba wielkanocna, żurek z jajkami, kołocz śląski, 
szpajza kakaowo-cytrynowo, zajączki i kurki z suchego mleka, likier brzoskwi-
niowy oraz własnoręcznie wykonane dekoracje: zielony jęczmień i gniazdko  
z przepiórczymi jajkami. 

   Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w  Dolnej   



 

 

STR. 2  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Wycieczka do Aquaparku 

 6 marca grupka 12 uczniów SOSW w Leśnicy wyjechała wraz z opiekunami 
Małgorzatą Zielińską,  Sylwią Friedrich, Aliną Baczyńską i Przemkiem Janiszewskim 
do Aquaparku w Tarnowskich Górach. Wszyscy świetnie się bawili. Najbardziej 
uczestnikom wycieczki podobało się zjeżdżanie ze ślizgawek wodnych. Można było się 
też zrelaksować w jacuzzi, solance, a także popływać w żwirku, na fali wodnej i na 
dworze. Po basenie pojechaliśmy do McDonald'sa na pyszne jedzonko. 

Do domów przywieźliśmy mnóstwo wrażeń. Wszystkim bardzo się podobało. 
Szkoda, że wycieczka była taka krótka. Może będzie powtórka, ale tym razem do Aqu-
aparku we Wrocławiu. 
 Dziękujemy sponsorom, dzięki którym ta wycieczka mogła się odbyć: Pań-
stwu Renacie i Marcinowi Stokłosa właścicielom Firmy Transportowej ze Zdzieszowic 
oraz Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy. 

Magdalena Warząska - ucz. kl. I ULO 

Uwaga Mieszkańcy – zmiana planu zagospodarowania  

dla Zalesia Śląskiego 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XVIII/94/12 z 26 marca 2012 r. Gmina Leśnica przystąpiła do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie. Wnioski o zmianę planu zagospodarowania wsi 
Zalesie Śląskie można składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.  

Ważne numery 
telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  
77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gosp. Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i Gosp.  
         Przestrzennej 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury  
          Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. 
          Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds.  
           Zamówień Publicznych  
Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615181 
Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji  
77 4615931 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Szkoła Podstawowa w Raszowej  
77 4048265 
Szkoła Podstawowa w Zalesiu 
Śląskim  77 4615241 
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w 
Leśnicy 77 4615377 
Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
Publiczne Przedszkole w Raszowej 
77 4615666 
OZ Łąki Kozielskie 77 4635716 
Publiczne Przedszkole w Zalesiu  
Śląskim 77 4635948 
OZ Lichynia 77 4615248 
Posterunek Policji w Leśnicy 
774615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 
77 4615324 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy. 
Za nami już większa część roku szkolnego, wiele zrealizowanych planów i zadań. 

Uczniowie z zapałem rozpoznają i rozwijają swoje zdolności, sprawdzają wiedzę w organi-
zowanych na rożnym szczeblu konkursach. Zdobywcami największych sukcesów zostali: 
Sara Czakaj – I miejsce i laureatka, Paulina Pospieschczyk – II miejsce, Magdalena Haase 
V miejsce, Paulina Mikołasz – VI miejsce, Kamila Halenka, Iwona Gola, Milena Pastuch -
VII miejsce w Ogólnopolskim Multiteście z Języka Niemieckiego (op. B. Cyron, N. Szpyl-
ma); Marek Kolender - laureat i IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Religijnym  
(op. J. Fran); Miłosz Browarski i Dominik Charczenko – finaliści Wojewódzkiego Konkur-
su Polonistycznego; Hanna Plachetka i Aleksandra Podgruszecka – zakwalifikowały się do 
etapu powiatowego Konkursu Recytatorskiego (op. I. Romanowska). Gratulujemy. Szósto-
klasiści już 3 kwietnia piszą Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty, życzymy powodze-
nia i połamania piór. 

W szkołach podstawowych Gminy Leśnica realizowany jest projekt pt. Szansa 
Leśniczan, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Benificjentem projektu jest 
Gmina Leśnica, koordynatorem gminnym B. Górna, koordynatorami szkolnymi E. Spinda i 
I. Pawlus. Zadania księgowe realizuje GZO w Leśnicy –A. Nowak, J. Irzyk i E. Lukosz. Na 
"Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III"- realizację zadań 
w ramach projektu pozyskaliśmy 109713,20 zł, w tym fundusze na zakup środków dydak-
tycznych oraz na zajęcia dla dzieci. Uczniowie klas I-III (ostateczni benificjenci projektu) 
zostali objęci następującymi zajęciami edukacyjnymi: dla dzieci z trudnościami w pisaniu i 
czytaniu, dla dzieci z trudnościami w matematyce, gimnastyki korekcyjnej, muzyczno – 
tanecznymi, matematycznymi, teatralno-artystycznymi, sportowymi, logopedycznymi, po-
lonistycznymi, przyrodniczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, rewalidacją oraz zajęciami 
psychoedukacyjnymi. Wszystkie dzieci młodszych klas wyjadą do teatru. Realizacja projek-
tu gwarantuje rzeczywiste wsparcie dla naszych najmłodszych uczniów. 

Uczniowie naszej szkoły mają różne pasje. Niektórzy z pasją prowadzą hodowle, 
inni organizują plebiscyty, jeszcze inni wspomagają zwierzątka ze schroniska, gro uczniów 
wciela się w role aktorów, tancerzy i prezentuje przygotowane programy społeczności 
szkolnej i lokalnej. Dnia 21 marca zorganizowane zostały w szkole obchody „Dnia przyjaź-
ni i wiosny bez przemocy”. Uczniowie klasy  III b (pod opieką p. T. Sawickiej) przygoto-
wali program o wiośnie, radości, koleżeństwie i miłości. Klasa Vb (pod kier. p. I. Roma-
nowskiej) zaprezentowała bardzo refleksyjny program o pokoju, wierze, nadziei, przyjaźni. 
Uczniowie wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez p. Piotra. Zabłockiego nt. „Ptaki, zwia-
stuny wiosny”. Ogłoszono wyniki Plebiscytu na Najmilszą Koleżankę i Najmilszego Kole-
gę. Zdobywcami tak zaszczytnych tytułów spośród wielu konkurujących o tytuł zostali: 
Hanna Plachetka i Rafał Figura. Inni mają szansę za rok. Szkołę zdobiły wykonane przez 
uczniów  kwitnące dobrym słowem „Kwiaty przyjaźni”. Wystąpiły mażoretki Mini Sło-
neczka i Grupa taneczna Entropia. Obchody zostały dofinansowane przez Burmistrza Leśni-
cy w ramach programu profilaktyki. 
Uczniowie kl. III-VI uczyli się jak być kreatywnym zdobywcą umiejętności edukacyjnych, 
jak szybko zapamiętywać, twórczo wykorzystywać pokłady posiadanej wiedzy, uczestni-
cząc w warsztatach „ Kreatywna szkoła”. 

„Warto być dobrym” to ogólnopolska akcja Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” 
skierowana do 1500 szkół (patronat: UNESCO i MEN). Uczestniczy w niej ponad 120 
uczniów naszej szkoły. Uczniowie kreują i czynią dobro. Za udokumentowane, dobre 
uczynki, uznane przez kolegów, nauczycieli, bliskich, wezmą 29.06.2012r. udział w loso-
waniu roweru górskiego marki KROSS o wartości 1000,00 zł. (Rower czeka w szkole). 
Powodzenia. 

Już 19.04.2012r. na Rynku w Leśnicy organizujemy pod patronatem Burmistrza 
Leśnicy VI Regionalny Sejmik Ekologiczny. Zapraszamy. 

Barbara Górna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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OSP WYMIENIŁY SAMOCHODY 

Problem modernizacji środków transportu 
Ochotniczych Straży Pożarnych nurtował środowisko 
strażaków w gminie od wielu lat. Kwestię tę poruszano 
wielokrotnie na różnych forach, zdominowała ona obrady 
ostatniego Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w 
Leśnicy, który odbył się w kwietniu ubiegłego roku. 
Jednoznacznie stwierdzono wtedy, że jest to sprawa 
pierwszoplanowa dla dalszej działalności OSP i nie można już 
dalej zwlekać z jej rozwiązaniem. 

Od tego czasu sprawy potoczyły się bardzo szybko  
i po myśli strażaków OSP. Najwcześniej ziściły się marzenia 
o nowym samochodzie druhów z OSP w Zalesiu Śląskim.  
W dniu 29 listopada 2011 r. odebrali oni fabrycznie nowy 
średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy  
z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 Mercedes-Benz ATEGO 
1429 AF. Wyposażenie pojazdu to m.in. autopompa, 
wyciągarka, agregat prądotwórczy z masztem 
oświetleniowym, hydrauliczny zestaw ratownictwa 
technicznego. Łączny koszt zakupu wozu i sprzętu 
pożarniczego wyniósł 700.974 zł. Część tej kwoty – 200.000 
zł – przekazała OSP w formie dotacji gmina Leśnica. Resztę 
dofinansowali Związek OSP RP, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i MSWiA. 

Użytkowany dotychczas przez OSP w Zalesiu 
Śląskim samochód Opel Blitz LF 8 przekazany został 19 
grudnia 2011 r. do OSP w Czarnocinie, zastępując wóz Żuk A 
15. Razem z samochodem ochotnicy z Czarnocina otrzymali 
także pompę benzynową HONDA i agregat prądotwórczy 
PRO CLASSIC 3500. 

Z nowym rokiem pojawiła się możliwość nabycia 
używanego samochodu strażackiego STEYR TLF 3000 
Spezial z gminy Rosental w Austrii. Samochód 
wyprodukowano w 1985 r., ale był w pełni sprawny 
technicznie i służył nieprzerwanie w miejscowej jednostce 
straży. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, 
autopompę Rosenbauer, dwie linie szybkiego natarcia, po 40 
m każda, maszt oświetleniowy i agregat prądotwórczy. Po 
konsultacjach z Zarządem OSP w Leśnicy podjęto decyzję  
o zakupie pojazdu. Transakcję zrealizowano ostatecznie 24 
stycznia 2012 r. a kilka dni później, 28 stycznia, nowy 
nabytek znajdował się już w remizie strażaków OSP  
w Leśnicy. Za pojazd zapłacono ponad 52 tyś. zł, ze środków 
finansowych budżetu gminy Leśnica. 

Od 16 lutego 2012 r. w użytkowaniu jednostki OSP 
w Leśnicy znajduje się również lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy IVECO DAILY 65C15D, rocznik 2002, przekazany 
przez Komendę Powiatową PSP w Strzelcach Opolskich. 
Pojazd używany jest głównie do ratownictwa technicznego. 
Posiada dwa zbiorniki: na wodę o pojemności 1000 litrów i na 
pianę o objętości 100 litrów. Ponadto na wyposażeniu auta 
znajdują się agregat prądotwórczy GEKO 2500, maszt 
oświetleniowy, radiotelefon samochodowy RADMOR, linia 
szybkiego natarcia o długości 40 m, wyciągarka. Nowy 
nabytek zastąpił w służbie pięćdziesięcioletni samochód 
Mercedes Benz LAF 322, który strażacy z Leśnicy otrzymali 
w darze z Niemiec w 1993 r. Oby towarzyszył im bezpiecznie 
w akcjach, co najmniej tyle lat, co jego wysłużony 
poprzednik. 

W związku z wymianą pojazdów użytkowany 
dotychczas przez OSP w Leśnicy samochód Star 244 został 24 
lutego 2012 r. przekazany do OSP w Wysokiej, wraz  
z motopompą TOHATSU M16/8. Po niezbędnym remoncie, 
który przeprowadzono w marcu br. wóz wciągnięto na podział 
bojowy i rozpoczął on nowy etap w strażackiej służbie. 
Wycofano natomiast z użytkowania samochód Opel Blitz LF 
8. 

Dzięki zaangażowaniu działaczy OSP oraz 
aktywnym działaniom Burmistrza i wsparciu ze strony 
radnych gminy Leśnica udało się sfinalizować i doprowadzić 
do pomyślnego końca – ku zadowoleniu strażaków – zakup 
specjalistycznych pojazdów strażackich. Nabyte pojazdy 
przyczynią się w znacznym stopniu do zwiększenia 
mobilności operacyjnej OSP, a tym samym również 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

Na wycofane pojazdy OSP gmina ogłosiła przetarg. 
                                                           Jerzy Wojtala 

 Kierownik Referatu SO 

KONTROLE  PODATKOWE 
 
Urząd Miejski w Leśnicy informuje, że w II 

półroczu 2012 roku będą przeprowadzane kontrole 
podatkowe u podatników. 
Sprawdzane będą dane wykazane w deklaracjach 
podatkowych - z danymi stwierdzonymi podczas 
kontroli u podatnika. 

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, 
czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jeżeli 
podatnik sam dokona korekty danych, składając nową 
informację, urząd dokona zmiany naliczenia podatku - 
decyzji podatkowej od następnego miesiąca, po złożeniu 
korekty. 
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości podczas 
kontroli, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe w 
sprawie, która była przedmiotem kontroli i będzie 
obejmowało okres wsteczny do trzech lat. 
 Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. 
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie  
7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
kontroli.    

Referat Finansowo-Budżetowy  

Nowinki z  przedszkola w Dolnej  
 
Rok 2012 rozpoczął się w Oddziale Zamiejscowym pracowi-
cie, bowiem od 1 stycznia realizowany jest projekt współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej pt."Gmina Leśnica 
przyjazna przedszkolakom II", w ramach którego prowadzone 
są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze metodami Pedagoiki 
Zabawy KLANZA, Aktywnego Słuchania Muzyki Batii 
Strauss, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz na-
uka języka angielskiego, zajęcia logopedyczne i korekcyj-
ne. W styczniu przedszkolacy z wielką radością gościli w 
swoim przedszkolu swoje babcie i dziadków z okazji ich 
święta. W czasie uroczystości zaprezentowali swoje umiejęt-
ności artystyczne: wokalne, recytatorskie, aktorskie i tanecz-
ne. Były to mile spędzone chwile na zarówno dla dzieci jak  
i gości przy wspólnym poczęstunku przygotowanym przez 
rodziców oraz wspólnych zabawach. Radośnie minął też dzie-
ciom czas podczas zabaw, konkursów i tańców na Balu Prze-
bierańców. W tym roku jak zwykle na balu  pojawiły się 
przeróżne postacie ze świata baśni. 21 marca Patrycja, Justy-
na i Wiktoria reprezentowały nasze  przedszkole na Gminnym 
Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez LOKiR 
prezentując. Kultywując tradycje ludowe przedszkolacy witali 
"Wiosnę" wędrując ulicami miejscowości wesołym, rozśpie-
wanym korowodem z kukłą Marzanny. Ponieważ w przed-
szkolu realizowane są programy pt. "Czyste powietrze wokół 
nas" i "Kubusiowi przyjaciele natury" promujące zdrowy tryb 
życia i postawy proekologiczne, dzieci tym razem nie spaliły 
Marzanny. Żeby pozbyć się zimy wysłały ją pocztą na Biegun 
Północny. Tuz przed świętami Wielkiej No-
cy tradycyjnie  odwiedzi nasze przedszkole "Wielkanocny 
Zajączek" z prezentami. Dzieciaki już w świątecznym nastro-
ju z niecierpliwością oczekują tej chwili.  

Wychowawczyni: Maria Jelito 
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Zarządzeniem Burmistrza z dnia 3 stycznia 2012 r.  zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych. 

Po przeprowadzeniu konkursu dotacje udzielone zostały na dofinansowanie następujące zadań: 

 

Nazwa zadania Kwota do-

tacji w zł 

Dotacjobiorca 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 150 000 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Leśnicy 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych przy kole 

TSKN w Leśnicy - grupa śpiewacza Frohsinn i Studio Wo-

kalne BIS 

6 500 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 

Warsztaty muzyczne Leśnica 2012 13 500 Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, 

Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA 

Organizacja obchodów 20-lecia postawienia drzewka majo-

wego „MAIBAUMU” przez koło TSKN w Lichyni 

5 410 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 

Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez Zgromadze-

nie Sióstr Służebniczek NMP wychowania i edukacji dla 

dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie gminie Leśnica 

8 000 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 

w Leśnicy 

Ochrona i promocja zdrowia – poradnia psychologiczno-

rodzinna 

4 000 Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i 

Integralność Stworzenia – Góra Świętej 

Anny 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia  

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

152, poz. 897 ze zm.). Co prawda, ustawodawca przewidział 

wejście w życie nowego systemu dopiero na dzień 1 lipca 2013 

r., jednak do tego czasu gminy muszą podjąć szereg działań 

w tym m.in. zobowiązane są do przeprowadzenia przetargu na 

odbieranie odpadów komunalnych. 

Zgodnie z w/w ustawą Gminy zapewniają czystość i porządek 

na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności prowadzą działania 

informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności  

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Burmistrz jest obowiązany przeprowadzić, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną na temat praw  

i obowiązków właścicieli nieruchomości. Dlatego odbyły się 

spotkania z mieszkańcami, na których ten temat był omawiany.  

Gmina Leśnica należy do Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. To w ramach tego 

związku gmina będzie zapewniała prawidłowe wykonanie 

ustawy. Związek wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał 

śmieci, a mieszkańcy będą odprowadzać „opłatę śmieciową”. 

W ramach tej opłaty będą odbierane wszystkie odpady (śmieci) 

z terenu danej nieruchomości. Tak jak dotychczas, nadal będzie 

promowana selektywna zbiórka odpadów, poprzez niższą 

stawkę opłaty.   

O zmianach i wszystkim co będzie się działo wokół problemu 

„odpadów” będziemy na bieżąco informować na stronie 

internetowej urzędu  www.lesnica.pl oraz poprzez informację 

w radiu i prasie.  

 Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej 

     Marian Gorgosch  

ODPADY - ZBLIŻAJĄ SIĘ ZMIANY.  

7 styczeń – pierwszą sobotę roku mieszkańcy wsi mieli 

możliwość spędzić przy dźwiękach muzyki, w miłym gronie w 

Klubie Wiejskim. Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowali w 

tym celu zabawę karnawałową. 

25 styczeń – organizacje działające na terenie wsi 

zaproponowały dzieciom i młodzieży popołudnie i wieczór na 

tanecznym parkiecie. Najmłodsi mieszkańcy wsi spędzili miło 

czas z rówieśnikami i muzyką w tle. 

4 luty – tradycją staje się powoli to, że pierwszą sobotę lutego 

druhowie oraz sympatycy miejscowej jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej spędzają na wspólnej zabawie w Klubie 

Wiejskim na dorocznym Balu Strażaka. 

10 marzec – Panie zgromadziły się w Klubie Wiejskim i były w 

tym dniu goszczone przez panów. Atrakcją wieczoru była część 

artystyczna przygotowana przez najmłodszych mieszkańców 

miejscowości oraz studio wokalne Bis. 

24 marzec – do Raszowej z różnych zakątków Polski zjechało 

50-ciu sędziów sportów pożarniczych w celach szkoleniowych. 

Druhowie z miejscowej OSP (seniorzy i MDP) spędzili kilka 

godzin na murawie, a sędziowie oceniali ich starty.  

31 marzec – odbyła się kolejna zorganizowana akcja pod 

hasłem „czysta wieś”. Mieszkańcy jak zwykle chętnie się w nią 

włączyli i porządkowali zarówno swoje jak i publiczne tereny. 

Ponadto w każdy piątek o godz. 19.00 wszyscy chętni gromadzą 

się w Klubie Wiejskim i wspólnie się gimnastykują.  

 

   Sołtys Raszowej Maria Reinert  

Oj działo się działo w Raszowej ... 

http://WWW.lesnica.pl
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Marzec 2012 w Publicznym Gimnazjum 

w Leśnicy 

Marzec tego roku obfitował w wiele wydarzeń  w naszej 

szkole. Odbyły się w Opolu finały wojewódzkie  konkursów 

przedmiotowych. Mieliśmy w nich znaczący udział. Uczennica 

klasy III a - Aleksandra Bartoń  była bardzo zapracowana - 

wystartowała w finałach Konkursu Biologicznego, Fizycznego  

i Matematycznego, natomiast  Marta Gomolla w Konkursie 

Polonistycznym i Fizycznym.  Marta Kossakowska zakwalifikowała 

się do finału Konkursu Języka Angielskiego. W Konkursie Języka 

Niemieckiego pobiliśmy rekord- aż pięciu uczniów  zostało 

laureatami tego konkursu. Są to: Aleksandra Barton, Marta 

Gomolla, Lennard Czakaj, Dawid Cyron Florian Reinert . 

Tradycyjnie już pojechaliśmy do Warszawy na finał 

Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego 

przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego. I tutaj także padł rekord: 8 finalistów: Marta 

Gomolla, Lennard Czakaj, Dawid Cyron , Marcel Socha, Andrzej 

Majnusz, Patrycja Charczenko, Anna Ludwig, Dominik Ludwig. 

Wyniki tego konkursu poznamy wkrótce. Również Diecezjalny 

Konkurs Wiedzy Religijnej zakończył się dla nas pomyślnie- 

laureatką tego konkursu  została Wiktoria Ziegler, finalistami:  

A. Barton i Łukasz Ziegler. 

Jednym z 16 finalistów  Konkursu Wiedzy o Austrii  

(w konkursie startowało 570 uczestników z 4 województw), 

zorganizowanego przez Bibliotekę Austriacką w Opolu został 

Florian Reinert- również uczeń PG w Leśnicy. 

W ramach projektu „Aktywny w szkole- aktywny w 

życiu”, realizowanego od 2008 roku wspólnie z Uniwersytetem 

Śląskim w Katowicach, 8 gimnazjalistów wraz z opiekunem panem 

W. Bednarkiem wzięło udział w warsztatach naukowych w sobotę 

24 marca 2012 roku w Katowicach. Nasza drużyna w składzie:  

A. Barton, M. Gomolla i M. Wieczorek za film podsumowujący 

projekt zdobyły I miejsce( na 20 szkół). 

Warto także wspomnieć o sportowcach, w szczególności  

o drużynie siatkarskiej chłopców i drużynie dziewcząt  w  piłce 

nożnej. 

Przed nami egzaminy gimnazjalne w nowej formie- uczeń  

zamiast 3 , będzie zdawał  5 egzaminów, niektórzy 6 – z języka 

obcego na poziomie rozszerzonym oraz wymiana szkolna  

z  Realschule w  Hirschaid. W kwietniu 2012 nasza grupa jedzie na 

tydzień do Niemiec, w maju czeka nas rewizyta. Chciałabym w tym 

miejscu gorąco podziękować Burmistrzowi Leśnicy- panu 

Łukaszowi Jastrzembskiemu za znaczące wsparcie  finansowe tego 

wyjazdu, który rozwija nie tylko partnerstwo europejskie , ale 

kształci postawę otwartości młodzieży na inne kultury i poszerza jej  

kompetencje kluczowe, tak istotne w dzisiejszym świecie. 

                                            Monika Kłosek  
                      Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy 

Konkurs literacki dla przedszkolaków  

W styczniu i lutym dzieci w przedszkolach z gminy Leśnica 

wymyślały bajkę na konkurs literacki „Nasza bajka” 

zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śl. 

wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni. Ideą konkursu 

było m.in.: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich 

dzieci, upowszechnianie kultury żywego słowa, rozwój 

wyobraźni, postaw twórczych oraz pobudzenie naturalnej 

ekspresji. Zadanie nie było łatwe gdyż bajkę musiały 

wymyślić wyłącznie dzieci bez pomocy nauczyciela ponadto 

utwór nie mógł być wcześniej nigdzie publikowany. Na 

konkurs dotarło łącznie 9 prac: „Niesforny króliczek Maciuś”   

PP Zalesie Śl., „W zaczarowanym lesie”  OZ Lichynia, 

„Zielona czapeczka” – grupa Biedronki, PP Leśnica, „Bajka  

o chłopcu, który zniszczył księżyc”grupa Motylki, PP Leśnica, 

„Bajka o misiu polarnym” grupa Pszczółki, PP Leśnica, 

„Bajka o pandzie Eleonorze, która znalazła nieistniejące 

drzewo” , OZ Dolna, „O odważnej księżniczce” PP Raszowa, 

„Dinuś ratuje Dinolandię”  OZ Łąki Kozielskie, „Zuzia  

i Puzia” OZ Góra Św. Anny. Każda bajka opowiadała o czymś 

innym, była oryginalna i do tego  z  pięknymi ilustracjami.  

Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie. W swojej 

ocenie wzięło pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne, 

kulturę słowa, samodzielność dzieci w tworzeniu bajki, 

oryginalność prezentowanego utworu oraz bogactwo treści 

zawartej w utworze. Komisja po burzliwej naradzie pierwsze 

miejsce przyznała „Bajce o chłopcu, który zniszczył 

księżyc” (Grupa Motylki z PP Leśnica) za oryginalny temat 

 i treść bajki oraz samodzielność dzieci w jej tworzeniu. Na 

drugim miejscu za zgodność z cechami bajki, bogatą treść 

 i samodzielność dzieci znalazła się bajka Oz Lichynia pt. 

 „W zaczarowanym lesie”. Trzecie miejsce przyznano bajkom: 

„Dinuś ratuje Dinolandię” Oz Łąki Kozielskie oraz „Niesforny 

króliczek Maciuś” PP Zalesie Śl.  

Wszystkie pozostałe prace nagrodzono wyróżnieniem 

a specjalne wyróżnienia za estetykę i oryginalność wykonania 

szaty graficznej przyznano bajce „Zuzia i Puzia” (Oz Góra Św. 

Anny) oraz bajce „O odważnej księżniczce” (PP Raszowa). 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Panu Dariuszowi 

Nowakowi i firmie DGN Transport, „F&K” S.C. 

Przedsiębiorstwu Handlowo- Usługowemu K. Fajer M. Kulpa 

oraz firmie FH Speed za ufundowanie nagród, które otrzymały 

wszystkie uczestniczące w konkursie przedszkola. 

  Justyna Proksza - Nowak  

DZIEŃ KOBIET W LEŚNICY 

 11 marca w sali OSP w Leśnicy odbyła się impreza  
z okazji Dnia Kobiet. Jej organizatorami byli Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji, Zarząd Koła TSKN w Leśnicy oraz 
Zarządy Osiedli Nr 1 i 2  w Leśnicy. Przewodniczący zarzą-
du koła mniejszości niemieckiej Hubert Mincer oraz prze-
wodniczący zarządu osiedla Nr 1 Roland Reguła złożyli Pa-
niom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Potem mężczyź-

ni rozdali kobietom tulipany. Dla licznie zgromadzo-
nych Pań wystąpiły zespoły działające przy kole mniej-
szości niemieckiej: grupa śpiewacza Frohsinn, dziecięcy 
zespół taneczno-wokalny Marlenki, dziecięca grupa 
taneczna Mini Entropia, młodzieżowa grupa taneczna 
Entropia oraz zespoły działające przy LOKiRze: studio 
piosenki, mażoretki Mini Słoneczka, solista Jakub No-
wak i AleChłopy. Podczas imprezy po raz pierwszy 
zaśpiewał zespół Ale Frohsinn. Organizatorzy przygo-
towali również poczęstunek: kawę, herbatę, oraz ciasta.  

Urszula Janda  
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INTERNET I TELEFON W GMINIE LEŚNICA ZA 
DARMO 

 Firma telekomunikacyjna WWNET z Raciborza będzie  
w latach 2012-2013 budowała sieć internetową na terenie Gminy 
Leśnica w technologii WiMAX. Inwestycja będzie dofinansowana z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego internetu do 
miejscowości, gdzie usługa taka nie funkcjonuje albo jest 
ograniczona. Sieć w gminie będzie częścią sieci budowanej na 
terenie województwa opolskiego i śląskiego. Jakie korzyści dla 
mieszkańców objętych projektem? Mieszkańcom miejscowości 
objętych dofinansowaniem zostanie zaproponowana niepowtarzalna 
oferta. Przede wszystkim możliwość korzystania z dostępu do 
szerokopasmowego internetu w niezawodnej technologii. Kolejną 
korzyścią to brak kosztów za podłączenie. Dodatkowo WWNET 
planuje w pierwszym roku zwolnić klientów z opłaty 
abonamentowej za internet. W kolejnych latach transfer ma się 
kształtować na poziomie 6Mb/s za 60zł. Zostanie również 
wprowadzona usługa telefonii stacjonarnej VOIP, a więc tanie 
p o ł ą c z e n i a  t e l e f o n i c z n e  z  c a ł y m  ś w i a t e m .  
I tutaj również klient nie będzie ponosił żadnych kosztów za 
urządzenia. 
Ilość osób, które mogą skorzystać z podłączenia do nowej sieci 
WWNET jest ograniczona, dlatego prowadzona jest lista chętnych. 
Zapisywać się można telefonicznie 032/4152708 lub osobiście w 
siedzibie firmy przy ul. Stefana Batorego 7 w Raciborzu.   
Trochę informacji o technologii - WiMAX ( Worldwide 
Interoperability for Microwave Access) jest technologią 
bezprzewodowej, radiowej transmisji danych, opartą na 
międ z yn aro d o wych  s t an d ard ach  s two rzon ych  d l a 
szerokopasmowego, radiowego dostępu do internetu na rozległych 
obszarach. Technologia ta jest alternatywą dla rozwiązań 
przewodowych – gwarantuje wysoką jakość sygnału, będąc 
niezależną  od warunków atmosferycznych i przeszkód terenowych. 
Nowoczesny system WiMAX został wprowadzony na polski rynek 
w 2010 r., a w roku 2012-2013 będzie już funkcjonował na terenie 
Gminy.                 Adrian Bochenek 

WWNET  Racibórz 
  

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW  
ŁĄK KOZIELSKICH  I RASZOWEJ  

Została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej  
w Łąkach Kozielskich. W roku 2012 został złożony wniosek  
o płatność do Urzędu Marszałkowskiego - Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW). W chwili obecnej trwa jego 
kontrola i weryfikacja. Pragniemy również poinformować, iż 
Gmina Leśnica, jako inwestor zadania, musi się wykazać do 
końca maja br. efektem ekologicznym, polegającym na 
fizycznym podłączeniu się mieszkańców do kanalizacji. Nie 
wykazanie się w przedmiotowej sprawie skutkować będzie 
nałożeniem kar przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.  

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) obowiązkiem 
właściciela nieruchomości jest przyłączenie tej nieruchomości do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

W związku z powyższym, mając na uwadze art.  
6 ust.1 w/w ustawy informujemy, iż będą przeprowadzone  
w obecności upoważnionych przedstawicieli Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy oraz funkcjonariuszy Policji kontrole na 
nieruchomościach niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej pod 
katem wywozu nieczystości ciekłych oraz pojemności, 
zapełnienia i szczelności istniejących zbiorników 
bezodpływowych. Będzie należało udokumentować wywóz 
ścieków bytowych poprzez okazanie dowodów księgowych bądź 
umowy z przedsiębiorcami, posiadającymi stosowne zezwolenia 
w tym zakresie. 

   Adrian Lukosz  
Referat Infrastruktury  Komunalnej  

S z a n o w n y m  J u b i l a t o m :S z a n o w n y m  J u b i l a t o m :S z a n o w n y m  J u b i l a t o m :    
Pani Katarzynie Fiałkowskiej  z Leśnicy z okazji 98 rocznicy urodzin, Panu 

Franciszkowi Sitnik z Leśnicy z okazji 93 rocznicy urodzin, Pani Matyldzie Mateja  

z Lichyni z okazji 94 rocznicy urodzin , Pani Marie Wolnik z Krasowej  

i Pani Helenie Tiszbierek z Poręby z okazji 91 rocznicy urodzin,  

Panu Józefowi Bomba z Zalesia Śląskiego, Pani Marii Paczuła z Lichyni, Siostrze 

Marii  Konradzie z Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia  Sióstr Służebniczek  

NMP  w Leśnicy, Pani Bronisławie Iwaniów z Poręby , Pani Bronisławie Milczarek 

z Poręby z okazji 90 rocznicy urodzin, 

Pani Agnieszce Ziółkowskiej z Poręby , Pani Mariannie Wieczorek z Poręby , Panu 

Józefowi Paczosa z Łąk Kozielskich , Siostrze Marii  Eufemii z Domu 

Prowincjonalnego Zgromadzenia  Sióstr Służebniczek  NMP  w Leśnicy, Pani Marii 

Krahl z Łąk Kozielskich, Pani Małgorzacie Kral z Zalesia Śl., Pani Agnieszce 

Smandzich z Poręby, Pani Marii Gnielka  z Zalesia Śląskiego, pani  Reginie Stiller 

z  Lichyni, Panu Romanowi Majnusz z Zalesia  Śląskiego z okazji 85 rocznicy urodzin, 

Panu Wilhelmowi Berger z Raszowej , Pani Janinie Szwancarz z Zalesia Śl.ąskiego, Pani Lidii Chmiel z Łąk 

Kozielskich, Pani Marii Piecek z Poręby, Panu Jerzemu  Wyrwoł z Łąk Kozielskich, Pani Annie Burda z Poręby  

z okazji 80 rocznicy urodzin, 

Państwu Margot i Engelbertowi Wyrwoll z Raszowej i Małgorzacie i Henrykowi Jelito z Leśnicy, Marii  

i Bronisławowi Kiwka z Leśnicy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,  

Państwu Teresie i Rolandowi Słota z Leśnicy,  Irenie i Norbertowi Majnusz  z Leśnicy,  Dorocie  

i Waldemarowi Nestman z Łąk Kozielskich ,  Kornelii i Norbertowi Plachetka z Leśnicy, Edycie i Joachimowi 

Giemza z Raszowej, Brygidzie i Krzysztofowi Kolendo z Góry Świętej Anny, Bernadecie i Hubertowi Kosubek z Łąk 

Kozielskich, Jadwidze i Jerzemu Bugiel z Czarnocina, Renacie i Henrykowi Paterok z Kadłubca, Ilonie i Józefowi 

Swaczyna z Zalesia Śląskiego, Halinie i Zbigniewowi Świdrak z Zalesia Śląskiego z  okazji 25-lecia pożycia 

małżeńskiego,  

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i  wszelkiej pomyślności w imieniu własnym  

i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy  składa Łukasz Jastrzembski Burmistrz Leśnicy. 
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 Nasza placówka brała udział w ogólnopolskiej kampanii 

"Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz 

Dom". Zbieraliśmy monety 1gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 

gr. Pieniądze te przeznaczono na pomoc dla dzieci 

odseparowanych od rodzin. W akcję zaangażowani byli 

wszyscy uczniowie. Rezultat okazał się znakomity, 

zebraliśmy bowiem 14710 monet o wartości 615,63 zł. 

Pieczę nad prawidłowym przebiegiem kampanii 

sprawowały panie Gabriela Galowy i Justyna Bilińska. 

 Nauczycielki klas I-III (Lidia Nikula, Joanna Nawrotek  

i Monika Tomanek-Paczkowska) zorganizowały wspólny 

Dzień Dziadka i Babci. Klasa III oprócz okolicznościowych 

wierszy i piosenek zaprezentowała humorystyczne scenki 

rodzajowe dotyczące seniorów,  wykonane gwarą. 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszowej 8 lutego 

bawili się na balu karnawałowym, który zorganizował 

Samorząd Uczniowski. Podczas zabawy wybrano króla  

i królową balu, którymi w kategorii klas I-III zostali: 

Joanna Stach (kl. I) i Michał Suchy (kl. III), a w starszej 

grupie wiekowej: Monika Tomanek (kl. VI) i Artur Feliks 

(kl. VI). Uczestnicy balu otrzymali soczki i batoniki 

ufundowane przez Radę Rodziców. Sądząc po 

uśmiechniętych minach i zmęczeniu dzieci, zabawa była 

udana, a wspomnienia na długo zostaną w pamięci. 

 Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Raszowej 

uświetnił Dzień Kobiet organizowany w klubie dla 

mieszkańców przez panią sołtys Marię Reinert, radę 

sołecką oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Raszowa. Dzieci 

zaśpiewały znane europejskie przeboje oraz 

zaprezentowały układ taneczny. Popis młodych artystów 

wszystkim się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa 

i podziękowania.  

 Szkoła Podstawowa w Raszowej brała udział w akcji 

„Makulatura = kultura fizyczna”. Celem przedsięwzięcia 

było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę ochrony 

środowiska naturalnego. Zbiórka makulatury i puszek 

cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w zamian 

nasza placówka otrzymała od organizatora sprzęt sportowy 

o wartości 500 zł, który na pewno uatrakcyjni lekcje 

wychowania fizycznego.  

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW: 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zajęli 

czołowe miejsca w gminnych etapach konkursów przedmiotowych 

z: matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, historii, 

przyrody, języka angielskiego i religii. Najlepsi zakwalifikowali 

się do etapu wojewódzkiego.  

Paweł Hadaschik - laureat wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z języka niemieckiego (nauczyciel 

prowadzący: Renata Hadaschik) 

Kamil Marut - finalista wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z języka polskiego (nauczyciel prowadzący:  

Gabriela Galowy) 

Kamil Pietczyk – finalista wojewódzkiego konkursu wiedzy 

religijnej (nauczyciel prowadzący: ks. Henryk Kuczera) 

Justyna Markieton, Marlena Rudner, Jakub Filusch, Nikola 

Wieczorek (uczniowie zakwalifikowani do etapu 

wojewódzkiego konkursu wiedzy religijnej) 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI: 

I miejsce - Jakub Biliński (kl. III), Michał Husak (kl.IV) 

II miejsce – Hanna Paczkowska (kl. III), Małgorzata Zgodzaj (kl. 

IV), Izabela Zielińska (kl. V) 

III miejsce – Joanna Stach (kl. I), Agnieszka Feliks (kl. IV), 

Alicja Zgodzaj (kl. V), Danuta Kroczek(kl. V), Michał Kita (kl. V) 

wyróżnienie - Natalia Nowaczek (kl. III), Wiktoria Szczerbińska 

(kl. III), Agata Leśnik (kl. IV)  

Dyrektor SP Raszowa Iwona Pawlus 

Z życia Szkoły Podstawowej w Raszowej 

W Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy 89 dzieciom czas płynie szybko, wesoło i przyjemnie. Nowy rok 

kalendarzowy zaczęliśmy bardzo pracowicie. Rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego „ Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom 

II” .  Gościliśmy w przedszkolu najmilszych gości w świecie – Babcie i Dziadków. To dla Nich nasi milusińscy przygotowali 

programy artystyczne w języku polskim i niemieckim, wspaniałe laurki oraz upominki. Natomiast o słodki poczęstunek – pyszne ciasto 

domowej roboty - zadbały nasze mamusie. 

Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci był bal karnawałowy. Na jednej sali spotkały się księżniczki, wróżki, pszczółki  

z piratami, klaunami oraz rycerzami Przy wspaniałej dyskotekowej muzyce świetnie się bawiliśmy.  

W lutym nasze przedszkole odwiedził myśliwy  – p. Robert Kruczek. Dzięki Jego wspaniałym opowieściom żadne zwierzęta  

leśne oraz ptaki nie są nam obce. Jako mali ekolodzy dbaliśmy  o ptaki w czasie zimy .Wokół naszego przedszkola ptasie stołówki były 

przez całą zimę pełne ptaków. Zaplanowaliśmy również wycieczkę do lasu, aby zobaczyć paśniki.  

Dbamy  o nasze zdrowie i tężyznę fizyczną. A jakie to ważne przypomnieli nam aktorzy podczas oglądania teatrzyku” Ryś 

Ryszard i szlachetne zdrowie”, który zasponsorowała Rada Rodziców. 

W naszej placówce rozwijamy pasje, zainteresowania i talenty wychowanków. Stwarzamy im możliwość prezentowania 

swoich umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych oraz konkursów. W marcu wychowankowie wzięli udział w Konkursie 

Recytatorskim organizowanym przez LOKIR. Natomiast 28 marca Aleksandra Kozołup oraz Aniela Kulig pod opieką  p. Joanny 

Szymczak oraz Marii Cygan  reprezentowały nasze przedszkole w VIII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Plastycznym” Pisanki, 

pisanki jajka malowane” w Cisku. Dziewczynki spisały się na medal – wykonane przez nich prace spotkały się z ogromnym uznaniem 

członków jury. Już niedługo nasze przedszkole odwiedzi Zajączek z prezentami dla dzieci. Do końca roku szkolnego pozostało już 

niewiele czasu, ale atrakcji w naszym przedszkolu na pewno dla dzieci nie zabraknie. 

 

Dyrektor PP w Leśnicy Gabriela Tiszbierek 

Aktywne przedszkole w Leśnicy  
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MOŻNA JEŹDZIĆ GIMBUSAMI. 
W związku z likwidacją wybranych kursów autobusowych realizowanych przez strzelecki PKS, cześć mieszkańców naszej gminy 

została pozbawiona możliwości dojazdu do pracy, lekarza, urzędu. 

Chcąc zaradzić zaistniałej sytuacji Gmina Leśnica wypracowała porozumienie z firmą Veolia w zakresie przewozu osób przez po-

ruszające się po naszej gminie gimbusy. 

Od pierwszego kwietnia 2012 roku aż do zakończenia roku szkolnego 2011/2012 zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z 

przejazdu gimbusami zgodnie z załączonym rozkładem jazdy. Koszt przejazdu regulowany jest cennikiem firmy Veolia. 

 

PRZYWOZY 

Leśnica – Góra Świętej Anny – Dolna - Leśnica (poniedziałek-piątek) 

 
Leśnica- Raszowa- Leśnica (poniedziałek - piątek) 

 
Leśnica -  Zalesie Śl. – Leśnica  (poniedziałek - piątek) 

 

Miejscowość/przystanek Kurs 

I 
Kurs 

II 
Kurs 

III 
Kurs 

IV 
Kurs 

V 
Leśnica – Publiczne Gimnazjum 6.50 7.30   7.30 7.30 

Leśnica – Szkoła Podstawowa   - 7.55 -   

Poręba - 1. DPS, 2. PKS, 3. Górna Poręba, 4. ul. Wiejska 2 6.55 - 8.00 - 7.45 

Dolna  - PKS 7.00 - 8.05 - 7.40 

Kadłubiec- 1. PKS, 2. PKS  7.05 7.35 8.10 -   

Ligota Górna – PKS - - - 7.40   

Wysoka – 1. ul. Strzelecka 20, 2. PKS, 3. PKS, 4 Straż 7.10 7.40 8.20     

Góra Św. Anny  - PKS 7.15 7.45 8.25 7.50   

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 7.30 - 8.30 -   

Leśnica – Szkoła Podstawowa - 7.50 - 8.00 7.55 

Miejscowość/przystanki Kurs I Kurs II 

Leśnica – Szkoła Podstawowa - 7.55 

Leśnica- Publiczne Gimnazjum 7.00 - 

Krasowa- PKS 7.05 8.00 

Łąki K.- PSK 7.15 8.15 

Raszowa- Skrzyżowanie 7.20 8.10 i 8.20 

Raszowa- Szkoła 7.25 8.25 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 7.30 8.30 

Miejscowość/przystanki Kurs I Kurs II 

Leśnica – Szkoła Podstawowa   8.00 

Leśnica- Publiczne Gimnazjum 6.30   

Lichynia - PKS 6.35   

Czarnocin- PKS 7.05   

Popice- PKS 7.10 8.15 

Zalesie Śl.- 1. Korea, 2. Rynek, 3. Szkoła 7.15 8.20 

Lichynia - PKS 7.25 8.30 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 7.30 8.35 

Poruszające się po naszej gminie gimbusy, jako podstawowe zadanie realizują przewóz uczniów w określone dni tygodnia oraz 
w określonych godzinach, które wynikają z planów zajęć w naszych placówkach oświatowych. Proponowane rozwiązanie jest 
elementem dodatkowego wykorzystania funkcjonujących połączeń autobusowych.     
                   Łukasz Jastrzembski  
                       Burmistrz Leśnicy 

BĘDZIE NOWY PARK  

Urządzenie Parku miejskiego  

w Leśnicy to zadanie realizowane 

w roku 2012 przez leśnicki samo-

rząd, na które gmina otrzymała 

dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 

2007 – 2013. Prace budowlane 

przebiegają zgodnie z harmono-

gramem. W miesiącu marcu wy-

konano : 

roboty przygotowawcze (wycinka 

części drzew i krzewów prze-

widzianych projektem), 

roboty rozbiórkowe obejmujące 

budynek gospodarczy i ogro-

dzenia, 

roboty ziemne, w tym wykopy 

pod instalacje wodociągowe i 

kanalizacyjne. 

Planowany termin zakończenia to 

30.11.2012 r. 

 Andrzej Kosubek  

             Referat Inwestycji Przestrzennej  
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PRZYWOZY 

Leśnica – Góra Świętej Anny – Dolna - Leśnica (poniedziałek-piątek) 

 
Leśnica- Raszowa- Leśnica (poniedziałek - piątek) 

 
Leśnica -  Zalesie Śl. – Leśnica  (poniedziałek - piątek) 

 

ODWOZY  

Kurs I kierunek Góra Św. Anny  

 
Kurs II  kierunek Góra Św. Anny  

 
Kurs III kierunek Góra  Św. Anny  

 
 Kurs IV kierunek Góra Św. Anny  

 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica – Szkoła Podstawowa 12.45 13.35 13.35 12.45 12.45 
Góra Św. Anny - PKS 12.50 13.40 14.05 13.20 12.50 
Wysoka -1. Straż, 2. PKS, 3. PKS, 4 

ul. Strzelecka 20 
12.55 13.45 14.00 13.15 12.55 

Ligota – PKS - - 13.55 - - 
Kadłubiec- 1. PKS, 2. PKS 13.05 13.55 13.50 13.10 13.00 
Dolna - PKS 13.15 14.05 13.45 13.00 13.10 
Poręba- 1. ul. Wiejska 2, 2. Górna 

Poręba, 3. PKS, 4. DPS 
13.20 14.10 13.40 12.50 13.15 

Źródełko 13.25 14.15 - - 13.20 
Leśnica – Szkoła Podstawowa 13.30 14.20 - 13.25 13.25 
Leśnica – Publiczne Gimnazjum - - 14.10 - - 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica – Publiczne Gimnazjum - 14.15 14.10     

Leśnica – Szkoła Podstawowa 13.35 14.30 14.30 13.35 13.25 
Góra Św. Anny - PKS 13.40 14.35 14.35 13.40 13.30 
Wysoka -1. Straż, 2. PKS, 3. PKS, 4 

ul. Strzelecka 20 
13.45 14.40 14.40 13.45 13.35 

Ligota Górna - PKS 13.50 14.45 - 13.50 13.40 
Kadłubiec- 1. PKS, 2. PKS 13.55 14.55 14.45 13.55 13.50 
Dolna - PKS 14.00 15.00 14.50 14.00 14.00 
Poręba- 1. ul. Wiejska 2, 2. Górna 

Poręba, 3. PKS, 4. DPS 
14.05 15.05 14.55 14.05 14.05 

Źródełko 14.10 - - - - 
Leśnica – Szkoła Podstawowa 14.15 - - - - 
Leśnica – Publiczne Gimnazjum   15.10 15.00 14.10 14.10 

 Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica – Publiczne Gimnazjum 14.15 15.10 15.10 - 14.15 

Leśnica – Szkoła Podstawowa 14.30   - 14.15 14.30 

Góra Św. Anny - PKS 14.35 15.45 15.45 14.20 14.35 

Wysoka -1. Straż, 2. PKS, 3. PKS, 4 ul. 

Strzelecka 20 
14.40 15.40 15.40 14.25 14.40 

Ligota Górna  - PKS 14.45 - 15.35 14.30 14.45 

Kadłubiec- 1. PKS, 2. PKS 14.55 15.35 15.25 14.40 14.50 

Dolna - PKS 15.00 15.25 15.20 14.45 - 

Poręba- 1. ul. Wiejska 2, 2. Górna Poręba, 

3. PKS, 4. DPS 
15.05 15.15 15.15 14.50 14.55 

Źródełko - -   14.55   

Leśnica – Publiczne Gimnazjum 15.10 15.50 15.50 15.00 15.00 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica – Publiczne Gimnazjum 15.10 - - 15.10 15.10 
Góra Św. Anny - PKS 15.45 - - 15.45 15.45 
Wysoka -1. Straż, 2. PKS, 3. PKS, 4 

ul. Strzelecka 20 
15.40 - - 15.40 15.40 

Ligota Górna - PKS - - - 15.35 - 
Kadłubiec- 1. PKS, 2. PKS 15.35 - - 15.25 15.35 
Dolna - PKS 15.25 - - 15.20 15.25 
Poręba- 1. ul. Wiejska 2, 2. Górna 

Poręba, 3. PKS, 4. DPS 
15.15 - - 15.15 15.15 

Leśnica – Publiczne Gimnazjum 15.50 - - 15.50 15.50 
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Odwozy -  kierunek Raszowa 

Kurs I  

 
 

Kurs II 

 
 

Kurs III     

 
 

Odwozy - kierunek Zalesie Śl.  
Kurs I      

 
Kurs II      

 
Kurs III 

 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 13.30 14.10 13.30 14.15 12.40 
Lichynia - PKS 13.35 14.15 13.35 14.20   
Zalesie Śl. -1. Szkoła, 2. Rynek, 3. Korea 13.40 14.20 13.40 14.25 12.45 
Popice - PKS 13.45 14.25 13.45 14.30 12.50 
Czarnocin- PKS 13.55 14.35 13.55 14.35 13.00 
Leśnica - Publiczne Gimnazjum 14.15 14.55 14.15 - 13.15 
Leśnica—Szkoła Podstawowa  - - - 14.50 - 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 14.15 15.10 15.10 15.10 14.10 
Lichynia - PKS 14.20 15.15 15.15 15.15 14.15 
Zalesie Śl. -1. Szkoła, 2. Rynek, 3. Korea 14.25 15.20 15.20 15.20 14.20 
Popice - PKS 14.30 15.25 15.25 15.25 14.25 
Czarnocin - PKS - - 15.30 - 14.35 
Leśnica - Publiczne Gimnazjum 14.45 15.40 15.40 15.40 14.55 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 15.10  -  -   - 15.10 
Lichynia - PKS 15.15 -   - -  15.15 
Zalesie Śl. -1. Szkoła, 2. Rynek, 3. Korea 15.20  -  - -  15.20 
Popice - PKS 15.25  -  -  - 15.25 
Leśnica - Publiczne Gimnazjum 15.40  -  -  - 15.40 

 Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 14.10 12.40 14.10 12.40 12.40 
Raszowa – 1. Skrzyżowanie, 2. Szkoła 14. 20 12.50 14.20 12.50 12.50 

Łąki Kozielskie - PKS 14.30 12.55 14.25 12.55 13.00 
Krasowa - PKS 14.40 13.05 14.35 13.05 13.10 
Leśnica- Publiczne Gimnazjum 14.50 13.15 14.45 13.15 13.20 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum 15.10 14.10 15.10 14.10 14.10 
Raszowa – 1. Skrzyżowanie, 2. Szkoła 15.20 14.20 15.20 14.20 14.20 
Łąki Kozielskie - PKS 15.25 14.25 15.25 14.30 14.25 
Krasowa - PKS 15.35 14.35 15.35 14.40 14.35 
Leśnica- Publiczne Gimnazjum 15.40 14.45 15.40 14.45 14.40 

Miejscowość/przystanek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Leśnica - Publiczne Gimnazjum - 15.10 - 15.10 15.10 
Raszowa – 1. Skrzyżowanie, 2. Szkoła - 15.20 - 15.20 15.20 
Łąki Kozielskie - PKS - 15.25 - 15.25 15.25 
Krasowa - PKS - 15.35 - 15.35 15.35 
Leśnica- Publiczne Gimnazjum - 15.40 - 15.40 15.40 



 

 

Zapraszamy na „Święto Czereśni”... 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Zarząd Koła 
TSKN Leśnica oraz Zarządy Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy zapraszają 
wszystkich mieszkańców gminy na „Święto Czereśni”, które od-
będzie się 1 maja br. (wtorek) w Leśnicy. Impreza rozpocznie się 
o godz. 14. 00 postawianiem drzewka majowego przed domem 
spotkań DFK (ul. Powstańców Śl.1). Potem nastąpi uroczysty 
przemarsz z gminną orkiestrą dęta do namiotu biesiadnego usta-
wionego przy Galerii Sztuki w Leśnicy (Pl. Targowy). Kolejnym 
punktem programu będzie koncert orkiestry, oficjalne otwarcie i 
przywitanie gości. W programie znajdą się również występy grup 
artystycznych działających na terenie Gminy Leśnica oraz kabare-
tu Grzegorza Stasiaka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Tercet 
Egzotyczny. Impreza zakończy się zabawą taneczną z zespołami 
Bis i Oxygen. Organizatorzy zapewnią także możliwość skorzysta-
nia z usług gastronomicznych oraz urządzeń rekreacyjnych dla 
dzieci. Serdecznie zapraszamy! 

Imprezie towarzyszyć będzie tematyczna wystawa foto-
grafii powstałych w trakcie warsztatów (Galeria Sztuki w Leśni-
cy). 

 
 
 

i do udziału w konkursie 
 W ramach obchodów „Święta Czereśni” Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji organizuje konkurs plastyczny pt. 
„Kwitnące czereśnie i kwiaty”. Zapraszamy chętnych do udziału  
w konkursie.  
 UWAGA!!! Prace mają być przestrzenne i trójwymiaro-
we. Nie mogą to być rysunki wykonane na płaskiej kartce. Wyko-
nać można ozdoby trójwymiarowe, gałązki, ręcznie wykonane 
kwiaty z papieru itp.  
 Prace oceniać będzie powołane przez organizatora profe-
sjonalne jury, w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazjum, dorośli.  
 Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres LOKiR-u 
(47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą 15) do dnia 26 kwietnia br. 
(czwartek) z dopiskiem konkurs plastyczny „Kwitnące czereśnie  
i kwiaty”. Do każdej pracy należy dołączyć również karteczkę z 
imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz kategorią wieko-
wą.  
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 27 kwietnia 
br. (piątek). Wyniki pojawią się tego dnia na stronie internetowej 
LOKiR-u (www.lesnica.pl/lokir). Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się dnia 1 maja br. (wtorek) podczas „Święta Czereśni”. 
Laureaci konkursu poinformowani zostaną o wynikach telefonicz-
nie.                       Urszula  Janda 

LOKiR   

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Zarząd Koła TSKN w Leśnicy oraz Zarząd Osiedla Nr 1 w Leśnicy zorganizowali  
17 marca Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Odbył się on w leśnickiej hali sportowej przy współpracy z nauczycielkami Katarzyną  
Kapłon, Agnieszką Hibner, Magdaleną Radecką oraz Kazimierzem Przybyłek. Przy organizacji rozgrywek pomogły także wolonta-
riuszki z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Martyna Leszczyk i Bożena Majba.  
 W rozgrywkach udział wzięło 31 zawodników. W kategorii kl. I-III Szkoły Podstawowej Chłopcy zwyciężył Jakub Biliński 
(Raszowa). Miejsce drugie zajął Damian Gorzel (Leśnica), a trzecie Paweł Kolonko (Leśnica). W kategorii kl. IV-VI Szkoły Podsta-
wowej Chłopcy najlepszy okazał się Armin Kurelowski (Leśnica). Na pozycji drugiej uplasował się Miłosz Wojciechowski (Leśnica), 
a na trzeciej Daniel Mincer (Leśnica). W kategorii kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Dziewczęta wygrała Marta Mikołaszek (Leśnica). 
Miejsce drugie zdobyła Carmen Sztandera (Raszowa), a trzecie Marta Gola (Leśnica).  W kategorii Gimnazjum Chłopcy pierwsze 
miejsce zajął Szymon Biliński (Raszowa). Na miejscu drugim uplasował się Dawid Gatner (Kadłubiec), a na trzecim Florian Reinert 
(Raszowa). W kategorii Gimnazjum Dziewczęta triumfowała Mariola Mateja (Kadłubiec). Miejsce drugie zdobyła Nikola Bryłka 
(Zalesie Śl.), a trzecie Angelika Dworaczek (Leśnica). W kategorii Open pierwsze miejsce zajął Damian Kiszka (Leśnica). 

             Urszula Janda 
LOKiR  
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Turniej Skata o Puchar Burmistrza 

 Dwudziestego trzeciego  marca w klubie wiejskim w Wysokiej odbyło się podsumowanie Turnieju Skata o Puchar Burmi-
strza Gminy Leśnica. Organizatorem cyklu rozgrywek była rada sołecka Wysokiej we współpracy z mieszkańcami.  W ramach turnie-
ju odbyło się 9 spotkań. Do punktacji końcowej zaliczonych zostało 6 najlepszych rozgrywek. W turnieju udział wzięło 42 zawodni-
ków z Wysokiej, Kadłubca, Leśnicy, Góry Św. Anny, Zdzieszowic, Strzelec Opolskich, Gogolina, Dąbrówki, Kamienia Śląskiego, 
Krapkowic i Rożniątowa. 
 W klasyfikacji końcowej najlepszy okazał się Marek Wyszkowski (Strzelce Opolskie). Miejsce drugie zajął  Jan Jońca 
(Zdzieszowice). Na miejscu trzecim uplasował się Franciszek Czakaj (Leśnica). Miejsce czwarte zdobył Bruno Rudol (Wysoka),  
a piąte Henryk Kroll (Krapkowice). Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzemskiego puchary i dyplomy. 

 - Bardzo nas cieszy, że puchary trafiły do zawodników reprezentujących różne powiaty – mówi Stefan Rudol jeden z organi-
zatorów – Atmosfera rozgrywek była wspaniała. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy również ciepły posiłek.   

           Urszula Janda 
LOKiR  

Główne imprezy plenerowe zaplanowane na rok 2012 
1 maja 2012 r. Leśnica— Święto (szczegóły poniżej) 
3 czerwca 2012 r. Góra Św. Anny— XXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej  
16 czerwca 2012 r. Lichynia— Gminny Dzień Seniora 
17 czerwca 2012r.– Lichynia—XX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej 
30 czerwca 2012 r. Poręba— XVI Regionalny Przegląd Koni 
15-16 września 2012 r. (miejsce imprezy w trakcie uzgodnień) Dożynki Gminne . 
Szczegółowy plan imprez organizowanych przez sołectwa i inne podmiotu znajduje  się na stronie internetowej 
www.lesnica.pl w zakładce Kultura.      

Edyta Gola 
Stanowisko Pracy ds.. Kultury  
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Wystawa stołów wielkanocnych  

Bal w SP Raszowa 

Reprezentacja PP w Leśnicy na konkursie w Cisku  

Dzień Kobiet w Leśnicy  

Turniej Skata o Puchar Burmistrza 

Turnieju Tenisa Stołowego  Uczestnicy Gminnego  


