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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Mieszkańcy Dolnej wybrali sołtysa 
oraz radę sołecką 

 Rada Miejska w Leśnicy w oparciu 
o delegację zawartą w statucie sołectwa Dolna 
w dniu 25 lutego 2013 r. podjęła uchwałę Nr 
XXX/150/13 w sprawie zwołania zebrania 
wiejskiego w tejże miejscowości w celu 
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady 
sołeckiej. Datę zebrania ustalono na dzień 
12 marca 2013 r. W tym dniu zaproszeni do 
uczestnictwa w zebraniu mieszkańcy licznie 
zgromadzili się w Świetlicy Wiejskiej w Dolnej. 
Zebraniu wyborczemu przewodniczył 
Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski. 
Wybory przeprowadzono bardzo 
sprawnie.  Sołtysem wsi Dolna 

jednogłośnie  wybrana została Pani Brygida 

Kopa (mieszkańcy zgłosili  jednego kandydata 
na sołtysa). Natomiast w skład Rady Sołeckiej 
wsi Dolna weszli: Pan Walter Pordzik, Pani 
Agnieszka Morawiec, Pan Rudolf Cedzich, 
Pan Piotr Tomys i Pan Zygfryd Fonfara. 

 Nowo wybranej Pani Sołtys Brygidzie 
Kopa  oraz wszystkim członkom rady 
sołeckiej  przekazujemy życzenia licznych 
sukcesów oraz wytrwałości w sprawowaniu 
tych ważnych i odpowiedzialnych funkcji  
w sołectwie. Dziękujemy także wszystkim 
osobom, które kandydowały na członków rady 
sołeckiej i które poprzez wyrażenie zgody na 
kandydowanie wykazały się swoim 
zaangażowaniem w sprawy sołectwa. Słowa 
podziękowania kierujemy także do 
ks. Proboszcza Pawła Felsztyńskiego, który 
przed rozpoczęciem zebrania wraz 
z mieszkańcami odmówił wspólną modlitwę za 
śp. Horsta Morawiec zmarłego sołtysa tej 
miejscowości. Za współpracę i wkład 
organizacyjny dotyczący zwołania zebrania 
mieszkańców  wsi Dolna dziękujemy Panu 
Radnemu Wiktorowi Barteczko. 
Raz jeszcze gratulujemy wybranym! 
   Róża Nizioł  
   Sekretarz Gminy 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśnica  

oraz Zacni Goście 

 

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych, 

pogody w sercach oraz nadziei płynącej  

ze Zmartwychwstania Pańskiego  

życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Leśnicy 

 Ryszard Froń     Łukasz Jastrzembski  

                oraz  radni Rady Miejskiej  oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy planuje dni otwarte dla 

przyszłych uczniów. Odbędą się one między 22 a 26 kwietnia 2013 roku, dokładny 
termin zostanie podany później na stronie internetowej szkoły. Wszelkie informa-

cje można również uzyskać pod nr tel. 77 4615377. 

Przyjdź, zapoznaj się z ofertą placówki i zacznij przygodę z muzyką… 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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Ważne numery 
telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  
77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gosp. Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i Gosp.  
         Przestrzennej 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury  
          Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. 
          Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds.  
           Zamówień Publicznych  
Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615181 
Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji  
77 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 

 

Wraz z wiosną nowe wyzwania. 

Chodź zima nie odpuszcza ogłoszono już pierwszy prze-
targ na remont drogi. Mowa tutaj o ul. Kolejowej w miejscowości 
Raszowa. Zakres prac będzie obejmował częściową wymianę pod-
budowy oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 
wraz  z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym co pod-
wyższy w znacznym stopniu komfort użytkowników tejże drogi. 

Drugim ważnym zadaniem, do realizacji którego chcemy 

przystąpić w 2013 roku, jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej  w miejscowości Zalesie Śląskie.  

Ze względu na wielkość inwestycji została ona podzielona na eta-

py. Etap I obejmuje połączenie sołectwa rurociągiem tłocznym 

z dzielnicą Kędzierzyna Koźla Cisową oraz budowę kolektora sa-

nitarnego i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu  

ul. Kościuszki na odcinku ok. 800 mb. W chwili obecnej jesteśmy 

na etapie przygotowywania materiałów do przeprowadzenia 

przetargu, którego ogłoszenie planuje się jeszcze w miesiącu mar-

cu br. W związku z zamianą materiału na głównym kolektorze 

grawitacyjnym z PCV na rury kamionkowe oczekujemy na akcep-

tację powyższej zmiany przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Opolskiego. 

     Adrian Lukosz 
     Referat Infrastruktury  
     Komunalnej 

Szkoła Podstawowa w Leśnicy uczestniczy w IV edycji Ogólno-

polskiego Konkursu Ekologicznego „LOP kontra elektrośmie-

ci”.  

Konkurs trwa do 31 maja 2013 roku. W tym czasie zbieramy elek-

trośmieci: komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, telefo-

ny stacjonarne i komórkowe, ładowarki, zasilacze, baterie, kable, 

mały i duży sprzęt AGD, zabawki na prąd  i na baterie i inne sprzę-

ty działające na prąd i na baterie 

Placówka NIE ponosi żadnych kosztów odbioru i utylizacji elek-

trośmieci ale mamy  szansę OTRZYMAĆ  nagrodę, której war-

tość uzależniona jest od ilości i jakości zebranego sprzętu. 

Zachęcamy do zaangażowania w zbiórkę   wszystkich mieszkań-

ców środowiska lokalnego (Urząd Gminy, okoliczne Firmy, 

Mieszkańców) tak, aby jak najmniej odpadów elektrycznych trafia-

ło na nielegalne wysypiska śmieci lub do naszych lasów.  

Zainteresowane osoby, mogą zgłaszać gotowość przekazania 

elektrośmieci przez cały okres trwania Konkursu (e-mail 

sp@lesnica.pl lub tel. 77 4615330), a terminy odbiorów będą 

podawane indywidualnie.  

      Barbara Górna  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

mailto:sp@lesnica.pl
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Park Miejski w Leśnicy zaprasza 

Mieszkańcy Leśnicy z niecierpliwością oczekują otwarcia Parku Miejskiego  
w Leśnicy. Informujemy, że uroczyste otwarcie planuje się w dniu 1 maja 2013r. Przed 
oddaniem w użytkowanie mieszkańcom Leśnicy, nastąpi pozimowy przegląd gwarancyjny 
całego obiektu, przy współudziale wykonawcy i inspektora nadzoru. Całkowity zakres 
rzeczowy zostanie poddany dokładnej ocenie. Szczególnie chcemy zwrócić uwagę 
na posadzoną w ramach zadania roślinność. Zadanie to zostało 
dofinansowane  z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 77,29% kosztów 
kwalifikowalnych. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że dofinansowanie zostało 
zwiększone do 85%. Obiekt został wyposażony w urządzenia sportowe, siłownię zewnętrzną 
i urządzenia rekreacyjno-zabawowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie parku, zamontowano całodobowy monitoring. 

Mamy nadzieję , że obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy 
Leśnica. Życzymy przyjemnego wypoczynku. 

Małgorzata Urbańczyk  
Kierownik Referatu Inwestycji 
    i Gospodarki Przestrzennej  

 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. 
W dniu 20 lutego 2013 r. podpisano umowę o dofi-

nansowanie projektu przez Województwo Opolskie do 
wysokości 79% wydatków kwalifikowanych. Obecnie 
trwa procedura przetargowa mająca na celu wybór wyko-
nawcy robót. Termin składania ofert został ustalony 
na 03.04.2013 r. 

Planowane przedsięwzięcie polega na moderniza-
cji systemu grzewczego budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Projektowana instalacja oparta jest o od-
nawialne źródła energii, t.j. pompy ciepła z gruntowym 
wymiennikiem ciepła oraz kolektory słoneczne. Moc 
pomp ciepła pracujących na cele grzewcze wynosi  
120 kW. Pompy ciepła wraz z niezbędnym osprzętem 
znajdować się będą w pomieszczeniu obecnej kotłowni 
węglowej. Energia cieplna będzie pozyskiwana z gruntu 
przez pionowe wymienniki zabudowane w otworach 
wiertniczych zlokalizowanych na terenie  boiska szkolne-
go. W zakres modernizacji wchodzi również wymiana 
instalacji c.o. grzejnikowej w całym budynku. Instalacja 
kolektorów słonecznych przygotowywać będzie ciepłą 
wodę użytkową dla przedszkola. Kolektory umieszczone 
będą na dachu budynku, pozostałe urządzenia przygoto-
wujące ciepłą wodę użytkową znajdować się będą w piw-
nicy przedszkola.  Andrzej Kosubek 
  Podinspektor Referatu Inwestycji  
   i Gospodarki Przestrzennej 

Planowanie i zagospodarowa-
nie przestrzenne w gminie 

W związku z ponownym wy-
łożeniem do publicznego wglądu 
projektu „Studium uwarunko-
wań  i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Le-
śnica”, w dniu 4 marca 2013r. od-
była się dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w ww. projekcie roz-
wiązaniami. Autor projektu Pani 
Ewa Oglęcka odpowiadała 
w tym dniu na pytania zaintere-
sowanych. Ponadto zaintereso-
wani licznie odwiedzają Referat 
Inwestycji i Gospodarki Prze-
strzennej tutejszego urzędu, 
w którym to udostępniane są in-
formacje dotyczące projektu Stu-
dium.  Z projektem można zapo-
znać się do dnia 28 marca 2013r., 
po czym można składać wnioski 
i uwagi w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 kwietnia 
2013r. 
 Jacek Czok  

 Podinspektor Referatu  
 Inwestycji i Gospodarki  
 Przestrzennej  
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Żywa Historia Leśnicy 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji realizuje projekt pn. „ŻYWA HISTORIA LEŚNICY”  
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tego PROW na lata 2007-2013.  

24 września 2012 roku warsztatami dziennikarskimi rozpoczęła się realizacja projektu. 
W warsztatach, które prowadził dr Edward Nycz, wzięły udział dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Leśnicy oraz opiekunki. Byli to: Aleksandra Raś, Alicja Raś, Dominika Strzyżewska, Mar-
ta Gola, Dagna Korcz, Aleksandra Labus, Paulina Mojza, Wiktoria Gruszkowska, Daniel Bieniek  
i Michał Jarocki. 

Podczas kolejnych spotkań młodzież wzięła udział w ćwiczeniach praktycznych w grupach. 
Uczniowie musieli wcielić się w role dziennikarzy, którzy zadawali pytania oraz przedstawicieli 
różnych zawodów, którzy na owe pytania odpowiadali. Młodzi dziennikarze wskazać mieli także 
ciekawe osoby, miejsca, bądź ginące tradycje, które warto byłoby opisać w ramach projektu „Żywa 
Historia Leśnicy” i pod tym kątem przygotować pytania. Młodzież przygotowała ciekawostki na 
temat Leśnicy, interesujących ludzi, miejsc itp. Uczestnicy przedstawili informacje o naszym mie-
ście od czasów jego powstania do współczesności. Przygotowali także zestaw pytań do rodowitego 
mieszkańca Leśnicy. Bardzo ciekawe okazały się informacje na temat tego, jak zmieniało się nasze 
miasto. Młodzi reporterzy uzyskali dane od swoich dziadków, rodziców bądź starszych sąsiadów 
i znajomych, którzy pamiętają jak kiedyś wyglądało nasze miasto. Uczniowie zapoznali się także  
z pozycjami książkowymi takimi jak: „Gmina Leśnica na starej fotografii”, „Wokół Góry Św. An-
ny", "Krótka monografia Gminy Leśnica” oraz „Dolna Biskupa Cedzicha”.  

Po zakończeniu warsztatów dziennikarskich młodzież otrzymała certyfikaty. Teraz młodzi 
reporterzy wykorzystują teoretyczną wiedzę, którą zdobyli podczas warsztatów w praktyce, 
przeprowadzając wywiady ze starszymi mieszkańcami Leśnicy, bądź osobami posiadającymi 
historyczną wiedzę na temat naszego miasta. Informacje zbierają także pracownicy LOKiRu.  

Zebrano już wiele ciekawych materiałów. Informacje dotyczą miejscowych tradycji, obrzę-
dów, obyczajów i tradycyjnych zawodów takich jak: młynarz, szewc, tkacz, piekarz, rolnik, sadow-
nik czy karczmarz.  

- Mamy prośbę do mieszkańców gminy o wypożyczenie starych zdjęć, strojów ludowych, 
narzędzi, sprzętu domowego - mówi Gizela Szendzielorz dyrektor LOKiR-u. - Główne nasze dzia-
łanie to zorganizowanie wystawy w galerii sztuki w Leśnicy. Zostaną także przygotowane prezen-
tacje multimedialne i film. Ponadto będzie można zobaczyć scenki rodzajowe, podsłuchać piosenek 
i muzyki śląskiej. Otwarcie wystawy wiązać się będzie z otwarciem parku miejskiego w Leśnicy, 
1 maja 2013 roku. Prosimy o współpracę. Kontakt pod nr. tel. 77 4615391. 

  LOKiR 

Ferie z LOKiRem 
W trakcie ferii zimowych Leśnicki Ośro-

dek Kultury i Rekreacji zorganizował „Feryjne 
popołudnia” w klubach wiejskich w: Porębie 
(28 stycznia), Dolnej (29 stycznia), Raszowej 
(30 stycznia), Lichyni (31 stycznia), Zalesiu Śl. 
(1 lutego), Leśnicy (3 lutego), Krasowej (5 lute-
go), Kadłubcu (7 lutego) i Wysokiej (8 lutego).  

Uczestnicy zajęć wzięli udział w zajęciach 
plastycznych, grach i zabawach ruchowych oraz 
konkursach. Odbyły się także wspólne tańce.  
30 stycznia w klubie wiejskim w Górze Św. Anny 
odbył się turniej szachowy i warcabowy. Jego 
organizatorami byli Leśnicki Ośrodek Kultury 

i Rekreacji, gospodarz klubu w Górze Św. Anny 
Agnieszka Głombik oraz Kazimierz Przybyłek. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i sta-
tuetki. 
WYNIKI: 
W kategorii dzieci - SZACHY: 
I miejsce – Mikołaj Gołaszewski 
II miejsce – Jakub Nowak 
III miejsce – Natalia Kozubek 
W kategorii dzieci – WARCABY: 
I miejsca – Dominik Mojza, Wiktoria Rudol, Ka-
mil Rudol, Alina Janda 
W kategorii open - SZACHY: 
I miejsce – Jan Skowronek 
2 lutego w auli Publiczne-

dok. na str. 5 
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Ferie z LOKiRem 
dok. ze str. 4    
go Gimnazjum w Leśnicy obył się Gmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego. Jego orga-
nizatorami byli Leśnicki Ośrodek Kultu-
ry i Rekreacji oraz Kazimierz Przybyłek. 
Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątko-
we dyplomy, napoje oraz drobne upo-
minki. 
WYNIKI: 
W kat. Szkoła Podstawowa: 
I miejsce – Paweł Kolonko 
II miejsce – Marek Kolonko 
III miejsce – Patryk Machoń 
W kat. Gimnazjum: 
I miejsce – Tomasz Wojtala 
II miejsce – Adam Kolender 
III miejsce – Marek Kolender 
W kat. Szkoły Ponadgimnazjalne: 
I miejsce – Paweł Libigocki 
II miejsce – Marek Wojtala 
III miejsce – Piotr Gaczek 
4 lutego w klubie wiejskim w Łąkach Ko-
zielskich odbyły się turnieje: szachowy 
i tenisa stołowego. Organizatorami roz-
grywek byli Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji, Kazimierz Przybyłek i gospo-
darz klubu Eryka Zagrol. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
WYNIKI: 
Turniej szachowy: 
I miejsce – Łukasz Mateja 
II miejsce – Dominika Paczkowska 
III miejsce – Paweł Paczkowski 
Turniej tenisa stołowego: 
I miejsce – Wojciech Krupa 
II miejsce – Łukasz Mateja 
III miejsce – Paweł Paczkowski 

Ponadto w czasie ferii odbywały 
się zajęcia grup mażoretkowych (Baby 
Słoneczka, Mini Słoneczka, Słoneczka, La 
Bella), Marlenek, Mini Entropii, Entropii, 
zajęcia kółka plastycznego, studia pio-
senki oraz szachowe.                  LOKiR 

UDANY WYJAZD NA NARTY 
Dnia 27 lutego 42  uczniów ze szkoły 

Podstawowej w Leśnicy wraz z opiekunami 
K. Kozołup, G. Kaletką i ks. Mariuszem Gaw-
łowski oraz  rodzicami, wybrała się do Wi-
sły  w celu  zdobycia i doskonalenia umiejętno-
ści jazdy na nartach i snowboardzie. 

 Nauka jazdy na nartach  dla początkują-
cych narciarzy była prowadzona przez wykwa-
lifikowanych instruktorów w 3 grupach.  Po 
trzygodzinnych zajęciach w szkółce wytrwali 
narciarze zjeżdżali już samodzielnie na nieco 
wyższym stoku. Uczniowie, którzy nie jeździli 
w szkółce narciarskiej szusowali samodzielnie 
z najwyższego stoku pod bacznym okiem opie-
kunów i rodziców. W późnych godzinach popo-
łudniowych, ku niezadowoleniu większości mi-
łośników białego szaleństwa, trzeba było zakoń-
czyć jazdę po białym puchu i wracać do domu. 
Wszyscy uczestnicy pomimo ogromnego zmę-
czenia byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Cała 
grupa  narciarzy uczących się w szkółce zdobyła 
podstawowe umiejętności jazdy na nartach. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym sezonie narciar-
skim również wyruszymy tak liczną grupą  
na stoki.   

   Katarzyna Kozołup 

na edukacyjne wyżyny”. Grupa uczniów postawiła 
sobie bardzo trudne zadanie, chcą zbudować 
i zaprogramować robota z klocków LEGO 
MINDSTORMS, który pokona dowolnie 
skonstruowany labirynt. Labirynt może być 
dowolnie modyfikowany, a zadaniem robota będzie 
znaleźć wyjście i dotrzeć do celu – mety. 
Uczniowie , w składzie Bartłomiej Zieliński, Marcin 
Mateja, Adam Kliza i Patryk Namysło  zbudowali 
już „jeździk” i są na etapie budowania makiety 
labiryntu. Oprogramowanie robota jest w fazie 
testów. Chłopcy sprawdzają jak zachowuje się robot 
wprowadzany w środowisko prowizorycznie 
postawionych ścian zbudowanych z kartonów. 
Wyniki testów są zadawalające, program jest  
na bieżąco poprawiany. Z niecierpliwością czekamy 
na efekt końcowy, czyli robota z zalążkiem 
sztucznej inteligencji.  
   Joanna Rigol  
   nauczyciel informatyki 

Wieści z Publicznego Gimnazjum  

w Leśnicy 

W Publicznym Gimnazjum im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Leśnicy prowadzone 
są zajęcia koła informatyczno – 
matematycznego, w ramach projektu 
„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się 



 

 

STR. 6  WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Wieści z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. 

 

Drugie półrocze w naszej placówce rozpoczęło się bardzo aktywnie.  Już w miesiącu 
styczniu nasze przedszkole gościło babcie oraz dziadków z okazji ich święta. Wszystkie 
grupy przygotowały program artystyczny, upominki a rodzice dzieci ugościli naszych 
zacnych gości przepysznymi  słodkościami. W placówce zorganizowano bal 
karnawałowy, a pomysły na stroje były bardzo ciekawe i zaskakujące. Starając się, aby 
każdy dzień w przedszkolu był atrakcyjny i ciekawy, zorganizowano wyjazd do kina 
do Zdzieszowic, gdzie przedszkolaki miały możliwość spotkania się z żywym aktorem 
podczas przedstawienia pt. „Śnieżka”. W przedszkolu dzieci miały możliwość 
uczestnictwa w teatrzyku kukiełkowym „Czerwony kapturek”. W dalszym ciągu 
przedszkolaki zbierają zużyte baterie i plastikowe nakrętki, a w ramach projektu 
Ekokultura makulaturę oraz elektrośmieci. W grudniu nasze dzieci wzięły udział  
w konkursie plastycznym „Segregujemy elektrośmieci”, a rodzice aktywnie przyłączyli 
się do akcji i przywozili niepotrzebny sprzęt elektroniczny do przedszkola. Przedszkolaki 
z najstarszej grupy wzięły udział w konkursie recytatorskim „Ze Śląskiem na ty” 
zorganizowanym w klubie wiejskim w Raszowej. Realizujemy program ekologiczny 
„Kubusiowi Przyjaciele natury”, a w tej chwili przedszkolaki przygotują się do konkursu 
recytatorskiego oraz do konkursu, który jest dalszą realizacją programu antytytoniowego 
„Czyste powietrze wokół nas”. W związku z programem „Cała Polska czyta dzieciom” 
naszych przedszkolaków odwiedzają rodzice, którzy czytają dzieciom bajki.  

         Barbara Strokosz 
      Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm 

     w Leśnicy 

Wieści ze Szkoły Podstawowej  

w Leśnicy 
„Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego 

pełności niechaj czerpią wszyscy naukami napoić 

się pragnący”  

W naszej szkole realizujemy  gminne projekty 

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytetu IX – podnoszenie wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działania 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty przez Gminę Leśnica. Projekty 

są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Koordynatorem szkolnym projektów jest Dyrektor 

Szkoły – B. Górna. 

Od października realizujemy gminny projekt  dla 

uczniów klas IV-VI „Uczniowie leśnickiej gminy 

wspinają się na edukacyjne wyżyny”. 

Dofinansowanie dla naszej szkoły:  600 h zajęć 

p o za l e k c y j n y c h  u k i e r u n ko wa n y c h  n a 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

z trudnościami w nauce, rozwój uzdolnień  

i zainteresowań uczniów oraz doradztwo 

psychologiczne. Uczniowie uczestniczą w zajęciach:  

wyrównawczych z matematyki – 4 grupy  

p. G. Lubczyk i p. J. Bilińska); wyrównawczych 

z j. polskiego – 4 grupy (p. I. Romanowska  

i p. B. Majka);  korekcyjno-kompensacyjnych  

-2 grupy (p. N. Szpylma); koła przyrodniczego  

– 2 grupy (p. B. Lissok); koła informatyczno-

matematycznego - 2 grupy (p. G. Kaletka  

i p. P. Garbacz);  koła języka niemieckiego  

– 2 grupy (p. B. Cyron);  z psychologiem 60 h 

(p.Fabiola Malorny); rewalidacji 2 grupy  

(p. E. Radzewicz i p. T. Sawicka). Każda grupa to  

30 h zajęć. 
W ramach projektu zorganizowaliśmy  12 grudnia 

bezpłatny wyjazd  227 uczniów kl. I-VI  do Teatru 

Dramatycznego w Zabrzu na spektakl „Piękna  

i Bestia” (dofinansowanie około. 6 900 zł). Przed 

nami realizacja kolejnych zadań, które 

wpisaliśmy w projekt:  marzec – kwiecień: 

konkursy ekologiczne, festiwal piosenki 

ekologicznej, kolejny sejmik ekologiczny; maj - 

czerwiec: festiwal piosenki niemieckiej  

i angielskiej, wyjazd na warsztaty profilaktyczne 

w Górze Św. Anny. 

dok. na str. 7 
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W listopadzie rozpoczęliśmy zajęcia w ramach 

gminnego  projektu  Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół 

podstawowych pod nazwą „Uczniowie naszą 

przyszłością”. Dofinansowanie dla szkoły ze 

środków unijnych dla uczniów ze 

zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi to 750 godzin  zajęć 

ukierunkowanych na indywidualizację procesu 

nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

z trudnościami w nauce i wychowawczymi, rozwój 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, doradztwo 

psychologiczne w kl. I-III oraz doposażenie bazy 

dydaktycznej w tym zakup tablicy interaktywnej 

dla szkoły za 7000 zł.    
Członkami zespołu realizującego zajęcia są: zajęcia dla 

dzieci z trudnościami  matematycznymi  3 grupy -  

p. M. Wróbel,  p. G. Kaletka, p. B. Kozłowska; zajęcia dla 

dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 3 grupy –  

p. T. Sawicka; gimnastyka korekcyjna 3 grupy –  

p. B. Górna i p. K. Kozołup; zajęcia logopedyczne 3 grupy – 

p. Justyna Proksza Nowak; zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 2 grupy p. N. Szpylma; koło polonistyczo-

teatralne 2 grupy p. B. Kozłowska, p. M. Wróbel; koło 

muzyczno-taneczne – p. G. Kaletka; koło matematyczne 

 2 grupy – p. M. Wróbel i p. K. Pogodzik; koło przyrodnicze 

2 grupy – p. G. Kaletka i p. B. Kozłowska; zajęcia sportowe 

– 3 grupy – p. K. Pogodzik; zajęcia z psychologiem 30h - p. 

F. Malorny .  

Cieszy fakt, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 

w projektowych zajęciach. 

Sukcesy  uczniów w konkursach 
Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział  

w Ogólnopolskim  Konkursie z Języka 

Niemieckiego "Multitest".  Nasze szkolne orły 

zajęły zaszczytne miejsca i uzyskały tytuł laureatów 

konkursu w skali kraju: S. Czakaj III m., 

J. Tomaszowski III m., P. Pospieschczyk i S. Socha 

VI m., P. Mikołasz VII m., W. Janda IX m., jedenastu 

uczniów zdobyło wyróżnienia indywidualne:  

D. Mojza, E. Ludwig, M. Murek, D. Szucmajer,  

D. Korzenietz, J. Szala, K. Halenka, D. Majnusz,  

M. Haase, W. Reguła, P. Mateja. Uczniów do 

konkursu przygotowały panie B. Cyron i N. Szpylma. 

Żeby odnieść sukces w konkursach przedmiotowych, 

trzeba połączyć pasję z pracowitością oraz ogromnym 

zaangażowaniem uczniów, nauczycieli, jak również 

rodziców. Nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca  

w etapach gminnych wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych: polonistycznym: Dagna Korcz, 

języka niemieckiego: II m. Paulina Mikołasz,  

I I I  m.  Sara  Czakaj ,  przyrodniczym:  

II m. K. Morelowska, III m. Paulina Pospieschczyk i 

Wiktoria Gruszkowska, historycznym: II m. Paulina 

Mikołasz. Z przyjemnością przedstawiam wyniki 

Finału Wojewódzkiego Kuratoryjnego  Konkursu 

Języka Niemieckiego: tytuł laureata zdobyły 

Paulina Mikołasz i Sara Czakaj, uzyskując po 87,5 

pkt na 98 możliwych do uzyskania (opiekun p. B. 

Cyron).   
Gratuluję  uczniom,  nauczycielom i rodzicom, życzę 

kolejnych sukcesów,  zachęcam uczniów do dalszego  

rozwijania  talentów i zainteresowań!!! 

W miesiącu styczniu zorganizowana została w szkole 

akcja wspierająca szczytne idee XXI Finału WOŚP, 

inicjatorem i koordynatorem szkolnym była  

p. M. Wróbel. Uczniowie wolontariusze kwestowali  

w miejscowościach Gminy Leśnica, tradycyjnie  

z udziałem rodziców zorganizowany został Słodki 

Tydzień. Całkowity dochód pozyskany i przekazany  na 

rzecz WOŚP to 8100 zł. Ogromne podziękowania za 

bezinteresowny „dar serc”.  

  W miesiącu styczniu uczniowie klas I b i II 

 z p. B. Kozłowską i G. Kaletka, II a z. p. K. Pogodzik,  

III a z p. M. Wróbel, III b z p. B. Lissok zaprosili swoich 

bliskich na uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.  

Świetna gra młodych aktorów, zaangażowanie  

i perfekcyjna dbałość o szczegóły spowodowały: 

ogromne zainteresowanie widzów, zachwyt  

a niekiedy łzy wzruszenia. Widzowie nagrodzili burzą 

oklasków aktorów i panie odpowiedzialne za 

przygotowanie. Z niecierpliwością czekamy na nową 

odsłonę naszych artystów. 

 W ostatnim tygodniu  przed feriami 

uczniowie bawili się przy najnowszych przebojach  na 

zabawie karnawałowej, zorganizowanej na sali 

gimnastycznej. Oprawę muzyczną po raz kolejny już 

zapewnił nam p. Tomasz Maciejewicz z Radia Park. 

Rada Rodziców sfinansowała koszty imprezy, w tym 

poczęstunek i dojazd uczniów. 

Jest w szkole pewna grupa uczniów, która 

chętnie podejmuje wysiłek oraz  działania, mające na 

celu uatrakcyjnić życie szkolne oraz zaangażować jak 

największą liczbę uczniów do pracy na rzecz szkoły. 

Samorząd uczniowski pod opieką p. G. Lubczyk 

zorganizował Dzień Pluszowego Misia,  Pocztę 

Walentynkową, która 14 lutego trafiła do adresatów, 

w Dniu Kobiet wszystkie Panie małe i duże otrzymały 

życzenia, dedykacje i upominki, był Dzień Muszki  

i Krawata  oraz Dzień  Spódnicy i Sukienki 

(połączony z Dniem Kobiet). Były kontrole 

bezpieczeństwa - przychodzenia uczniów do szkoły 

przed lekcjami. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 

8.10, do szkoły uczniowie przychodzą najwcześniej  

o 8.00. Życzymy dalszych ciekawych pomysłów.  

Już 18 kwietnia o godz. 9.00(w okolicach 

Rynku)  organizujemy pod patronatem pana 

Burmistrza Leśnicy VII Regionalny Sejmik 

Ekologiczny. Serdecznie  zapraszamy wszystkich 

mieszkańców gminy.  Barbara Górna  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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 W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła 
bierze udział w dwóch projektach unijnych: 
dla klas I-III – „Uczniowie naszą przyszłością”, 
dla klas IV-VI – „Uczniowie leśnickiej gminy 
wspinają się na edukacyjne wyżyny”. 
 Dzięki nim szkoła wzbogaciła się o nowe 
pomoce dydaktyczne (warte 1410 zł) oraz 
zakupiona została tablica multimedialna (koszt 
2900 zł). W ramach projektu w klasach I-III 
prowadzone są zajęcia dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
w matematyce, zajęcia z logopedą, psychologiem, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne,  koło polonistyczno -
dziennikarskie, zajęcia przyrodnicze, kółko 
taneczne, sportowe oraz szachowe. 
 "Draka w tropikach ptaka i słonika" to tytuł 
sztuki, na którą w ramach projektu pojechali do 
Zabrza uczniowie klas I - III.  Była to opowieść  
z wyraźnym podziałem na dobrych i złych, 
wskazaniem wartości, jakie należy w życiu cenić. 
 W ramach projektu dla uczniów klas IV-
VI  realizowane są indywidualne zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 
języka polskiego, rewalidacyjne. Uczniowie mogą 
uczęszczać na kółko matematyczno-
informatyczne,  przyrodnicze,  języka 
niemieckiego oraz w spotkaniach z 
psychologiem. W ramach projektu wezmą udział 
w fes t iwalu Piosenki  Niemieckie j  
i Angielskiej, Festiwalu Piosenki Przyrodniczo-
Ekologicznej ,  Sejmiku Ekologicznym 
organizowanym przez szkołę podstawową  
z Leśnicy. 
 Dzięki funduszom unijnym uczniowie 
klas IV - VI pojechali do Teatru Nowego  
w Zabrzu, by obejrzeć sztukę pt. "Pod-grzybek". 
Sztuka w sposób zabawny, ale zarazem głęboki  
i  mądry, opowiadała o sprawach 
najważniejszych: miłości, przyjaźni, poświęceniu 
i przemijaniu. 
 Naszych uczniów tak bardzo 

zafascynował teatr, że w lutym obejrzeli kolejne 
przedstawienia – tym razem w Zdzieszowicach. 
Starsze klasy z zapartym tchem śledziły spektakl 
„Najznakomitsze opowieści biblijne dla 
młodzieży”. Współczesna muzyka, niesamowite 
efekty specjalne z pewnością sprawiły, że sztukę 
z przyjemnością się oglądało! 
Młodsi uczniowie obejrzeli spektakl „Ja cię 
jeszcze złapię!”. To pełne humoru, szalonej 
zabawy, ale i strachu, zaskakujących zwrotów 
akcji przedstawienie uświadomiło młodym 
widzom, że o prawdziwej sile nie decydują 
wielkie muskuły i wzrost. 
 Za nami tradycyjnie Dzień Babci  
i Dziadka. Po raz pierwszy został on 
przygotowany wspólnie przez przedszkolaków 
 i uczniów. Najpierw swój program pokazali 
najmłodsi. Piękne śpiewy, recytacje wierszy  
i tańce sprawiły, że wielu babciom i dziadkom 
łezka w oku się zakręciła. Następnie swe występy 
zaprezentowali uczniowie. Były scenki, 
przedstawienie „Współczesny Kapturek i jego 
rodzina”, pokazy sportowe, tańce i życzenia. 
Niezawodne mamy przygotowały słodki 
poczęstunek. 
 Miło spędziliśmy czas karnawału, 
podczas którego po raz drugi bawiliśmy się na 
balu z naszymi przyjaciółmi ze Sławęcic. Zabawa 
była naprawdę przednia! 
 W marcu uczniowie obejrzeli niezwykłą 
lekcję historii. Można było poczuć się jak 
w średniowieczu – wcielić się w rolę rycerza, 
damy lub…giermka. 
 Przed nami powitanie wiosny, a już 
wkrótce – sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
podczas kwietniowego sprawdzianu 
szóstoklasisty. 
 Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzymy wszystkim dużo sił, 
zdrowia i radości. W imieniu uczniów oraz 
pracowników zespołu szkolno-Przedszkolnego 
   Ewa Janicka 

Wieści ze szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim 

PUBLICZNA  SZKOŁA  MUZYCZNA I stopnia  w  Leśnicy ogłasza WPISY NA ROK SZKOLNY  
2013/2014, które  odbędą  się  dnia 27.04.2013 r. (SOBOTA) w  budynku  szkoły  przy  ul. Nad Wodą 
15. Dzieci do lat 10 zgłoszą się o godz. 9.00, dzieci  powyżej lat 10 zgłoszą się o godz. 10. 30 
Wszystkich  informacji  dotyczących rekrutacji udzielamy  pod  numerem  tel. 077 4615377 
 poniedziałek, czwartek od 12.00 do 19.00, środa od 8.00 do 11.30. 
Druki podań można odebrać w administracji szkoły i składać do dnia  27.04.2013 r. wraz z zaświad-
czeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach muzycznych.  
       DYREKTOR 
               PSM I stopnia w  Leśnicy    
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Warsztaty Wielkanocne 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował warsztaty wykonywania ozdób 
wielkanocnych. Wzięły w nich udział dzieci z Dolnej, Kadłubca, Łąk Kozielskich, Zalesia 
Śląskiego, Raszowej, Lichyni, Krasowej i Wysokiej. Zajęcia odbywały się w klubach wiejskich. 
Prowadziły je pracownice LOKiRu. Uczestnicy warsztatów poznali różne techniki plastyczne. 
Robili kolorowe pisanki z papieru i styropianu, baranki, koszyczki, kurczaczki itp. Wszystkie 
wykonane ozdoby stanowią wystrój klubów wiejskich.       LOKiR 

Szanownym Jubilatom: 
Z okazji  99 rocznicy urodzin  – Pani Katarzynie Fiałkowskiej z Leśnicy. 
Z okazji 95 rocznicy urodzin – Pani Matyldzie Mateja z Lichyni. 

Z okazji 94 rocznicy urodzin – Panu Franciszkowi Sitnik z Leśnicy. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Rusz z Poręby, Pani Mariannie 

Hudziec oraz Pani Jadwidze Jorgel z Leśnicy,  Siostrze Zakonnej Paulinie 

Lukoschik z Góry Świętej Anny, Pani Helenie Duda z Zalesia Śląskiego 
oraz Panu Antoniemu Hemon z Leśnicy. 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Adelajdzie Morawiec i Pani Marcie Paruzel 
z Leśnicy, Panu Karolowi Karwot  z Czarnocina, Pani Luizie Stania  
z Zalesia Śląskiego oraz Pani Helenie Sosna z Poręby. 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Agnieszce Skowronek, Pani Marii Kleiner 

oraz Panu Józefowi Gasz z Wysokiej, Pani Helenie Motyczyńskiej 

z Raszowej, Pani Anieli Kopa i Panu Józefowi Paterok z Zalesia Śląskiego, 
Pani Elżbiecie Fogiel, Panu Fredowi Skowronek oraz Panu Józefowi 

Zielonka z Leśnicy,  

Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu 

Krystynie i Jerzemu Kolonko z Leśnicy oraz 
Państwu Annie i Erykowi Kroker z Zalesia 
Śląskiego. 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu  
Marioli i Józefowi Osełka, Państwu Bożenie 

i Pawłowi Nowak, Państwu Dorocie 

i Marianowi Gromotka, oraz Państwu Dorocie 
i Piotrowi Gatner z Leśnicy,  Państwu Irenie 

i Piotrowi Kaszta z Czarnocina, Państwu Eleonorze i Antoniemu Florek 
z Zalesia Śląskiego.  

Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w imieniu własnym i 
wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy składa Łukasz 
Jastrzembski Burmistrz Leśnicy. 

Jubileusze dot. I kwartału 2013 r. Sporządziła Maria Wanglorz kierownik USC, na podstawie akt 

znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśnicy.  
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W styczniu uczniowie klas piątych i szóstych na-

szej szkoły brali udział gminnych w konkur-

sach przedmiotowych osiągając znakomite wy-

niki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pa-

weł Hadaschik - uczeń klasy V, który po raz 

kolejny zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego 

Konkursu Języka Niemieckiego. Dumą napa-

wa nas fakt, iż w bieżącym roku szkolnym Pa-

weł zajął I miejsce w województwie. Jego na-

uczycielem jest Renata Hadaschik.  

Źródłem ogromnej satysfakcji są również sukcesy 

pozostałych uczniów w następujących konkur-

sach:  

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Religijnej "Żak 

2013" - finaliści: Kamil Pietczyk, Alicja Zgo-

dzaj, Izabela Zielińska, Małgorzata Zielińska 

(nauczyciel - ks. Henryk Kuczera); 

Gminny Konkurs Matematyczny: I miejsce - 

Izabela Zielińska, II miejsce - Kamil Pietczyk, 

III miejsce - Michał Kita (nauczyciel - Justyna 

Bilińska);  

Gminny Konkurs Polonistyczny: II miejsce - 

Martyna Duda (nauczyciel - Gabriela Galowy);  

Gminny Konkurs Przyrodniczy: I miejsce - Mi-

chał Kita (nauczyciel Iwona Pawlus);  

Gminny Konkurs Języka Angielskiego: II miej-

sce - Kamil Pietczyk (nauczyciel - Barbara 

Szady), III miejsce - Paweł Hadaschik 

(nauczyciel - Brygida Lika);  

Gminny Konkurs Historyczny: I miejsce Kamil 

Pietczyk (nauczyciel - Monika Tomanek-

Paczkowska). 

Dzień Babci i Dziadka obchodzony był w naszym 

przedszkolu bardzo uroczyście. Dzieci pod 

okiem nauczycielek Małgorzaty Bartodziej 

i Małgorzaty Bloch przygotowały ciekawy pro-

gram artystyczny. Przedszkolaki podarowały 

swoim gościom własnoręcznie wykonane upo-

minki i zaprosiły na wspólny słodki poczęstu-

nek. 

12 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszo-

wej bawili się na balu karnawałowym, który 

zorganizował Samorząd Uczniowski. W pro-

gramie imprezy były tańce, konkursy i zabawy. 

Tytuł króla i królowej balu w kategorii klas I-

III zdobyli Julia Zachłód (kl.II) i Tobiasz Kubi-

ca (kl.II), a w starszej grupie wiekowej Carmen 

Sztandera (kl.VI) oraz Jakub Biliński (kl.IV). 

7 marca w naszej szkole gościliśmy zespół mu-

zyczny "Karawana". Audycja słowno-

muzyczna przebiegała pod hasłem "Muzyczna 

podróż w czasie". Muzycy w bardzo ciekawy 

i przystępny sposób przekazali uczniom  

i przedszkolakom podstawowe informacje na 

temat muzyki w poszczególnych epokach hi-

storycznych. Artyści zapraszali wszystkich 

do wspólnej gry, zabaw, śpiewu i tańca. Chęt-

nych nie brakowało. Na pamiątkę tej nietypo-

wej lekcji muzyki, dzieci otrzymały płytę z 

nagraniami zespołu oraz zakładkę do książki. 

W ramach projektu "Uczniowie leśnickiej gminy 

wspinają się na edukacyjne wyżyny" klasy I-III 

pojechały do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na 

przedstawienie pt. "Ropuszy dwór". Starsze 

klasy zobaczyły natomiast ciekawą insceniza-

cję pt. "Mr Scrooge". Dzieci były pod wraże-

niem wysmakowanej plastyki, kabaretowo - 

muzycznej formy i świetnej gry aktorskiej. 

8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ko-

biet. Chłopcy nie zawiedli naszych oczekiwań 

i po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. 

Uczniowie pod kierunkiem pana Karola Wo-

łyńskiego i ks. Henryka Kuczery przygotowali 

bowiem uroczystą akademię. Publiczności naj-

bardziej podobał się taniec w wykonaniu 

chłopców do remiksu "Ona tańczy dla mnie" 

oraz "Gangnam style". 

   Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 

   Iwona Pawlus 

Aktualności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 

Wielkanocne klimaty 

W niedzielę 17 marca 2013 roku już po raz 8 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich z Dolnej uczest-
niczył w wystawie stołów wielkanocnych, tym razem w Polskiej Cerekwi. Na wystawę ze sobą panie 
zabrały żurek, sernik, galert, dwa rodzaje szpajzy, biało kiełbasa zapiekano, mazurek, kołocz śląski oraz produk-
ty, które już wcześniej wywalczyły sobie w Łosiowie tytuł: Nasze kulinarne dziedzictwo, a są to Tort na 
pudingu, Frankfurter Kranz i Pierniki z Dolnej. Ciekawostką  okazały się jajka w kminku zwane soleier, pasta 
wielkanocna, brokuły zapiekane w cieście francuskim, rolada z indyka, pieczeń rzymska i sałatka w foremkach. 
Dużo tego, trudno sobie wyobrazić, iż wszystkie te dania, plus dekoracje, pomieściły się na stole o wy-
miarach 1,5m na 1m. Było ciężko - wypowiadają się uczestniczki, ale my do tego jesteśmy przyzwyczajone: 
śląski stół zawsze musi się uginać pod ciężarem potraw i nigdy nie ma placu na stole. 

                                                                                  Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Dolnej  
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„Geopark” na Górze Świętej Anny 

 Gmina Leśnica w kwietniu 2012r. rozpoczęła starania o pozyskanie funduszy na 
zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu w Górze Świętej Anny. Złożono wniosek o dofinansowanie  
w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Miłym zaskoczeniem był fakt, że nasz 
projekt znalazł się na drugiej pozycji listy wniosków, którym pomoc została przyznana.  
 Dnia 6 marca 2013r. została podpisana umowa z Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych z siedzibą na dofinansowanie projektu: „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na 
obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Świętej Anny”. Planowany całkowity koszt realizacji 
projektu wynosi 2 264 495,18 zł. Kwota dofinansowania wyniesie do 95% kosztów kwalifikowanych 
projektu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu 
wybudowane zostaną: platformy widokowe, ścieżki piesze, schody terenowe, mury oporowe, oświetlenie 
oraz wykonane zostaną roboty związane ze stabilizacją zbocza skarp. Planowany termin zrealizowania 
projektu to październik 2014r. 

Referat Inwestycji 
  i Gospodarki Przestrzennej   

Wydawca:  
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,  47-150 Leśnica, tel. 77 461 52 81 

Zespół redakcyjny: Edyta Gola,  Marcin Mond  
www.lesnica.pl  gazeta@lesnica.pl 

Nazwa zadania Kwota dotacji 
w zł 

Dotacjobiorca 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 155 000 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Leśnicy 
Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych 

prowadzonych przy kole TSKN w Leśnicy 
8 000 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 
Lato z orkiestrą 10 000 Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, 

Edukacyjnych i Artystycznych 

TIKEA 
Dzień Matki w Lichyni 1 600 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 
Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. 

wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 

8 000 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

NMP  NP w Leśnicy 

Ochrona i promocja zdrowia – poradnia psychologiczno-

rodzinna 
4 000 Stowarzyszenie Sprawiedliwość, 

Pokój i Integralność Stworzenia – 

Góra Świętej Anny 
Festyn Rodzinny – Lato w Lichyni 2  173 Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 3 stycznia 2013 r.  zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań 

publicznych w roku 2013. Wykaz dotacji, które zostały przyznane organizacjom pozarządowym przedstawia poniższa 

tabela.  

 W roku 2013 Gmina Leśnica planuje  zorganizować tradycyjne imprezy kulturalne.  I tak najwcześniej 
odbędzie się Leśnicka Majówka połączona z otwarciem Parku Miejskiego w Leśnicy 1 maja br.  W Górze Św. 
Anny 2 czerwca odbędzie się XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, 
15 czerwca w Lichyni odbędzie się Gminny Dzień Seniora, zaś na 16 czerwca zaplanowano  XXI Przegląd 
Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. XVII Regionalny Przegląd Koni w roku 2013 odbędzie się 29 czerwca, zaś 
Dożynki Gminne zorganizowane zostaną w Górze Św. Anny wraz z Dożynkami Diecezjalnymi  22 września 
2013 r.          Edyta Gola    
        Stanowisko Pracy ds.. Kultury 
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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Tak się bawi Raszowa 

Leśniccy gimnazjaliści 

Ferie w Porębie  

Uczniowie SP w Leśnicy  w Teatrze Dramatycznym 

Bal przebierańców w Zalesiu Śl. 

Uczestnicy projektu Żywa Historia Leśnicy 

Panie z Dolnej na wystawie stołów wielkanocnych  

Leśnickie przedszkolaki 


