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Na zbliżające się Święta Wielkanocne 
wszystkim Współmieszkańcom 
Ziemi Leśnickiej 
i Gościom przybyłym 
do Krainy Świętej Anny 
życzenia obfitych łask 
i błogosławieństwa od 
Zmartwychwstałego Pana, 
aby życie nasze, ciało i duch 
wypełniło się radością, 
nadzieją i szczęściem

 składają

Burmistrz Leśnicy 
Hubert Kurzał

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Froń

oraz Radni Rady Miejskiej
w Leśnicy
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 Akcja charytatywna przeprowadzona w 
niedzielę 9 marca przez Parafialny Zespół 
Caritas w Leśnicy był kolejną, bardzo uda-
na inicjatywą tej niewielkiej jeszcze liczeb-
nie grupy osób wrażliwych na potrzeby 
ludzi z różnych powodów jej oczekujących. 
W sensie materialnym było to stanowi-
sko handlowe, podobne do odpustowych 
„bud”, przy których można było zakupić 
bardzo smaczne wypieki i „akcesoria” 
świąteczne. Sam już ten fakt umożliwienia 
parafianom Parafii św. Trójcy nabycia róż-
nych wyrobów przypominających o nad-

W służbie potrzebującym
chodzących świętach jest godny uznania. 
Tak naprawdę pochylić jednak musimy 
czoło, gdy na to wydarzenie postrzeżemy 
nie oczyma ale duchem. Jest post, są Misje 
Święte, zbliżają się święta. Wszystkim się 
śpieszy aby do tych świąt jak najlepiej się 
przygotować: sprzątanie po zimie, zakupy, 
praca zawodowa, nauka, egzaminy, walka 
o awans zawodowy, pieniądze. Świat pędzi 
do przodu, świat należy do silnych, pięk-
nych i bogatych. Świat porywa nas jak fala 
tsunami. We współczesnym świecie nie ma 
miejsca nawet na myśl o tym, że nie zawsze 

i nie każdy jest silny, piękny, młody i zdro-
wy. I dlatego pomimo ogromu cierpienia  
i nieszczęść, które przetaczają się obok nas, 
trudno nam jest usłyszeć wołanie o po-
moc. A oto mała grupa wolontariuszy, bez 
rozgłosu wykorzystuje swoje umiejętności 
i pracuje przez wiele godzin. Tworzy mi-
sterne koszyczki, ozdoby, słodycze aby za-
robione pieniądze przeznaczyć na pomoc 
osobom w potrzebie. Troska o najsłabszych 
to jest właśnie miara człowieczeństwa. 
 Drodzy członkowie Zespołu Parafial-
nego „Caritas” dziękujemy Wam za Wasze 
dzieło.

H.K.

 Dziesiątego marca w świetlicy wiej-
skiej w Dolnej odbyła się impreza z okazji 
Dnia Kobiet. Jej organizatorem była Rada 
Sołecka na czele z Sołtysem Horstem 
Morawiec. Podczas imprezy obecni byli 
zaproszeni goście zastępca burmistrza 
Andrzej Iwanowski, dyrektor Leśnickie-
go Ośrodka Kultury i Rekreacji Gizela 
Szendzielorz oraz Paweł Felsztyński pro-
boszcz parafii pod wezwaniem Świętych 
Piotra i Pawła w Dolnej. 
 Na wstępie Sołtys przywitał wszyst-
kich przybyłych, a szczególnie wszystkie 
panie, którym zadedykował następujący 
wiersz: „Każdego roku o tej samej porze, 
każdy wam życzy co tylko może. My ko-
rzystając ze sposobności życzymy wam 
szczęścia, zdrowia i wiele radości. To,  
o czym marzycie, by się spełniło, a to co 
kochacie, aby wasze było”. Podczas im-
prezy czas zebrany umilał występ humo-
rysty Tolka, który skutecznie rozbawił 

Dzień Kobiet na wesoło
publiczność. Wszystkie kobiety ochoczo 
wykonywały wraz z artystą znane przy-
śpiewki i kołysały się w rytm muzyki. 
Wzniesiono również toast za zdrowie 
pięknych pań, a panowie z Rady Sołeckiej 
wraz z Sołtysem wręczyli każdej kobie-
cie po żółtym tulipanie. – Występ Tolka 
sponsorował Leśnicki Ośrodek Kultury  
i Rekreacji – mówi Sołtys Horst Morawiec 
– Pozostałe środki finansowe otrzymali-
śmy od Urzędu Miasta i Gminy Leśnica 
oraz ze zbiórki uczestniczek. Chcieli-
byśmy bardzo podziękować wszystkim 
sponsorom. Podczas dzisiejszej imprezy 
obsługują panowie z Rady Sołeckiej wraz 
z ich szanownymi małżonkami. Mamy 
pyszne ciasto, kawę oraz kolację – zakoń-
czył pan Morawiec. Mieszkańcy Dolnej 
po raz kolejny udowodnili, że są solidarni 
i że potrafią zorganizować naprawdę uda-
ną imprezę.

UJ

 W ubiegłą niedzielę Szkoła Podstawo-
wa w Leśnicy przeżywała prawdziwe ob-
lężenie. Odbyła się tam Wystawa Stołów 
Wielkanocnych oraz Dzień Drzwi Otwar-
tych szkoły.
 Organizacją Wystawy Stołów Wiel-
kanocnych zajęły się w tym roku człon-
kinie Związku Śląskich Kobiet Wiejskich  
w Dolnej. Panie stanęły na wysokości za-
dania i niewątpliwie ich zasługą było to, że 
wystawa była bardzo udana. Sponsorami 
imprezy była Gmina Leśnica oraz Powiat 
Strzelecki. 
 Wszystkich zebranych serdecznie po-
witała przewodnicząca ZŚKW w Dol-
nej Urszula Plachetka. Powiedziała ona:  
- Dziś odbywa się dziesiąta wystawa Sto-
łów Wielkanocnych, my bierzemy udział 
w tej imprezie po raz trzeci. W tym roku 
przypadł nam zaszczyt organizacji tego 
przedsięwzięcia. Dolna jest małą miejsco-
wością i nie mieliśmy na tyle dużej sali, 
żeby zorganizować wystawę. Nasz dzie-
ci chodzą do szkoły w Leśnicy i dlatego  
w porozumieniu z panią dyrektor Barbarą 
Górną postanowiliśmy zorganizować tę 
imprezę właśnie na sali gimnastyczne SP 
w Leśnicy – zakończyła pani Urszula. 
 W tegorocznej wystawie udział wzięło 
dwadzieścia kół z województwa opolskie-
go. Pierwsza tego typu impreza odbyła się 
dziesięć lat temu w Polskiej Cerekwi. Jej 
pomysłodawczynią była przewodniczą-
ca ZŚKW Urszula Trinczek. Mówi ona:  
- Celem tej wystawy jest podtrzymywa-
nie starych tradycji oraz wprowadzenie 
nowych. Na każdej tego typu imprezie 
pojawiają się nowe i ciekawe potrawy oraz 
takie, które są zawsze. 
 Wszystkie panie wykazały się pomy-
słowością oraz pracowitością. Stoły były 
niezwykle kolorowe i uginały się pod cię-
żarem licznych smakowitych potrwa i wy-
pieków. Niektóre z nich można było śmiało 
nazwać małymi arcydziełami. Największe 
podziękowania i wyrazy uznania należą 
się jednak paniom z Dolnej, które w tym 
roku zajęły się stroną organizacyjną wy-
stawy. Czternaście członkiń koła w Dolnej 
przygotowało na swój stół pasty, galaretki, 
jajka, sałatki, grzybki z ciasta drożdżowe-

Wystawa Stołów Wielkanocncyh
go, a także poncz składający się z szampa-
na, wina i owoców. Panie przygotowały 
również kawiarenkę 
w której można było 
napić się kawy i za-
kupić pyszne domo-
we wypieki. Człon-
kinie koła ubrały się 
w specjalne stroje, 
które zostały uszyte 
dla celów reprezenta-
cyjnych na przykład 
podczas dożynek, czy 
podobnych wystaw. 
Panie z Dolnej są 
bardzo przedsiębior-
cze dlatego środki 
finansowe na stroje 
zdobyły same, a szy-
cie sponsorował bur-
mistrz Leśnicy Hubert Kurzał.
 Taka wystawa to okazja do prezentacji 
naszych zdolności kulinarnych – mówi 
przewodnicząca ZŚKW w Dolnej Urszula 
Plachetka - Jest to także sposób na pod-

trzymanie tradycji Nasze koło liczy czter-
naście pań i jest jedyne w gminie Leśnica 
– mówią członkinie koła z Dolnej.
 Zachęcamy inne panie z wiosek w naszej 

gminie do utworzenia takich kół. Napraw-
dę warto się zmobilizować i zacząć działać. 
Dzisiejsza wystawa jest tego dowodem. Je-
steśmy mile zaskoczone, że przyszło aż tyle 
osób – zakończyły organizatorki.

 W niedzielę 3 lutego br. w remizie OSP 
Wysoka odbyło się spotkanie członków 
koła PZERiI w Wysokiej z okazji „śledzi-
ka”. Spotkanie było połączone z podsu-
mowaniem działalności za 2007 r. oraz 
planem na rok 2008. Koło w Wysokiej 
liczy 71 członków. Wybrano 2 delegatów 
na plenarne posiedzenie sprawozdawczo-
wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI 
w Strzelcach Op. W spotkaniu uczestni-
czyło 46 członków koła oraz zaproszeni 
goście z PZERiI, przedstawiciele samo-
rządu terytorialnego, Przewodnicząca 
Koła w Zalesiu Śl. wraz z Zastępcą. 
 Spotkanie upłynęło w miłej atmosfe-
rze przy muzyce, kawie kołaczu i ciepłym 
posiłku, podczas którego zaplanowano 
wyjazd do Parku Wodnego i groty solnej 
w Tarnowskich Górach. 

Spotkanie koła PZERiI w Wysokiej
 20 lutego Koło Wysoka wspólnie  
z kołami w Leśnicy i Zalesiu Śl. zorgani-
zowało pierwszy wyjazd na basen do Tar-
nowskich Gór, w którym uczestniczyło 51 
osób. Inicjatywa ta cieszy się dużym zain-
teresowaniem i już zaplanowano kolejne 
takie wyjazdy – następny 27 marca. Za-
praszamy chętnych członków kół PZERiI 
do uczestnictwa.

 Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych życzenia zdrowia, szczęścia 
i radości wszystkim członkom Tereno-
wych Kół składa Przewodnicząca Koła  
w Wysokiej wraz z Zarządem.

Barbara Ksionsko
Przewodnicząca koła PZERiI 

w Wysokiej 

 W Leśnicy przy ulicy Kozielskiej 2 
znajduje się Świetlica Środowiskowa. Jest 
to miejsce gdzie mogą spędzać wolny czas 
dzieci i młodzież. Można tu otrzymać po-
moc w nauce, odrobić lekcje, grać w gry, 
rozwijać zdolności plastyczne /jeśli ktoś 
jeszcze ich nie odkrył, to tutaj na pewno 
się stanie/, posłuchać muzyki. W okresach 
sprzyjającej pogody można zaspokoić po-
trzebę ruchu i ciekawość świata uczestni-
cząc w zajęciach rekreacyjnych i turystycz-
nych. Można też pogadać o problemach,  
a jeśli ktoś sam ich nie ma może pomóc 
tym, którym się niestety przytrafiły.
 W świetlicy oprócz dwóch wychowaw-
czyń pracują też wolontariuszki. Są bar-
dzo pomocne, zwłaszcza przy odrabianiu 
zadań domowych.
 W lecie realizowano projekt „Leśnica 
moje miejsce”. Uczestnicy wypoczynku 
wakacyjnego wykonywali rysunkową 
dokumentację Leśnicy. W tym roku pro-
jekt będzie kontynuowany. Do zadań pla-
styczno - fotograficznych dojdą zadania 
o charakterze dziennikarskim. Planuje 
się sondaż wśród mieszkańców „Oblicza 
Leśnicy” oraz cykl reportaży „Miejsca  
i ludzie”. Zachęcamy do współpracy chęt-
ne dzieci i młodzież.
 Świetlica jest prowadzona z ramienia 
Burmistrza Leśnicy, jest więc dla wszyst-
kich młodych mieszkańców miasta. Jedy-
nym warunkiem pobytu jest przestrzega-
nie regulaminu, egzekwującego zasady 
wzajemnego poszanowania swoich praw. 
Zachęcamy rodziców aby przysyłali tam 
swoje pociechy. Zagospodarowywanie 
wolnego czasu zapobiega bowiem zacho-
waniom ryzykownym a przede wszyst-
kim sprzyja rozwojowi zainteresowań  

Świetlica lekarstwem na problemy
i uzdolnień. 
 Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki od godziny 1500 do 1900.
 W tym samym miejscu działa rów-
nież Punkt Konsultacyjny dla młodzieży  
i dorosłych, w którym można uzyskać in-
formację, poradę, wsparcie oraz doraźną 
pomoc terapeutyczną i psychologiczną 
w przypadku, gdy występują w rodzi-
nie problemy osobiste i wychowawcze. 
Zadaniem punktu jest podejmowanie 
oddziaływań wstępno-motywacyjnych 
wobec osób z problemem alkoholowym 
prowadzenie działalności informacyj-
no-konsultacyjnej z zakresu uzależnień, 
poradnictwa psychologicznego dla rodzi-
ców, których dzieci eksperymentują z al-

koholem, narkotykami oraz poradnictwa 
z zakresu zaburzeń psychosomatycznych 
i nerwicowych. Zdiagnozowanie sytuacji 
całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla 
wszystkich członków rodziny. Udzie-
lanie wsparcia po zakończeniu lecze-
nia odwykowego, rozpoznanie i pomoc  
w wypadku występowania przemocy do-
mowej w rodzinie. Należy podkreślić, że 
punkt jest czynny w godzinach popołu-
dniowych, aby umożliwić naszym miesz-
kańcom swobodny dostęp. Porad udziela 
psycholog kliniczny, psychoterapeuta  
w czwartki według niżej podanego har-
monogramu pracy na I półrocze br.: 13  
i 27 marca, 03 i 17 kwietnia, 08 i 29 maja, 
12 i 26 czerwca w godz. 1400 – 1700, telefon 
zaufania 077 463 53 18.

Barbara Tiszbierek

 9 marca w Raszowej obchodzono Dzień 
Kobiet. Imprezę zorganizowała Rada So-
łecka wraz z Zarządem DFK Raszowa. – 
Dofinansowania udzielił nam burmistrz, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi 
sołtys Maria Reinert – Wypieki we wła-
snym zakresie przygotowały panie oraz 
panowie z naszej miejscowości. Mamy 
smaczne ciasta, pączki oraz kawę i napo-
je. W tym roku na imprezę przyszło wię-
cej kobiet niż w zeszłym. Sala jest pełna, 
co mnie bardzo cieszy. Panowie mają dziś 
wstęp na imprezę tylko pod warunkiem, 
że będą nam usługiwać. Wszystkim pa-
niom bardzo się podoba i mówią, że chcą 
mieć takie spotkania z okazji Dnia Kobiet 
przynajmniej raz w miesiącu – zakończy-
ła pani sołtys. Imprezę uświetniły wystę-
py dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raszo-
wej, które przygotowały wiersze i piosenki 
nawiązujące do Dnia Kobiet. Wszystkim 
bardzo spodobał się pokaz młodych tan-
cerek z Raszowej, które zaprezentowały 
dwa efektowne układy taneczne: jeden 

Oby więcej takich imprez
hip hiopowy, a drugi do piosenki zespo-
łu Scooter. Dziewczęta same wymyślają 
kroki do swoich układów, co jest godne 
podziwu zważywszy na ich młody wiek. 

Publiczność nagrodziła gromkimi bar-
wami występ młodych artystek. – Cały 
rok cieszymy się na ósmego marca i tą 
imprezę – mówi mieszkanka Raszowej 
Kornelia Burek - Jest naprawdę bardzo 
sympatycznie, oby więcej takich imprez.

UJ
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 W poniedziałek 10 marca w Urzędzie 
Miejskim odbyła się wyjątkowo doniosła 
uroczystość. Burmistrz Hubert Kurzał 
zaprosił na spotkanie 15 par małżeńskich, 
które w ostatnich miesiącach przekroczy-
ły 50 lat wspólnego życia. Istotą spotkania 

było wręczenie Jubilatom nadanych przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej me-
dali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Po serdecznym, aczkolwiek oficjalnym 
przywitaniu przez burmistrza 11 przy-
byłych par w godnej pozazdroszczenia 
kondycji fizycznej - gościom honorowym 
zaprezentowali się w bardzo zabawnym 
- choć o głębokim sensie – programie 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Le-
śnicy pod opieką pani Marii Wróbel.
Następnie nadszedł czas na wyróżnie-

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Pół wieku razem

nia i prezenty, które otrzymali Państwo: 
Anna i Hubert Harońska z Zalesia Śl., 
Maria i Walter Goły z Lichyni, Róża  
i Eugeniusz Iwasieczko z Leśnicy, Teresa 
i Serafin Gach z Krasowej, Józefa i Józef 
Wojciuch z Łąk Kozielskich, Hildegarda  

i  Franciszek Smorzoch z Zalesia Śl., Róża 
i Franciszek Przesdzing z Zalesia Śl., He-
lena i Bonifacy Makosz z Lichyni, Cecy-
lia i Jerzy Jelito z Góry Św. Anny, Marta  
i Jerzy Tomanek z Łąk Kozielskich, Edith 
i Siegfried Krawietz z Wysokiej. 

 W imieniu Leśnickiego Samorządu  
i własnym Redakcja składa Jubilatom ży-
czenia wielu jeszcze lat życia małżeńskie-
go, zdrowia i radości. Serdecznie gratulu-
jemy .

 W klubie DFK w Zalesiu Śląskim już 
po raz drugi rozegrano Otwarte Mi-
strzostwa w Bilard o Puchar Burmistrza. 
Inicjatorem przedsięwzięcia był radny 
Kazimierz Mierzejewski, a w organiza-
cji rozgrywek pomagali mu Bernadeta 
Marek oraz Rajmund Majnusz. Turniej 
rozpoczął się dwudziestego drugiego 
stycznia, a zakończył piątego lutego. W 
tym czasie rozegrano dwadzieścia osiem 
spotkań. Najmłodszy z uczestników roz-
grywek miał trzynaście lat, a najstarszy 
sześćdziesiąt dziewięć.  – Postanowiłem 
zorganizować mistrzostwa już po raz 
drugi w związku z dużym zainteresowa-
niem jakie wykazują mieszkańcy Zalesia 
Śląskiego grą w bilard – mówi radny Ka-
zimierz Mierzejewski – Jeśli będą chęt-
ni, to w przyszłym roku zorganizujemy 
kolejne rozgrywki – zakończył radny. W 
mistrzostwach udział wzięło ośmiu za-
wodników, którzy grali systemem „każ-
dy z każdym”. Gra toczyła się do trzech 
wygranych partii na przykład: 3:0, 3:1, 
3:2, czyli zawodnik, który wygrał trzy 
partie zostawał zwycięzcą i otrzymywał 
tak zwane dwa duże punkty. Pokonany 
otrzymywał zero punktów. O kolejno-
ści miejsc w turnieju decydowała ilość 
zdobytych punktów. W przypadku uzy-
skania jednakowej ilości punktów przez 
dwóch zawodników o zajętym miejscu 
decydował wynik bezpośredniego meczu 
rozegranego między tymi dwoma zawod-
nikami. W przypadku uzyskania przez 
trzech zawodników jednakowej ilości 
punktów dużych, a kolejności miejsc de-
cydowała większa ilość punktów małych. 
Klasyfikacja mistrzostw przedstawia się 
następująco: Pierwsze miejsce zajął naj-
starszy uczestnik rozgrywek sześćdzie-
sięciodziewięcioletni Rajmund Chluba 
(punkty duże: 14; partie: 21-14). Drugie 
miejsce zdobył Fabian Rosły (punkty 

duże: 12; partie: 20-4). Na trzecim miej-
scu uplasował się Paweł Florek (punkty 
duże: 8; partie: 14-13). Czwarte miejsce 
zajął zeszłoroczny triumfator mistrzostw 
Rajmund Majnusz (punkty duże: 8; par-
tie 14-11). Na piątej pozycji znalazł się 
Grzegorz Marek (punkty duże: 6; partie: 
15-12). Szóste miejsce zdobył Paweł Pla-
chetka (punkty duże: 6; partie: 9-16).  Dy-

II Otwarte Bilardowe Mistrzostwa Zalesia Śląskiego
O Puchar Burmistrza plomy i puchary ufundowane przez bur-

mistrza Huberta Kurzała wręczył radny 
Kazimierz Mierzejewski. – Gram w bilard 
trzy razy w tygodniu – mówi zwycięzca 
Rajmund Chluba – Jest to moja ulubiona 
gra i w moim wieku najlepsza rozrywka. 
Swoich rywali oceniam pozytywnie. Wy-
grywać z nimi było średnio trudno. Jeśli 
zdrowie mi dopisze to w przyszłym roku 
również wezmę udział w mistrzostwach – 
zakończył pan Rajmund.

UJ

Wydarzenia

 Po ukazaniu się w NTO artykułu do-
tyczącego modernizacji przez PKP linii 
kolejowych mieszkańcy Raszowej mieli 
wiele wątpliwości w tej kwestii.
 W efekcie bardzo intensywnych zabie-
gów administracji samorządowej w dniu 
5 marca do Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
wpłynęło pismo PKP PLK S.A. z zapew-
nieniem, że na ulicy Słowackiego w Ra-
szowej przejazd kolejowy zostanie zmo-

Ważne dla mieszkańców Raszowej
Będzie wiadukt

dernizowany i zastąpiony wiaduktem. 
 Dodatkowo w ramach modernizacji 
linii kolejowej w Raszowej w rejonie stacji 
wykonane będzie przejście dla pieszych. 
Natomiast przejazd z ul. Kościelnej – 
zgodnie z wcześniejszymi planami – zo-
stanie zlikwidowany, ale wykonany bę-
dzie nowy odcinek drogi łączący tereny 
za linią kolejową z wiaduktem. 

 Bank Spółdzielczy w Leśnicy odzna-
czony został Złotym Laurem Umiejętno-
ści i Kompetencji za rok 2007. Nagrodę  
z rąk Wojewody Opolskiego i Prezyden-
ta Opola odebrał 10 stycznia br. Prezes 
Zarządu BS w Leśnicy Józef Garbacz.
 Bank Spółdzielczy w Leśnicy otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii „Instytu-
cja finansowa”.

 Serdeczne gratulacje z okazji tego 
uhonorowania składają: burmistrz i re-
dakcja Wiadomości Leśnickich

dla BS Leśnica
Gratulacje

 Właściciele posesji w naszej gminie 
zaskoczeni zostali przez firmę Remon-
dis bardzo „nagłym” trybem dostarcze-
nia książeczek opłat i przede wszystkim 
znaczną podwyżką cen. O tym, że pod-
wyżek należy się spodziewać informo-
wał burmistrz już dużo wcześniej. Jest to 
efekt prowadzonej przez państwo polity-
ki ekologicznej (choć nazwać by ją można 
antypolityką), wyrażającą się w bardzo 
znacznej podwyżce opłat za korzysta-
nie ze środowiska obciążających każdą 
tonę śmieci składowanych na wysypisku. 
Wzrosły one z blisko 15 zł na 75 złotych 
od tony. Przekłada się to bezpośrednio na 
cenę kubła śmieci, zgodnie z zasadą, że za 
odpady musi zapłacić ich wytwórca. 
 W naszym państwie niestety to rów-
nież indywidualnie każdy właściciel pose-
sji (wytwórca odpadów) jest zobowiązany 
do zawarcia umowy z firmą posiadającą 
koncesję na wywóz odpadów. Ale firmy 
„śmieciowe” podzieliły strefy wpływów 
i nie są zainteresowane konkurowaniem 

Nowe stawki wywozu odpadów komunalnych
Zamieszanie wokół śmieci

o klienta. W efekcie właściciele posesji 
skazani są na dyktat firm śmieciowych, 
a niezadowolenie swe kierują w kierun-
ku urzędu gminy. Samorząd gminny zaś 
został ustawowo pozbawiony możliwości 
działania w obszarze gospodarki odpa-
dami. Jedynym instrumentem prawnym, 
z którego w odpowiednim czasie skorzy-
stała nasza gmina jest prawo do ustalenia 
przez Radę Miejską górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi odbioru odpadów komu-
nalnych. „Górne stawki” oznaczają, że 
przy normalnej konkurencji ceny za wy-
wóz odpadów proponowane przez firmy 
powinny być niższe. 
 Radni Rady Miejskiej w Leśnicy po 
krytycznej analizie składników ceno-
twórczych przedstawionych przez zainte-
resowaną firmę (podwyżka opłat, wzrost 
zarobków itp.), uwzględniając analizę 
przygotowaną przez burmistrzów, podję-
li 28 grudnia 2007 r. uchwalę, której treść 
podajemy poniżej. 

 O spodziewanym akceptowalnym 
przez Radę poziomie cen maksymalnych 
zainteresowane firmy informowane były 
już po 10 grudnia ubiegłego roku, po 
obradach komisji problemowych Rady. 
Stawki opłat podane w uchwale są staw-
kami maksymalnymi i żadnej firmie  nie 
wolno  pobierać opłat wyższych od okre-
ślonych w niej. Z treści uchwały wynika 
też, że właściciel posesji, który zawarł 
umowę na wywóz kubła z firmą odbiera-
jącą śmieci, nieodpłatnie otrzymuje same 
worki na odpady segregowane, jak rów-
nież ich odbiór jest faktycznie dla tego 
właściciela bezpłatny.
 Zauważenie wymaga również fakt, że 
samorząd leśnicki pragnąc ograniczyć 
ceny odbioru odpadów komunalnych 
ustalił zadecydowanie najniższe ceny 
składowania odpadów na wysypisku.  
I tak na wysypisku w Opolu  cena 1 tony 
śmieci niesegregowanych z własnej gminy 
wynosi 141 zł netto (spoza gminy 180,60 
zł), w Kędzierzynie-Koźlu 140 zł, w Szy-
miszowie 132,23 zł, w  Gogolinie 117 zł  
a w Leśnicy 101 zł netto.

h.k.

UCHWAŁA Nr XVI/109/07
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych  
i nieczystości płynnych na terenie 
Gminy Leśnica

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 
180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 
1042) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 
r. Nr 48, poz. 327), 
Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co na-
stępuje:

§ 1
1. Ustala się następujące górne stawki 
opłat za usługi w zakresie odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwia-

nia odpadów komunalnych zmieszanych  
z nieruchomości w których nie prowadzi 
się selektywnej zbiórki odpadów:
- pojemnik 80 l – 13,80 zł
- pojemnik 120 l – 15,50 zł
- pojemnik 240 l – 24,50 zł
- pojemnik 1100 l – 44,00 zł 
- pojemnik KP – 7 – 125,00 zł + koszt 
    składowania

2. Ustala się następujące górne stawki 
opłat za usługi w zakresie odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych zmieszanych  
z nieruchomości w których prowadzi się 
selektywną zbiórkę odpadów:
- pojemnik 80 l  – 8,80 zł
- pojemnik 120 l – 10,50 zł
- pojemnik 240 l – 19,50 zł
- pojemnik 1100 l – 39,00 zł
- pojemnik KP – 7 – 115,00 zł + koszt 
    składowania

3. Górne stawki opłat, określone w ustę-
pie 2, zawierają opłaty za usługi w za-
kresie odbierania, transportu, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów zebra-
nych selektywnie z nieruchomości  
w workach.

4. Ustala się następujące górne stawki 
opłat za usługi w zakresie odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych zebranych selek-
tywnie z nieruchomości w pojemnikach: 

- pojemnik 240 l – 8,20 zł
- pojemnik 1100 l – 16,50 zł

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat za 
usługi w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych, transportu, 
unieszkodliwiania nieczystości cie-
kłych, w wysokości 16,00 zł/m3.

§ 3. Podane stawki opłat są stawkami 
netto, do których należy doliczyć obo-
wiązujący i należny podatek od towarów 
i usług. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Leśnicy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/32/07 
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lu-
tego 2007r. w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych i nie-
czystości płynnych na terenie Gminy Le-
śnica (publikowana Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 35 poz.1363  
z 16 maja 2007 r.).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Informacje Urzędu
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 W dniu 29 lutego 2008 roku na sesji 
Rady Miejskiej w Leśnicy został przedsta-
wiony „Plan operacyjny w zakresie wod-
kan na lata 2008-2009”. Zawiera on wy-
kaz przedsięwzięć z branży wodociągowo 
– kanalizacyjnej, które gmina planuje 
wykonać w ciągu najbliższych dwóch lat, 
całkowicie ze środków własnych lub przy 
udziale funduszy unijnych. Część projek-

Gminy Leśnica dla wodociągów i kanalizacji 
na lata 2008 do 2009

Plan operacyjny
tów będzie realizowana przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej z opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. 
 Wykonanie niektórych inwestycji, 
szczególnie tych najdroższych, jak budo-
wa kanalizacji w Raszowej, będzie uza-
leżniona od pozyskania tzw. środków 
unijnych.

Miejscowość Nazwa zadania Planowany rok 
wykonania

Koszt zadania
(zł brutto)

Poręba Modernizacja pompowni - część 
technologiczna

2008 60 000

Poręba Modernizacja pompowni - część 
elektryczna

2008 170 000

Zalesie Śląskie - Popice Budowa sieci wodociągowej z 
ujęcia w Zalesiu Śląskim do Popic

2009 182 000

Czarnocin - Lichynia Budowa sieci wodociągowej z 
Czarnocina do Lichyni (ul. Wol-
ności) z wymianą przyłączy

2008 421 000

Lichynia Budowa sieci wodociągowej z 
wymiana przyłączy (były PGR)

2008 38 000

Leśnica Wymiana sieci wodociągowej 
z przyłączami ul. Goreckiego, 
Brzegowa i Krótka

2009 300 000

Leśnica Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej ul. 
Powstańców Śląskich

2009 157 000

Góra Św. Anny Budowa sieci wodociągowej  
w ulicy Planetorza

2009 32 000

Łąki Kozielskie Budowa odcinka sieci wodocią-
gowej

2008 10 700

Krasowa Budowa odcinka sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej i wodociągowej 50m

2008 18 000

Raszowa Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej

2009 9 500 000

Łączny koszt wykonania  inwestycji 10 888 700
Szacowany poziom dofinansowania z funduszy unijnych 4 000 000

Środki Zakładu Gospodarki Komunalnej 328 700
Środki jakie musi zabezpieczyć Gmina Leśnica 6 560 000

Miejscowość Nazwa zadania Koszt zadania
(zł brutto)

Zalesie Śląskie Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy  
w ul. Kościuszki i Strażackiej

2 240 000

Zalesie Śląskie Przebudowa sieci wodociągowej ul. XV-lecia  
i Ujazdowska

1 760 000

Zalesie Śląskie Przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśnicka  
i Dworcowa

965 000

Zalesie Śląskie - Popice Przebudowa sieci wodociągowej w Popicach  
z wymianą przyłączy

394 000

Łączny koszt realizacji zadań 5 359 000

 Ze względu na ograniczenia budżetu gminy, projekty przedstawione poniżej będą 
realizowane w następnej kolejności, w terminie, który w znacznej mierze zależy od 
możliwości pozyskania wsparcia unijnego. 

3. „Urządzenie Parku Miejskiego w Le-
śnicy” – zadanie które stanowi połącze-
nie funkcji kulturalno - wypoczynkowo 
- turystycznej dla miasta Leśnica, z wy-
konanymi projektami pn. „Zagospodaro-
wanie Placu Targowego w Leśnicy” oraz  
„Przebudowa Spichlerza na budynek wy-
staw sztuki artystycznej i toalety publicz-
ne” stworzy  przestrzeń urbanistyczną, 
która zapewni trwały rozwój oraz klucz 
do osiągnięcia spójności gospodarczej  
i społecznej. Koszt całkowity zadania wy-
niesie około 2 mln zł.

4. „Budowa  parkingu w Górze Św. Anny 
dla samochodów osobowych i autobu-
sów” Głównym celem zadania jest roz-
wiązanie problemu komunikacyjnego  
w miejscowości w sezonie turystyczno-
pielgrzymkowym. Koszt  całkowity zada-
nia  wyniesie około 3mln zł.

 W ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – którego podstawo-
wym założeniem jest wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich, zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie zadania: 

1. „Budowa kanalizacji  sanitarnej w Ra-

szowej”. Jest to zadanie priorytetowe dla 
mieszkańców sołectwa Raszowa mające 
na celu poprawę środowiska naturalnego 
oraz poprawę życia mieszkańców na ob-
szarach wiejskich. Realizacja zadania ze 
względu na ogromny koszt inwestycyjny 
niemożliwa do zrealizowania bez dofi-
nansowania z środków Unii Europejskiej. 
Koszt  całkowity zadania  wyniesie około 
9,5 mln zł.

 W ramach pomocy z środków  kra-
jowych zostaną zrealizowane zadania  
z obszaru polityki socjalnej i turystyki.

1. Przebudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Leśnicy przy Placu 
Narutowicza 10, w wyniku którego po-
wstaną 3 lokale socjalne o łącznej po-
wierzchni 130 m2 zostanie współfinan-
sowana z budżetu Państwa z środków 
Funduszu Dopłat. Zgodnie z ustawą  
o finansowym wsparciu tworzeniu lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych. Koszt 
całkowity zadania wyniesie około 380 
tys. zł.

2. Przebudowa budynku i zmiana sposo-
bu użytkowania poddasza na mieszkania 

socjalne w budynku mieszkalnym w Le-
śnicy ul.1 Maja 7. Na przedmiotowe za-
dania zostanie również złożony wniosek 
o współfinansowanie  z budżetu Państwa  
z środków Funduszu Dopłat zgodnie  
z ustawą o finansowym wsparciu tworze-
nia lokali socjalnych, mieszkań chronio-
nych. Obecnie jesteśmy na etapie opraco-
wania projektu.

3. „Budowa zaplecza technicznego szat-
ni na obiekcie sportowym w Raszowej”. 
Złożono wniosek o wpisanie zadania 
do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa  Opolskiego na rok 2008” 
w celu uzyskania wsparcia ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Koszt  całkowity zadania wyniesie około 
290 tys. zł.

 Planuje się również remonty sieci wo-
dociągowych na terenie gminy jednakże 
oczekujemy na nowe perspektywy finan-
sowe i możliwości  aplikacji na przedmio-
towy zakres działań.

Zastępca Burmistrza
Andrzej Iwanowski

 W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2007-2013 złożone zostaną 
wnioski na dofinansowanie na nw. pro-
jekty:

1. „Zagospodarowanie Placu Narutowi-
cza i Placu Marka w Leśnicy - budowa”.
Projekt został przygotowany przed czte-
rem laty, jego celem jest przywrócenie 
dotychczasowych funkcji zdegradowane-
go społecznie, ekonomicznie i środowi-
skowo  obszaru. Koszt realizacji zadania 
wyniesie około 3,4 mln zł. 

2. „Remont budynku SP w Zalesiu Ślą-
skim”. W ramach tego zadania zostanie 
wykonane docieplenie dachu, ścian, wy-
konane zostaną łazienki, szatnie oraz 
ogrodzenie. Koszt całkowity zadnia wy-
niesie około 520 tys. zł.

Dla jakich projektów 
szukamy wsparcia

Fundusze
unijne

Informacje Urzędu

 O roku 2000 LZS-y  w gminie Leśnica 
stały się niezależnym stowarzyszeniem – 
Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespo-
ły Sportowe” w Leśnicy. Ich działalność 
skupia się głównie na rozgrywkach piłki 
nożnej. Gmina Leśnica corocznie ponosi 
nakłady związane z upowszechnianiem 
sportu i w 95% finansuje działalności GZ 
LZS. Na rok 2008 dotacja dla GZ LZS wy-
nosi 140 000 zł. 

 W roku 2007 sama dotacja dla tego 
stowarzyszenia wyniosła 116 000 złotych. 
Ale to nie tylko te środki przeznaczono 
na działalność związaną z LZS-ami. Sfi-
nansowano wykonanie zasłony zabez-
pieczającej (ekranu do łapania piłek) na 
boisku sportowym w Kadłubcu w kwocie 
6 100,00 zł, zakupiono materiał na wyko-
nanie zabezpieczenia dla sektora dla re-
zerwowych na boisku sportowym w Za-
lesiu Śl. – koszt 848,42 zł, sfinansowano 
opłatę przyłączeniową o wartości 2 462,74 
zł oraz koszty z tym związane w związku 
z doprowadzeniem do szatni LZS Poręba 
energii elektrycznej. Nakładem 900 000 
zł zakupiono działkę na boisko treningo-
we w Leśnicy, nieodpłatnie udostępniano 
sale sportowe, wspomagano finansowo  
i organizacyjnie uroczystości jubileuszo-
we, rozgrywki rekreacyjno-sportowe itp.
W roku  2006 dotacja dla LZS-ów wynio-

Nadkłady finansowe Samorządu Leśnickiego
Działalność LZS

sła 90 000 zł, ponadto z budżetu gminy 
sfinansowano: zakup ławek stadiono-
wych na boisko 
sportowe w Łą-
kach Kozielskich 
– 7 551,26 zł, za-
kup materiałów 
remontowych do 
szatni na boisko 
sportowe w Ra-
szowej – 561,29 
zł,  remont da-
chu kontenera 
- szatni na bo-
isku sportowym 
w Porębie –  
2 508,89 zł

 Tak więc środ-
ki na działalność 
Ludowych Ze-
społów Sporto-
wych w Leśnicy 
to duże pienią-
dze i w porów-
naniu z innymi 
gminami jeste-
śmy w czołówce 
gmin wspiera-
jących działal-
ność sportową. 
Dla przykładu w 

gminie Izbicko na rozgrywki piłki nożnej 
w 2008 r. przyznano kwotę dotacji 38.000 
zł, w Jemielnicy 47 000 zł, w gminie Ujazd 
100 000 zł. 

KLUWAGA MIESZKAŃCY  MIASTA
I  GMINY  LEŚNICA

 Niniejszym przypomina się  
o przedłożeniu przez osoby fizyczne 
Burmistrzowi Leśnicy informacji o ro-
dzaju, ilości i miejscach występowania 
wyrobów zawierających azbest.

Druki zgłoszeń znajdują się:
u sołtysów•	
przewodniczących osiedli w mieście •	
Leśnica
w pokoju 104 Urzędu Miejskiego  •	
w Leśnicy
w internecie: www.lesnica.pl•	

Termin zgłoszeń upływa 
z dniem 20 marca br.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje 
możliwość uzyskania dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu na przedsięwzięcia 
polegające na usuwaniu azbestu na te-
renie województwa opolskiego .

Szczegółowe informacje na stronie 
www.wfosigw.opole.pl

Upływa termin zgoszeń
Azbest
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 Już po raz piętnasty burmistrz Hubert 
Kurzał przedstawi radnym Rady Miej-
skiej Raport o gminie w minionym roku. 
Jest to najbardziej obszerne z dotychcza-
sowych raportów opracowanie obejmu-
jące zarówno czysto finansowe sprawoz-
danie jak i merytoryczne opis wydarzeń  
i zjawisk, które miały miejsce w 2007 
roku. Zamyka go zestawienie artykułów 

Leśnica w 2007 roku

Raport o stanie gminy
prasowych, które pokazują gminę oczy-
ma obserwatorów zewnętrznych. 
 Wydarzeniem wyjątkowej uwagi było 
nadanie gminie Leśnica przez Radę Eu-
ropy Dyplom Europejski. Jak w każdej 
gminie tak i dla społeczności leśnickiej 
bardzo ważne były zrealizowane zada-
nia inwestycyjne. O tych wydarzeniach 
informowaliśmy jednak na bieżąco. Ak-

tualnie chcielibyśmy przedstawić naszym 
czytelnikom dane opisujące kondycję 
społeczno-duchową mieszkańców gminy 
Leśnica i realizowanej przez Radę Miej-
ską programem zrównoważonego rozwo-
ju naszej gminy, ukazujące przedsięwzię-
cia i nakłady finansowe przeznaczone na 
wsparcie osób w potrzebie i wszechstron-
ny rozwój naszej młodzieży. stąd poni-
żej przedstawiamy obszerne fragmenty 
opracowań przygotowanych do Raportu 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Re-
ferat Spraw Obywatelskich oraz Stanowi-
sko ds. Kultury.

 W 2007 roku utrwaliły się obser-
wowane od lat niekorzystne tendencje 
demograficzne. Kolejny rok z rzędu 
odnotowano spadek ludności gminy. 
Na koniec roku liczba mieszkańców 
wyniosła 8348 osób (w tym: 3988 męż-
czyzn i 4360 kobiet) i była o 116 mniej-
sza w porównaniu z rokiem 2006. Ilość 
zameldowanych na pobyt stały osób 
nie obniżyła się jedynie w miejsco-
wości Raszowa. W okresie 2003-2007  
w gminie ubyło 360 mieszkańców.
 Na dzień 31 grudnia 2007 r. na pobyt 
czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie 
gminy zameldowanych było 266 osób,  
w tym: w mieście Leśnica 145, w gmi-
nie 121 osób.
 Niezmienne są przyczyny ludnościo-
wego regresu. Powoduje go naturalny 
ruch ludności i duża przewaga liczby 
zarejestrowanych zgonów nad liczbą 
urodzin dzieci oraz jest on wynikiem 
dalszego porządkowania ewidencji 
mieszkańców poprzez wymeldowywa-
nie osób od wielu lat mieszkających za 
granicą, a u nas zameldowanych, w tym 
także przedpoborowych i osób zmar-
łych za granicą. Łącznie w całej gmi-
nie w 2007 roku urodziły się 63 dzieci. 
Najwięcej maluchów przyszło na świat 
w Leśnicy (21) i w Zalesiu Śląskim (17). 
Ani jeden nowy mieszkaniec nie naro-
dził się w Dolnej. Zmarło ogółem 109 
osób. Wymeldowano z pobytu stałego 
związanego z wyjazdem za granicę kra-
ju, przeważnie do Niemiec, blisko dwu-
krotnie więcej osób niż w 2006 roku. 
Liczba osób nieobecnych w związku  
z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy 
ponad 3 miesiące na koniec roku wynio-
sła 76. Do polskich ksiąg stanu cywilne-
go wpisano 1 akt zgonu osoby zmarłej 
na terenie Niemiec (tzw. transkrypcja),  
co umożliwiło formalne zdjęcie jej z ewi-
dencji ludności gminy Leśnica. Wnie-
siono 5 podań o wymeldowanie osób  
w drodze administracyjnej (o 2 mniej 
niż w 2006 roku). Po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego wydano  
1 decyzję o wymeldowaniu, a w 4 spra-
wach postępowanie umorzono z uwagi 
na dobrowolne dopełnienie obowiązku 
meldunkowego.
 W dniu 12 styczniu 2007 r. w wieku 
104 lat zmarła najstarsza mieszkanka 
gminy Pani Ciupka Teresa z Kadłubca. 
Najstarszą, żyjącą seniorką była Pani Job 
Gertruda z Góry Świętej Anny, która  
w miesiącu listopadzie ukończyła 99 
lat. Sędziwego wieku (97 lat) doczeka-
ła siostra zakonna Maria Wonschik 
z Leśnicy. Wiek 90 lat przekroczyło 
jeszcze 17 osób urodzonych w latach 
1911-1917.

 Na utrzymanie i działalność OSP  
w budżecie gminy na 2007 rok zaplano-
wano 252.000 zł. Po zmianach, które na-
stąpiły w trakcie roku (o 5.000 zł zwięk-
szono wydatki na utrzymanie sprawności 
hydrantów i zbiorników ppoż. i o 30.000 
zł zmniejszono wydatki bieżące i mająt-
kowe OSP, w tym budowa zbiornika prze-
ciwpożarowego w Łąkach Kozielskich 
20.000 zł i zakupy inwestycyjne 3.000 zł) 
kwota ta wyniosła ostatecznie 227.000 zł. 
Środki te zabezpieczyły potrzeby w zakre-
sie bieżącego utrzymania OSP, jak wyna-
grodzenia mechaników-konserwatorów 
OSP, zakup paliwa i opału, ubezpiecze-
nia osobowe, komunikacyjne i majątko-
we, opłata za zużytą energię elektryczną, 
usługi komunalne i telekomunikacyjne, 
badania lekarskie członków OSP itp., jak 
również pozwoliły na sfinansowanie re-
montów obiektów i sprzętu oraz zakupy 
wyposażenia OSP.
 Koszty zrealizowanych remontów re-
miz i sprzętu OSP były stosunkowo nie-
wielkie w porównaniu z ubiegłymi latami 
i wyniosły w sumie około 21 600 zł. Bli-
sko 5 800 zł wydatkowano na wymianę 
stolarki okiennej i drzwi oraz wykonanie 
instalacji odgromowej w remizie strażac-
kiej OSP w Czarnocinie. Ze środków in-
westycyjnych w tym obiekcie wykonano 
remont na kwotę 51 046,96 zł w następu-
jącym zakresie: przemurowanie kominów 
ponad dachem, wymurowanie murków 
ogniowych, docieplenie oraz pokrycie 
papą dachu, wykonanie nowych rynien 
i instalacji odgromowej. Wymiana ogu-
mienia, naprawa rozrusznika i alternato-
ra w samochodzie specjalnym pożarni-
czym użytkowanym przez OSP w Lichyni 
kosztowała prawie 2 300 zł, a za remont 
motopompy PO 5 z OSP w Zalesiu Ślą-
skim, obejmujący m. in. wymianę chłod-
nicy i cylindra z kompletem pierścieni, 
zapłacono niecałe 2 100 zł. Najwięcej 
środków wydatkowano na modernizację 
systemu alarmowania OSP oraz kom-
pleksowy przegląd posiadanego przez 
OSP sprzętu ochrony dróg oddechowych. 
W ostatnich dwóch jednostkach – w OSP 
Czarnocin i w OSP Łąki Kozielskie – za-
instalowano stacje obiektowe DSP 52/OC 
radiowego systemu powiadamiania OSP, 
zaś wszystkie OSP wyposażono w moduł 
(terminal) do zdalnej transmisji alarmów 
za pomocą sieci GSM – DTG-53. Jest to 
urządzenie współpracuje ze stacją obiek-
tową DSP-52BM zainstalowaną w remi-
zie OSP, które po podłączeniu do systemu 
selektywnego alarmowania automatycz-
nie, w momencie zdalnego uruchomie-
nia syreny, wysyła informacje o alarmie 
w postaci SMS-a na telefony komórkowe 
strażaków. Jest to zasadniczy przełom w 
skuteczności alarmowania drużyn OSP. 

W terminalu trzeba zainstalować kartę 
SIM. Ogólnie dostępne obecnie abona-
menty w wysokości 10 zł pozwalają mieć 
pewność, że na karcie terminala zawsze 
będą środki wystarczające do wysłania 
SMS. Urządzenia dla OSP w Czarnoci-
nie o łącznej wartości 6 100 zł przekazał  
w użyczenie Wojewoda 
Opolski, uwzględnia-
jąc złożony przez Bur-
mistrza wniosek, gdyż 
alarmują (powiada-
miają) o zdarzeniach 
występujących w Zin-
tegrowanym Systemie 
Alarmowania i Ochro-
ny Ludności DSP-50. 
Nakłady budżetu 
gminy na rozbudowę 
systemu alarmowania 
(zakup urządzeń, mon-
taż) wyniosły ogółem  
13 100 zł.
 Kwotą około 7 725 
zł wsparto inicjatywy własne OSP zwią-
zane z bieżącymi remontami użytkowa-
nych obiektów i  sprzętu strażackiego, 
które społecznie wykonali strażacy OSP. 
Pomoc Urzędu polegała na zakupie nie-
zbędnych materiałów budowlanych, 
stolarskich, malarskich, elektrycznych i 
montażowych.
 Generalnemu przeglądowi, połączone-
mu z naprawą, konserwacją i legalizacją, 
poddano sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych użytkowany przez OSP w Leśnicy  
i OSP w Zalesiu Śląskim. Na to kosztow-

ne, ale niezbędne dla bezpieczeństwa 
strażaków przedsięwzięcie, wydatkowa-
no w sumie ponad 7 200 zł.
 Aby poprawić zaopatrzenie miejsco-
wości w wodę dla celów przeciwpożaro-
wych, w 2006 r. podjęto działania zmie-
rzające do wykorzystania istniejących na 
terenie gminy zbiorników ppoż. W 2007 

roku, pierwszym etapie realizacji prac 
przystosowawczych, oznakowano i wy-
konano przyłącza umożliwiające pobór 
wody przez pojazdy strażackie do trzech 
zbiorników w Raszowej i jednego w Kra-
sowej. Koszt adaptacji wyniósł ogółem  
4 386,29 zł.
 Dla zapewnienia stałej sprawności 
technicznej i obsługi eksploatowane-
go sprzętu silnikowego zatrudniano na 
umowę - zlecenie 10 mechaników - kon-
serwatorów OSP. Łączny koszt wypłaty 
wynagrodzeń wyniósł około 39 500 zł.

Raport o stanie gminy Raport o stanie gminy

Demografia

Środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

 Szkoły i przedszkola w gminie Leśnica 
realizując swoje zadania poprzez innowa-
cyjne formy kształcenia otrzymały nastę-
pujące wsparcie z budżetu gminy Leśnica:

dofinansowanie w kwocie •	 4 000 zł do 
wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej  
z Leśnicy na „Zieloną szkołę” do Srebr-
nej Góry w dniach 23-27 maja 2007 r.,
dofinansowanie w kwocie •	 9 017 zł do 
wspólnego wyjazdu na „Zieloną szko-
łę” do Gródka nad Dunajcem uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Raszowej  
i Zalesia Śl. 29.05 – 04.06.2007 r., 
dofinansowanie w kwocie •	 2 000 zł do 
wyjazdu uczniów Publicznej Szkoły 
Muzycznej w Leśnicy  (członków szkol-
nej orkiestry dętej) do Zawoji na warsz-
taty muzyczne, 
sfinansowanie wyjazdu uczniów ze •	
Szkoły Podstawowej w Leśnicy na obóz 
wakacyjny do Lützelbach w kwocie  
3 664,55 zł,
dofinansowanie w kwocie •	 4 000 zł wy-
cieczki uczniów Szkoły Podstawowej 

w Leśnicy do Berlina w dniach 26-27 
kwietnia 2007 r.,
dofinansowanie w kwocie •	 4 000 zł 
do wycieczki krajoznawczej do Berli-
na uczniów Publicznego Gimnazjum  
w Leśnicy – 10-11 maja 2007 r.,
dofinansowanie projektu „Śladami •	
Świętego Franciszka” wyjazd studyj-
ny uczniów Publicznego Gimnazjum  
w Leśnicy do Włoch – 16 600 zł,
sfinansowanie przewozu uczniów Pu-•	
blicznego Gimnazjum w Leśnicy na fi-
nał Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego do Warszawy 4 marca 
2007 r. - 900 zł,
nieodpłatne udostępnienie namiotu •	
na Festyn Rodzinny, który odbył się  
3 czerwca 2007 r. w Publicznym Przed-
szkolu w Leśnicy o wartości 300 zł 
zakup nagród o wartości •	 500 zł dla 
uczestników Gminnego Konkursu  
o Regionie pt. „Gmina Leśnica w zada-
niach matematycznych (IV edycja),

Ludność gminy

Miejscowość
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały

2003 2004 2005 2006 2007
Czarnocin 173 170 170 170 161
Dolna 364 355 355 348 340
Góra Św. Anny 535 532 518 497 492
Kadłubiec 417 411 412 414 411
Krasowa 210 213 206 211 209
Leśnica 2 914 2 856 2 854 2 847 2 810
Lichynia 487 478 484 480 466
Łąki Kozielskie 460 453 436 436 432
Poręba 253 259 261 250 255
Raszowa 1 107 1 091 1 088 1 073 1 074
Wysoka 382 381 383 390 379
Zalesie Śląskie 1 406 1 392 1 363 1 348 1 319
ogółem 8 708 8 591 8 530 8 464 8 348

Urodzenia i zgony w roku 2007
Miejscowość urodz. zgony
Czarnocin 1 2
Dolna 0 4
Góra Św. Anny 3 8
Kadłubiec 2 4
Krasowa 3 2
Leśnica 21 36
Lichynia 2 10
Łąki Kozielskie 4 3
Poręba 3 10
Raszowa 3 9
Wysoka 4 5
Zalesie Śląskie 17 16
ogółem 63 109

Współpraca z placówkami oświatowymi  
oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

(c.d. na str 10)
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zakup nagród o wartości •	 300 zł dla ab-
solwentów Publicznej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Leśnicy,
zakup nagród o wartości •	 1 687,20 zł dla 
wyróżniających się uczniów wszystkich 
szkół w gminie z okazji zakończenia 
roku szkolnego 2006/2007,
współpraca z Publicznym Przedszko-•	
lem w Zalesiu Śl. w związku z uczest-
nictwem w Programie Sokrates – Co-
menius – dotacja fundacji 14 697,85 zł 
– gmina ponosiła koszty zastępstw na-
uczycieli biorących udział w wyjazdach 

Raport o stanie gminy
(c.d. ze str 9)

Współpraca z placówkami oświatowymi  
oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

zagranicznych.
dofinansowanie w kwocie •	 300 zł II  
Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków
dofinansowanie w kwocie •	 300 zł II Re-
gionalnego Przeglądu Tańców Przed-
szkolaków Gminy Leśnica,

16 kwietnia 2007 r. w klubie DFK w Le-
śnicy odbyły się eliminacje gminne kon-
kursu recytatorskiego języka niemieckie-
go „Jugend trägt Gedichte vor” „Młodzież 
recytuje poezję” – w kategorii szkoły 
podstawowe. Wiersze deklamowało 14 
uczniów z Szkoły Podstawowej w Leśni-

cy, Raszowej i Zalesia Śl. - wyłonionych  
w eliminacjach szkolnych. Do etapu re-
jonowego jury wytypowało następują-
ce osoby: Dominika Gamża SP Leśnica 
Marta Gomolla SP Leśnica Sandra Jelito 
SP Leśnica Beata Swaczyna SP Leśnica 
Nicol Tiszbierek SP Zalesie Śl. Łukasz 
Ziegler SP Raszowa. Burmistrz Leśnicy 
Hubert Kurzał ufundował wszystkim 
uczestnikom upominek oraz słodki po-
częstunek. Wartość nakładów gminy w 
związku z organizacją etycy eliminacji 
wyniosła 200 zł.
 W ramach organizacji wypoczynku 
dofinansowano również wyjazd dzie-
ci i młodzieży z sołectwa Dolna do Ko-
tliny Kłodzkiej w kwocie 1 797,60 oraz 
młodzieży z parafii Leśnica do Pragi  
w kwocie 2 000 zł.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Leśnicy w 2007 roku
 Pomoc społeczna ma na celu umożli-
wienie osobom i rodzinom przezwycięże-
nie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne uprawnienia zasoby i możliwości.
 Z kolei system świadczeń rodzinnych 
jest wsparciem dla rodzin gorzej usytu-
owanych w wychowaniu dzieci oraz w sy-
tuacji kiedy w rodzinie znajduje się oso-
ba niepełnosprawna wymagająca opieki  
i pomocy. Jego charakter jest mniej selek-
tywny niż systemu świadczeń z pomocy 
społecznej, o czym świadczą chociażby 
wyższe kryteria dochodowe określające 
uprawnienia do świadczeń rodzinnych. 
Konsekwencją tego rozróżnienia jest ad-
resowanie pomocy społecznej do osób 
o najniższych dochodach. Pomoc mogą 
uzyskać osoby, których dochody nie są 
większe niż 477,-zł (osoba samotnie go-
spodarująca) lub 351,-zł ( na osobę w 
rodzinie ). Dla porównania prawo do za-
siłku rodzinnego wraz z dodatkami uzy-
skuje osoba lub rodzina , której dochody ( 
dochód na osobę w rodzinie ) nie są wyż-
sze niż 504,-zł (583,-zł jeśli w rodzinie 
znajduje się dziecko niepełnosprawne).
Zasiłki z pomocy społecznej i świadcze-
nia rodzinne to dwa oddzielne , ale uzu-
pełniające się systemy.

 Wielkość budżetu tutejszego Ośrodka 
na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknęła 
się kwotą 1 929 588 zł.

 W 2007 r. na pomoc społeczną (dział 
852) wydano kwotę 1 874 565, 88 zł,  
w tym :
rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 

- 3 850,00 zł
rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, 
zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego

- 983 790,07 zł

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecz-
nej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

- 6 463,80 zł
rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe 

- 363 936,62 zł
rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- 40 025,19 zł
rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecz-
nej 

- 248 806,72 zł
rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze

- 2 733,59 zł
rozdz. 85295 – pozostała działalność

- 224 959,89 zł.
 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm. ) oraz ustawą  z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej  ( Dz. 
U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) Ośro-
dek Pomocy Społecznej realizuje zada-
nia własne z zakresu pomocy społecznej  
i zadania zlecone z zakresu administra-
cji rządowej oraz zadania wynikające  
z innych ustaw.
 Zadania zlecone z zakresu administra-

cji rządowej realizowane przez tutejszy 
Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków •	
stałych;
opłacanie składek na ubezpieczenia •	
zdrowotne określonych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowych ze środków publicznych.

 Łączna wielkość poniesionych wydat-
ków w zakresie zadań zleconych (na które 
środki przekazał Urząd Wojewódzki) za-
mknęła się kwotą 1 057 540,40 zł. 
Środki te przeznaczono na:

wypłaty świadczeń rodzinnych i zali-•	
czek alimentacyjnych oraz opłacanie 
składek emerytalnych i rentowych za 
osoby pobierające świadczenia pielę-
gnacyjne oraz koszty obsługi tego za-
dania 

- 971 854,60 zł
opłacanie składek na ubezpieczenia •	
zdrowotne za osoby pobierające nie-
które świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre  świadczenia rodzinne

- 6 463,80 zł
wypłatę zasiłków stałych•	

- 79 222,00 zł
 Świadczenia rodzinne realizowane są 
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm. ), natomiast postępowanie  
w sprawie przyznania świadczeń oraz do-

kumenty wymagane do ich przyznania 
na podstawie rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 
r. w sprawie sposobu i trybu postępowa-
nia w sprawach o świadczenia rodzinne 
(Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm. ). 
Kryterium dochodowe oraz wysokośc 
świadczeń rodzinnych zostały zawarte w 
Rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 
18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości do-
chodu rodziny albo dochodu osoby uczą-
cej się, stanowiących podstawę ubiegania 
się o zasiłek rodzinny oraz wysokość 
świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, 
poz. 903). 
 Ustawodawca dokonał podziału 
świadczeń rodzinnych na dwie grupy. Do 
pierwszej należy zasiłek rodzinny oraz 

dodatki do zasiłku rodzinnego, a do dru-
giej świadczenia opiekuńcze: zasiłek pie-
lęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.
 Zasiłek rodzinny ma charakter po-
wszechnego świadczenia socjalnego, kie-
rowanego do wszystkich rodzin osiągają-
cych określony dochód i wychowujących 
dzieci; świadczenia opiekuńcze są ściśle 
związane z niepełnosprawnością.
 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
przysługuje ty rodzinom, których prze-
ciętny miesięczny dochód liczony na 
osobę nie przekracza 504,-zł a jeżeli w 
rodzinie wychowuje się dziecko niepeł-
nosprawne to 583,-zł.
 Zasiłek pielęgnacyjny jest świadcze-
niem niezależnym od dochodu. 
 Warunkiem nabycia prawa do świad-
czenia pielęgnacyjnego jest spełnienie 
kryterium dochodowego, tj. 583,-zł na 
osobę w rodzinie. Oprócz wymogu do-
chodowego muszą być spełnione inne 
warunki podane w ustawie.

 Zaliczki alimentacyjne realizowane są 
na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 
2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimenta-
cyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732 z późn. zm. 
). Ustawa ta określa zasady postępowania 
wobec osób zobowiązanych do świadcze-
nia alimentacyjnego na podstawie tytułu 
wykonawczego (prawomocny wyrok sadu 
zasadzający alimenty), jeśli egzekucja 
prowadzona przez komornika sadowego 
jest bezskuteczna oraz zasady przyzna-
wania zaliczki alimentacyjnej dla osób 

samotnie wychowujących dzieci, upraw-
nionych do świadczenia alimentacyjnego 
na podstawie tytulu wykonawczego, któ-
rego egzekucje jest bezskuteczna. 
 Zgodnie z ustawą jednym z podsta-
wowych warunków otrzymania zaliczki 
alimentacyjnej jest nie tylko zasądzone 
prawomocnym wyrokiem sądu alimen-
tów, lecz również prowadzenie przez ko-
mornika sądowego postępowania egze-
kucyjnego a także spełnienie kryterium 
dochodowego, tj. 583 zł na osobę w rodzi-
nie. 
 W 2007 roku do tutejszego Ośrodka 
wpłynęły łącznie 323 wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych i zali-
czek alimentacyjnych. Wydano ogółem 
374 decyzji.

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 r. koszt wypłaconych świadczeń ro-
dzinnych i zaliczek alimentacyjnych wy-
niósł łącznie 947 704,40 zł, z tego zostały 
dokonane zwroty nienależnie pobranych 
świadczeń wypłaconych rzez tutejszy 
Ośrodek w 2007 r. w wysokości 5 125,00 
zł, które pomniejszyły kwotę wykonanych 
wydatków. W ostateczności oszt udzielo-
nych świadczeń wyniósł 942 579,40 zł.

Wypłacono:
I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na 
łączną kwotę 645 899,40 zł, z tego:

1. zasiłki rodzinne (5 632 świadczenia)  
- 344 036,00 zł

2. dodatki do zasiłku rodzinnego (3 272 
świadczenia) - 301 863,40 zł
w tym z tytułu:
a) urodzenia dziecka (22 świadczenia) 

- 22 000,00zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie ko-

rzystania z urlopu wychowawczego 
(68 świadczeń) - 26 613,40 zł

c) samotnego wychowywania dziecka 
(202 świadczenia) - 34 340,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego (149 świadczeń) 
- 11 660,00zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego (342 
świadczenia) - 34 200,00zł

f) podjęcia przez dziecko nauki  
w szkole poza miejscem zamieszka-
nia (901 świadczeń) - 46 010,00zł
w tym:
- na pokrycie wydatków związa-

nych z zamieszkaniem w miejsco-

wości, w której znajduje się szkoła  
(24 świadczenia) - 2 160,00zł

- na pokrycie wydatków związa-
nych z dojazdem do miejscowości, 
w której znajduje się szkoła (877 
świadczeń) - 43 850,00zł

g) wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej (1 588 świadczeń)  
- 127 040,00zł

II. Świadczenia opiekuńcze na łączną 
kwotę 197 505,00 zł, z tego:

1. zasiłki pielęgnacyjne (1 225 świad-
czeń) - 187 425,00zł

2.świadczenia pielęgnacyjne (24 świad-
czenia) - 10 080,00zł

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka (59 świadczeń)  
- 59 000,00zł

 Ogólny koszt udzielonych świad-
czeń rodzinnych (poz. I-III) wyniósł  
902 404,40zł.

IV. Zaliczki alimentacyjne dla 10 ro-
dzin (192 świadczenia) na łączną kwotę  
45 400,00zł.

 Ponadto za jedną osobę pobierająca 
zaświadczenie pielęgnacyjne opłacono 
składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe na kwotę 819,48 zł (6 świad-
czeń)

 Zadania zlecone to również pomoc 
środowiskowa, w ramach której objęto  
17 osób całkowicie niezdolnych do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności. 
Osobom tym wypłacono zasiłek stały, 
który jest świadczeniem wyrównującym 
dochód osoby uprawnionej do wysokości 
odpowiedniego kryterium dochodowego, 
z pewnym ograniczeniem w stosunku do 
osób samotnie gospodarujących. 
Łączna wartość tych świadczeń wyniosła 
79 222,00 zł, w tym dla:

- 15 osób samotnie gospodarujących  
- 74 928,00zł

- 2 osób pozostających w rodzinie  
- 4 294,00zł

Ponadto za 15 osób (165 świadczeń), któ-
re nie są objęte ubezpieczeniem zdrowot-
nym z innych tytułów, Ośrodek opłacał 
składki na ubezpieczenie zdrowotne  
w łącznej wysokości 6 463,80zł.

 Wydatki z zakresu zadań własnych za-
mknęły się kwotą 817 025,48 zł, z tego:
- ze środków własnych gminy 

– 628 905,50 zł
- z dotacji celowych z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego jako dofinansowanie za-
dań własnych w kwocie 188 119, 98 zł.

Środki te przeznaczono na:

Liczba wydanych decyzji w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w latach 2006- 2007

Rodzaj decyzji
Liczba wydanych decyzji

2006 2007
- przyznające 384 322
- zmieniające 386 11
- uchylające (w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej) 23 22
- odmowne 8 3
- wstrzymujące 0 1
- ustalające zwrot świadczeń nienależnie pobranych 13 15

(c.d. na str 12)
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- koszty obsługi świadczeń rodzinnych  
- środki własne gminy - 11 935,47 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - środki wła-
sne gminy - 262 094,64 zł

- dodatki mieszkaniowe - środki własne 
gminy - 40 025,19 zł

- finansowanie działalności Ośrodka Po-
mocy Społecznej - środki własne gminy 
- 147 806,72zł

-usługi opiekuńcze - środki własne gmi-
ny - 2 733,59zł 

- utrzymanie placówki Caritas – środki 
własne gminy - 80 712,00zł

- utrzymanie Gabinetu Rehabilitacyjnego 
-środki własne gminy - 50 384,00zł

- zatrudnienie osób bezrobotnych w ra-
mach robót publicznych – środki wła-
sne gminy - 26 063,89zł

- organizacja wigilii dla osób samotnych 
z terenu gminy - środki własne gminy 
- 3 300,00zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
– środki własne gminy - 3 850,00zł 

- realizacja programu wieloletniego „Po-
moc państwa w zakresie dożywania” - 
dotacja celowa - 64 500,00zł 

 Katalog zadań własnych gminy o cha-
rakterze obowiązkowym ma charakter 
zamknięty i obejmuje przede wszystkim 
świadczenia związane z ponoszeniem 
przez jednostkę samorządu terytorialne-
go wydatków finansowych.
 W ramach zadań własnych gminy 
objęto pomocą 132 rodziny, tj. 468 osób. 
Świadczenia w trybie decyzji przyznano 
266 osobom. Szczególne znaczenie miały 
zadania, takie jak:

1) dożywienie:
Na podstawie porozumienia Burmistrza 
Gminy Leśnica z Wojewodą Opolskim 
w 2007 roku gmina mogła wydać na do-
żywienie łącznie 106 436,20 zł. Program 
objął swym zasięgiem dzieci do 7 roku 
życia, uczniów szkół, a także osoby i ro-
dziny znajdujące się aktualnie w trudnej 
sytuacji życiowej. Do udzielenia pomocy 
miały zastosowanie odpowiednie przepi-
sy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc 
w zakresie dożywiania udzielana była  
w formie:
posiłku dla 134 dzieci:

w stołówkach: w Publicznym Gimna-
zjum w Leśnicy, Szkole Podstawowej 
w Zalesiu Śl., Leśnicy i Raszowej (dru-
gie śniadania), Specjalnym Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym w Leśnicy, 
w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy 
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Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Leśnicy w 2007 roku
(c.d. ze str 11) i Raszowej. 

Wydano ogółem 18 395 posiłków na 
łączną wartość 46 950,50 zł, z tego:
- w ramach programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”- 42 014,30zł, w tym:

ze środków własnych gminy  •	
– 16 805,72 zł
z dotacji calowej przyznanej z budże-•	
tu wojewody – 25 208,58 zł
ze środków własnych gminy dla ro-•	
dzin, których dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 200 % kry-
terium dochodowego na osobę w ro-
dzinie, określonego w art. 8 ust.1 pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej – 4 936,20zł

świadczeń pieniężnych dla 77 rodzin tj. 
łącznie 278 osób, za zakup żywności albo 
świadczeń rzeczowych w postaci produk-
tów żywnościowych , w tym:

ze środków własnych gminy na kwo-•	
tę 23 794,28 zł
z dotacji celowej przyznanej z budże-•	
tu wojewody na kwotę 35 691,42 zł;

dowozu posiłków do Publicznego Gim-
nazjum w Leśnicy i Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu Śl. Koszt dowozu wyniósł  
6 000,00 zł, z tego:

ze środków własnych gminy  •	
- 2 400,00zł
z dotacji celowej przyznanej z budże-•	
tu wojewody - 3 600,00zł

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
okresowych dla 25 rodzin (129 świad-
czeń) na łączną kwotę 22 619,98 zł; głów-
na przyczyną przyznawania pomocy było 
bezrobocie. 

3) Organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych dla 3 osób samotnych, 
które z powodu wieku, choroby lub in-
nych przyczyn wymagają pomocy osób 
drugich a są ich pozbawione; wykonano 
łącznie 505 godzin usług opiekuńczych.

 Wiele innych osób wymagało pomocy 
w formie zasiłków celowych, specjalnych 
celowych z przeznaczeniem na zaspoko-
jenie niezbędnych potrzeb bytowych oraz 
na pokrycie wydatków powstałych w wy-
niku zdarzenia losowego. Pomocą tą ob-
jęto 53 rodziny, tj. 161 osób. Wartość tych 
świadczeń wyniosła 29 976,75 zł.

 Zadaniem własnym gminy o charak-
terze obowiązkowym było kierowanie do 
domu pomocy społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu. W okresie czterech kwarta-

łów 2007 r. dotyczyło to 16 osób umiesz-
czonych w Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich z filią w Leśnicy  
i Szymiszowie, Domu Pomocy Społecznej 
w Kędzierzynie – Koźlu, Domu Pomocy 
Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach 
oraz dziecka umieszczonego w Domu Po-
mocy Społecznej w Czarnowąsach.
 Łączny koszt odpłatności wyniósł  
184 181,69 zł.
Zasadą jest, że za pobyt osób umieszczo-
nych w placówkach DPS, opłatę w pierw-
szej kolejności ponosi rodzina. W 2007 
roku z tego tytułu na rachunek budżetu 
gminy wpłynęła kwota 32 739,91 zł.

 Ponadto tutejszy Ośrodek realizował 
zadanie własne gminy z zakresu wypłat 
dodatków mieszkaniowych. Zasady  
i tryb przyznawania, ustalania wysokości 
i wypłacania dodatków mieszkaniowych 
reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych.
 W okresie od miesiąca stycznia do 
grudnia 2007 r. skompletowano i rozpa-
trzono 54 wnioski, wydając 54 decyzje 
przyznające pomoc w formie dodatku 
mieszkaniowego.
 Łącznie wypłacono 333 dodatki miesz-
kaniowe na kwotę 40 025,19zł, z tego 
użytkownikom:

mieszkań komunalnych - 23 941,39zł •	
(223 świadczenia)
mieszkań spółdzielczych - 4 750,91 zł •	
(38 świadczeń)
innych mieszkań (Wspólnoty Mieszka-•	
niowe, RSP) - 11 332,89zł (72 świadcze-
nia)

 W ramach zawartej umowy pomiędzy 
Powiatem Strzeleckim a Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Leśnicy organizowa-
ne były w okresie od dnia 2 lipca 2007 r. 
do dnia 14 listopada 2007 r. roboty pu-
bliczne dla 5 osób bezrobotnych skiero-
wanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Strzelcach Opolskich. Osoby te były za-
trudnione przy pracach gospodarczych, 
utrzymaniu czystości terenów zielonych 
miasta i gminy Leśnica.
 Pełny koszt zatrudnienia osób  
w ramach robót publicznych wyniósł  
26 063,89zł. z tego 19 585,53 zł. zastało 
zrefundowane ze środków Funduszu Pra-
cy.

 Ogółem na realizację zadań własnych 
gminy i zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej realizowanych 
przez gminę wydatkowano w okresie od 
miesiąca stycznia do grudnia 2007 roku 
kwotę 1 874 565,88 zł.
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 Obecny rok szkolny w Publicznym 
Gimnazjum w Leśnicy obfituje w sukce-
sy uczniów startujących w konkursach 
przedmiotowych – mówi dyrektorka Mo-
nika Kłosek - Nigdy wcześniej szkoła nie 
miała tylu finalistów we finałach woje-
wódzkich i ponadregionalnych. 

 Nasi olimpijczycy to młodzież nie tyl-
ko zdolna, ale również ambitna i niezwy-
kle pracowita. Uczestniczy we wszelkich 
zajęciach dodatkowych organizowanych 
przez szkołę, pracuje w domu. To szkol-
ne „Omnibusy”, czyli uczniowie świetni  
w kilku dziedzinach nauki, tacy jak 
Marcin Kurzał, Kornelia Koppa, Łukasz 
Kolender i Patrycja Barton, ale również 
specjaliści w konkretnym przedmiocie: 
Michał Ludwig, Patryk Bryłka czy Piotr 
Hadaschik, Urszula Plachetka i Sandra 
Przepiórkowska. To, iż mamy tylu olim-
pijczyków jest także sukcesem nauczycie-
li, którzy pracują z uczniami zdolnymi. 
Poświęcają im sporo czasu i energii. Są 
wśród nich prawdziwi pasjonaci zawodu 
jak pan Waldemar Bednarek (oddany cał-
kowicie uczniom), pani Ewelina Grusz-
ka, Dorota Ploch i Ewa Buczkowka. To 
również wsparcie pań Katarzyny Lipiec, 
Iwony Baszuk, Izabeli Hermy, Agniesz-
ki Hibner, Ewy Janas i Ewy Cybulskiej. 
Należy również pamiętać, że sukcesu nie 
ma bez rodziców, którzy potrafią moty-
wować swoje dzieci i wspierać je w nauce 
– zakończyła pani dyrektor. 

 Absolutnym fenomenem w leśnickim 
gimnazjum jest klasa IIIA w której jest 
najwięcej osób, które zdobywają czoło-
we miejsca w olimpiadach. W galerii lu-
dzi pozytywnie zakręconych autorstwa 
dyrektorki Moniki Kłosek IIIA figuruje 
jako „jedyna klasa, której ciągle mało za-
jęć”. Aż trzech uczniów tej klasy zakwa-
lifikowało się do finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Niemieckiego. Marcin 
Kurzał (zdobył 95% punktów, co dało mu 
pierwsze miejsce w kraju w eliminacjach 
regionalnych), Urszula Plachetka (zdo-
była 90% punktów, co dało jej trzynaste 
miejsce w kraju w eliminacjach regio-
nalnych) oraz Piotr Hadaschik (zdobył 
88% punktów, co dało mu siedemnaste 
miejsce w kraju w eliminacjach regio-
nalnych) już dziewiątego marca zmierzą 
się z najlepszymi w Instytucie Goethego 
w Warszawie. - W roku szkolnym 2007/ 
2008 w etapie szkolnym tego konkursu 
wzięły udział ponad 773 szkoły i 12 051 
uczniów – informuje nauczycielka języka 
niemieckiego Ewelina Gruszka - Z nich 
ci którzy uzyskali 75% punktów zakwa-

Leśniccy gimnazjalści wsród najlepszych w kraju
Nasi olimpijczycy

lifikowano do etapu regionalnego, było 
to 1540 uczniów w grupie I i 582 uczniów 
w grupie II. Grupa I to uczniowie, którzy 
uczą się języka niemieckiego w wymia-
rze do trzech godzin tygodniowo, grupa 
II to uczniowie, którzy mają więcej niż 
trzy godziny języka tygodniowo albo 
część swojej edukacji odbyli w niemiec-
kiej szkole. W naszej szkole udało się to 
aż trzydziestu trzem uczniom, co już było 
dużym sukcesem. Osoby te pojechały 
do Sośnicowic na eliminacje rejonowe, 
ponieważ w województwie opolskim nie 
ma utworzonego komitetu regionalnego, 
więc dołączyliśmy do województwa ślą-
skiego. W etapie tym uczestniczyło 1834 
uczniów: w grupie I 1334, w grupie II 491. 
Do finału konkursu zakwalifikowano 94 
osoby z kraju, w grupie I 68 osób, te które 
uzyskały 93% punktów, w grupie II za-
kwalifikowano 26 osób, te które uzyskały 
przynajmniej 88% punktów. Warto także 
wspomnieć, że Mateuszowi Ludwig za-
brakł 1% by zakwalifikować się do finału, 
a Dawidowi Leisner i Michałowi Ludwig 
3%. Dwudziestu pięciu uczniów zdoby-
ło ponad 60% poprawnych odpowiedzi, 
a średnia zdobytych punktów naszych 
gimnazjalistów to ponad 68% - zakoń-
czyła pani Gruszka.

 Olimpijczycy z leśnickiego gimna-
zjum opowiedzieli nam w jakich konkur-
sach odnieśli sukces, jak długo się do nich 
przygotowywali, czy zadania konkursowe 
były trudne oraz co stanowi ich motywa-
cję do udziału w olimpiadach.

Urszula Plachetka z klasy IIIA:
- Zakwalifikowałam się do finału Ogólno-
polskiego Konkursu Języka Niemieckie-
go, który odbędzie się dziewiątego marca 
w Warszawie. Myślę, że zadania podczas 
etapu regionalnego tego konkursu, który 
odbył się w Sośnicowicach, nie były trud-
ne. Do konkursu tego przygotowywałam 
się na bieżąco rozwiązując dodatkowe za-
dania, które otrzymywałam od nauczycie-
lek języka niemieckiego Eweliny Gruszki  
i Doroty Ploch. Biorę udział w olimpia-
dach i uczę się dla siebie, żebym jak naj-
więcej mogła wnieść w swoje przyszłe 
życie.

Patryk Bryłka z klasy IIIA:
- Jestem finalistą Wojewódzkiego Konkur-
su Biologicznego. Do olimpiady tej przy-
gotowywałem się już od października. 
Myślę, że zadania były trudne, ale dałam 
sobie z nimi radę. Wziąłem udział w kon-
kursie biologicznym, ponieważ pasjonuję 
się gadami, owadami i ptakami. Ponad-

Z naszych szkół

to chciałbym być zwolniony z egzaminu 
końcowego. Myślę, że konkursy takie są 
również dobrym sposobem sprawdzenia 
samego siebie i swoich umiejętności.

Piotr Hadaschik z klasy IIIA:
- Zakwalifikowałem się do finału Ogól-
nopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego. Poziom trudności pytań na etapie 
regionalnym tego konkursu był zróżnico-
wany. Zdecydowanie trudniejsze były te 
zadania, w których trzeba było dobierać 
odpowiednie słowa i uzupełniać luki. Do 
konkursu praktycznie wcale się nie przy-
gotowywałem. Wziąłem w nim udział, 
ponieważ nie chciałem iść na matematykę 
i tak jakoś wyszło, że zakwalifikowałem się 
do finału.

Łukasz Kolender z klasy IIIA:
- Jestem finalistą wojewódzkich konkur-
sów polonistycznego, historycznego oraz 
języka angielskiego. Jeśli chodzi o konkurs 
polonistyczny to pytania były raczej łatwe 
i praktycznie się do niego nie przygoto-
wywałem. Do konkursy historycznego 
przygotowywałem się kilka dni, czyta-
jąc książki i notatki. Muszę przyznać, że  
w tym konkursie pytania były dość trud-
ne. Stopień trudności zadań podczas 
olimpiady języka angielskiego był średni. 
W poprzednich latach były one zdecydo-
wanie trudniejsze. Dwa razy w tygodniu 
biorę prywatne lekcje języka angielskiego 
i to było moje przygotowanie do konkur-
su. Biorę udział w olimpiadach, żeby być 
zwolnionym z egzaminu końcowego. Poza 
tym sukcesy podnoszą poczucie własnej 
wartości. Na dziewczyny niestety średnio 
to działa.

Marcin Kurzał IIIA:
- Jestem finalistą Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego (którego finał 
odbędzie się dziewiątego marca w War-
szawie), finalistą etapu międzywojewódz-
kiego Ogólnopolskiego Konkursu „losy 
żołnierza i oręża polskiego” (którego finał 
odbędzie się we Wrocławiu), a także fina-
listą wojewódzkich konkursów historycz-
nego oraz geograficznego. Do Ogólnopol-
skiego konkursu o losach żołnierza i oręża 
polskiego oraz wojewódzkiego konkursu 
historycznego przygotowywałem się już 
od października. Do konkursu języka nie-
mieckiego nie przygotowywałem się wcale, 
a do wojewódzkiego konkursu geograficz-
nego przygotowywałem się kilka dni. Py-
tania w konkursach języka niemieckiego 
oraz konkursie historycznym były dosyć 
łatwe. Pytania na konkursie geograficz-
nym były średnio trudne, a na konkursie 
o losach żołnierza i oręża polskiego były 
trudne. Biorę udział w olimpiadach, po-
nieważ to jest najlepszy sprawdzian umie-
jętności i motywacja do nauki
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Leśniccy gimnazjalści wsród najlepszych w kraju
Nasi olimpijczycy

Patrycja Barton z klasy IIIA:
- Jestem finalistką wojewódzkich kon-

kursów bio-
log icznego 
i chemicz-
nego. Do 
każdego z 
konkursów 
p r z y g o t o -
w y w a ł a m 
się kilka 
dni. Poziom 
olimpiad był 
dość wysoki. 
Biorę w nich 

udział, ponieważ chcę być zwolniona z 
egzaminów końcowych. Poza tym wiążę 
swoją przyszłość z tymi przedmiotami, 
więc nauka do tych konkursów jest dla 
mnie inwestycją na przyszłość.

Kornelia Koppa z klasy IIIA:
- Jestem finalistką wojewódzkich kon-

k u r s ó w 
m a t e m a -
t y c z n e g o , 
chemicznego  
i biologicz-
nego. Przy-
gotow y wa-
łam się do 
nich przez 
około mie-
siąc czytając 
książki oraz 

rozwiązując zadania matematyczne. Uwa-
żam, że szkolne etapy poszczególnych 
konkursów w których brałam udział były 
znacznie trudniejsze niż etapy gminne. 
Wzięłam udział w tych olimpiadach po-
nieważ interesuję się tymi przedmiotami 
i wiążę z nimi swoją przyszłość. Oczywi-
ście chciałabym również być zwolniona  
z egzaminów końcowych. 

Michał Ludwig z klasy IA:
- Jestem finalistą Wojewódzkiego Kon-

kursu Języ-
ka Niemiec-
kiego.  Przez 
około dwa 
m i e s i ą c e 
przed olim-
piadą raz 
w tygodniu 
uczęszcza-
łem na za-
jęcia kółka 
języka nie-
mieckiego. 

Dzięki temu mogłem lepiej się przygoto-
wać i mieć ogólny obraz tego jak, wygląda 

ten konkurs i jakich pytań mogę się spo-
dziewać. W zeszłym roku, jeszcze jako 
uczeń szkoły podstawowej w Leśnicy za-
jąłem w tym konkursie trzecie miejsce w 
województwie. W tym roku startowałem 
już w kategorii klas gimnazjalnych i musze 
przyznać, że pytania były dużo trudniej-
sze, ponieważ dostosowane były do pozio-
mu klas trzech gimnazjum. Biorę udział  
w konkursach żeby się sprawdzić i rywali-
zować z moim bratem, który również jest 
dobry z niemieckiego. W tym konkursie 
mojemu bratu poszło gorzej mimo że jest 
ode mnie starszy.

Sandra Przepiórkowska z klasy IIA:
- Jestem finalistką etapu wojewódzkiego 

O g ó l n o p o l -
skiego Kon-
kursu „Losy 
żołnierza i orę-
ża polskiego”. 
Już od paru lat 
biorę udział w 
tym konkur-
sie. Musiałam 
sporo czasu 
poświęcić na 

naukę, ponieważ jestem w klasie drugiej, 
a materiał do konkursu obejmowała tak-
że klasę trzecią. Pytania w tym konkursie 
są trudne. Biorę w nim udział dla wła-
snej satysfakcji. W przyszłym roku mam 
zamiar odnieść jeszcze większy sukces  
w tym konkursie. 

Z kulturą na Ty
 W roku szkolnym 2007/ 2008 w ra-
mach „Szkoły na TAK” – projektu 
grantowego Fundacji Kalós kai Aga-
thós z Wrocławia realizujemy Program 
Edukacji Kulturalnej. Uczniowie mają 
okazję wyjechać bezpłatnie do teatru, 
pokrywają jedynie  część kosztów do-
jazdu na spektakle. Klasy I obejrzały 
„MR Scrooga” w Teatrze Lalki i Aktora 
w Opolu, klasy II i III „Romeo i Julię”  
w Teatrze Śląskim w Katowicach.  
W czasie ferii zimowych obejrzeliśmy 
musical „Footloose” w Teatrze Muzycz-
nym w Gliwicach, przed nami „West 
Side Story” i „Skrzypek na dachu”  
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Cieszy to, że młodzież wręcz „bije się”  

Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, zwłaszcza przy realizowa-
niu programu „Szkoła bez przemocy”. 
która zorganizowała dla naszych uczniów 
wyjazd do Strzelec Oplskich na przed-
stawienie pt. „Skarb dobroci”. Niniej-
sze przedsięwzięcie wpłynęło na rozwój 
emocjonalny dzieci i umożliwiło płynną 
wymianę doświadczeń oraz integrację ze 
środowiskiem zewnętrznym.
 Ustawicznie dbano o rozwój wrażli-
wości estetycznej i głębszego pojmowania 
sztuki przez wychowanków. W związku 
z tym uczniowie mieli okazję obejrzeć 
teatrzyk pt. „Doktor Dolittel”, który po-
wstał na motywach powieści pod tymże 
tytułem. Piękna choreografia, mister-
nie przygotowane kostiumy i dekoracje 
umocniły w dzieciach poczucie piękna  
i uwrażliwiły na otaczający świat.
 Kultywując tradycję i dochowując 
wierności starym zwyczajom, w Tłusty 
Czwartek każdy mógł kupić pysznego 
pączka za symboliczną złotówkę.
 Zorganizowano również spotkanie 
z policjantem i psem, w którym to spo-
tkaniu pokazano dzieciom jak bronić się 
przed agresywnym psem.
 Rada Rodziców zorganizowała zabawę 
dla dorosłych „Babski comber”. Zabawa 
spełniła oczekiwania uczestniczek impre-
zy, które miło ją wspominają i rezerwują  
miejsce na przyszły rok.
 Wszystkie wymienione przedsięwzię-
cia realizowane były w ramach ścisłej 
współpracy między dyrektorem, Radą Pe-
dagogiczną i Radą Rodziców. Współpraca 
polega na wyjściu naprzeciw faktycznym 
potrzebom uczniów.

Dyrektor SP w Zalesiu Śl.
Ewa Spinda

Oj, działo się, działo !
 Rok szkolny 2007/2008 obfituje  
w wiele ważnych wydarzeń i uroczystości 
szkolnych, w której udział biorą  ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele.
 W ostatnich dwóch miesiącach I pół-
rocza w naszej szkole zorganizowano 
uroczystość (zgodnie z wcześniej przy-
gotowanym harmonogramem) z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka” dzięki, której  
dzieci miały okazję podziękować swoim 
babciom oraz dziadkom za opiekę i po-
moc, przygotowując akademię szkolną. 
W uroczystości wzięło udział około 100 
babci i dziadków, na niektórych twarzach 
pojawiło się wzruszenie i uśmiech, wy-
stępom towarzyszyły częste oklaski. Za-
proszeni goście oglądali występy swoich 
wnuków przy słodkim poczęstunku.
 Kolejnym istotnym wydarzeniem  
w życiu naszej szkoły był międzyklaso-
wy bal przebierańców, kiedy każdy mógł 
wcielić się w wybraną przez siebie postać 
i poczuć się bohaterem swoich marzeń. 
Inwencja dzieci okazała się nieograniczo-
na; pośród książąt, diabłów, rycerzy, byli 
również kominiarze, policjanci, pielę-
gniarki. Zabawa trwała od godziny 16.00 
do 20.00. Zabawę prowadził wodzirej, 
który tańczył, śpiewał i prowadził kon-
kursy. 
 14 lutego urządziliśmy Walentynki. 
Każdy miał okazje wyznać swojej sym-
patii uczucie i powiedzieć, jak bardzo ją 
ceni i szanuje. Święto Zakochanych było 
odpowiednim momentem by przybliżyć 
uczniom postać św. Walentego i omówić 
sposób obchodzenie tego święta w innych 
krajach świata. 
 Dbaliśmy, aby integracja szkoły ze śro-
dowiskiem lokalnym przebiegała wzoro-
wo. Odczuliśmy duże wsparcie Gminnej 

Z życia Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Bezpieczna szkoła w Raszowej
 Problem agresji jest coraz częściej 
poruszanym tematem w szkołach. W 
związku z tym nasza placówka posta-
nowiła przyłączyć się do ogólnopolskiej 
kampanii „Szkoła bez przemocy”, któ-
rego ambasadorem jest aktorka – Ga-
briela Kownacka. 
 Wszyscy pracownicy szkoły, ucznio-
wie oraz ich rodzice od dawna podej-
mują szereg działań mających na celu 
zapewnienie bezpiecznych warunków 
dla prawidłowego rozwoju dzieci. To, 
co robimy, ma sprawić, że nasza szko-
ła będzie nie tylko bezpieczna, ale i 
przyjazna uczniowi, pozwalająca mu 
rozwijać swoje zainteresowania i zdo-
bywać gruntowną wiedzę. Nauczyciele, 
uczniowie i rodzice wiedzą, że szkoła 
wspiera rodzinę w jej profilaktycznej 
funkcji i tylko współpraca tych pod-
miotów może przynieść efekty w przy-
szłości. Nie da się zrobić wszystkiego od 
razu, ale poprzez różne formy i sposoby 
dotarcia do wszystkich można nauczyć 
się właściwego postępowania, prze-
strzegania norm i zasad społecznych.
 W ramach kampanii „Szkoła bez 
przemocy” uczniowie klasy V i VI 
spotkali się z funkcjonariuszami poli-
cji: sierżantem Zbigniewem Chałatem  
i starszym posterunkowym Romanem 
Szabatem. Dzieci analizowały z poli-
cjantami pojęcie agresji. Rozmawiały o 
tym, jak sobie z nią radzić i co robić, je-
śli jest się świadkiem bądź ofiarą prze-
mocy. Policjanci informowali uczniów 
również o tym, jakie są prawne kon-
sekwencje przemocy. Z wielkim entu-
zjazmem został przyjęty przez dzieci 
krótki kurs samoobrony. Spotkanie  
z policjantami przebiegało w miłej at-
mosferze. Wszyscy z ciekawością wy-
słuchali opowiadania funkcjonariuszy 
o ich umundurowaniu i niebezpiecznej 
pracy.

 Kolejnym ważnym wydarzeniem 
będzie obchodzony już po raz drugi 
w historii szkoły „Dzień bez agresji” 
(19. 03. 08 r.), który poprzedzi przed-
stawienie teatralne pt. „Kubuś i jego 
przyjaciele”. Hasłem tego wyjątkowe-
go dnia będą słowa: Kulturalne obycie 
uprzyjemnia życie. W ramach obcho-
dów „Dnia bez agresji” uczniowie będą 
pracować, bawić się, debatować i rywa-
lizować ze sobą w wielu konkursach. 
Społeczność uczniowska wybierze więc 
damę i dżentelmena szkoły, przedsta-
wi scenki i hasła uwrażliwiające dzie-
ci na potrzeby drugiego człowieka  
i propagujące pozytywne zachowanie.  
A wszystko po to, aby zapobiegać prze-

mocy i agresji w środowisku wycho-
wawczym uczniów. Dodatkową atrak-
cją będzie przemarsz dzieci ulicami 
Raszowej w kolorowym, wiosennym 
korowodzie.

 Współpraca szkoły ze środowi-
skiem lokalnym

 Nasza Szkoła jest szkołą aktywną  
i pani dyrektor Iwona Pawlus wraz z 
nauczycielami chętnie pracuje na rzecz 
swoich uczniów oraz lokalnego śro-
dowiska. W niedzielę (02.03.2008 r.) 
uczniowie klasy V pod kierunkiem wy-
chowawczyni Gabrieli Galowy, przy-
gotowali dla mieszkańców Raszowej 
wspaniałe przedstawienie. Była to in-
scenizacja jednej z ulubionych powie-
ści dla dzieci i młodzieży „Opowieści 
z Narnii” C.S. Lewisa. Dopełnieniem 
gry aktorskiej i oprawy muzycznej stała 
się oryginalna scenografia, wykonana 
przez mamę uczennicy klasy V - Beatę 
Kubatę oraz członków koła plastyczne-
go pod opieką pani Katarzyny Nossek. 
Dużym zainteresowaniem w owym 
dniu, cieszył się również występ gru-
py tanecznej ze SP w Raszowej pod 
kierunkiem pani Bożeny Wołyńskiej. 
Młodzi artyści pięknie zatańczyli, za 
co otrzymali gromkie brawa. W trakcie 
imprezy zorganizowany był przez ro-
dziców słodki poczęstunek dla przyby-
łych mieszkańców. Dochód uzyskany  
w tym dniu (403zł) przeznaczony będzie 
na wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę.
 Uczniowie naszej placówki wystą-
pili również w niedzielę, 09.03.2008 r.  
w Klubie Mniejszości Niemieckiej  
i uprzyjemnili wszystkim paniom ob-

chodzony tam Dzień Kobiet. Nad przy-
gotowaniem uczniów do tego występu 
czuwali nauczyciele: Renata Hadaschik, 
Lidia Nikula oraz Karol Wołyński. Dzieci 
śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały 
wiersze, a także przedstawiały scenki 
rodzajowe. Publiczność zgromadzona  
w sali długo biła brawa, które należały 
się wszystkim dzieciom, gdyż włożyły 
w ten występ całe swoje serce. 

 Szkoła Podstawowa w Raszowej re-
alizuje również założenia programu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy „Ratujemy – uczymy ratować”. 
Pedagodzy naszej szkoły Jolanta Sto-
żek i Karol Wołyński uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez 
WOŚP w Opolu na temat udzielania 
pierwszej pomocy. Pod bacznym okiem 
instruktorów wybranych przez Funda-
cję, oprócz pokazów audiowizualnych 
mieli także zajęcia praktyczne na fan-
tomach. W najbliższym czasie podzielą 
się oni swoją wiedzą i przeszkolą na-
uczycieli naszej placówki, aby mogli  
w sposób ciekawy i atrakcyjny przeka-
zywać uczniom zdobytą wiedzę i umie-
jętności praktyczne. W ramach akcji 
szkoła otrzymała w prezencie: fantomy 
do nauki pierwszej pomocy, podręczni-
ki dla nauczycieli i uczniów, tekturowe 
telefony, filmy DVD oraz książeczki in-
formacyjne dla dzieci. Kurs pierwszej 
pomocy przed zmedycznej jest przy-
datny dla każdego, dlatego nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Raszowej planu-
ją zorganizowanie szkolenia „Ratujemy 
– uczymy się ratować” dla rodziców  
i wszystkich chętnych mieszkańców 
naszej miejscowości.

Dyrektor SP w Raszowej
Iwona Pawlus

o bilety, chociaż większość wyjazdów 
ma miejsce po lekcjach. 
 Dzięki Europejskiemu Funduszowi 
Społecznemu nasza młodzież ma moż-
liwość aktywnego udziału w życiu kul-
turalnym, co dla nas na prowincji jest 
mocno utrudnione. Z radością mogę 
stwierdzić, iż nasi uczniowie dostrzega-
ją piękno scenicznego wyrazu artystycz-
nego i miło im w tym towarzyszyć.
 Wartość działania , które jest inte-
gralną częścią programu „Młody leśni-
czanin w Europie”- „Szkoły na TAK”– 
500 biletów do teatru to 10 000 zł. Całość 
grantu to kwota 63 626 złotych.

Koordynator Programu
Monika Kłosek

Z naszych szkół Z naszych szkół
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 Młodzież szkolna uczestniczyła  
w spotkaniu z druhami z Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Leśnicy. Straża-
cy SZ. Koszul, P. Majnusz, A. Wojdyła,  
M. Stachowiak przeprowadzili profe-
sjonalne szkolenie udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wypadkach, 
przybliżyli dzieciom działalność Mło-
dzieżowej Jednostki OSP. Uczniowie  
z dużym zainteresowaniem uczestniczyli  
w zajęciach.

 Dziewczęta klas VI w ramach reali-
zacji programu edukacyjnego „Między 
nami kobietkami”, wzięły udział w spo-
tkaniu z wykwalifikowaną pielęgniarką 
panią Małgorzatą Młynarczyk.

 Dla poprawienia ogólnej kondycji 
zdrowotnej 260 uczniów od listopada pije 
mleko (białe lub czekoladowe), finanso-
wane ze środków unijnych przez Agencję 
Rynku Rolnego w Opolu.

 W ramach promocji szkoły dnia  
9 marca 2008 roku zorganizowaliśmy 
Dzień Otwarty Szkoły, który połączyli-
śmy, dzięki współpracy z panią Urszulą 
Plachetką i Rodzicami naszych uczniów 

Z życia Szkoły Podstawowej w Leśnicy
 Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Leśnicy biorą udział w licznych konkur-
sach, odnosząc sukcesy: Martina Lissok –  
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Polonistycznym, Angelika Kurelowska – 
I miejsce w etapie regionalnym 53 Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Anastazja Niemiec – wyróżnienie w Kon-
kursie „Ze śląskiem na ty” w Łubnianach 
(op. I. Romanowska), Marta Gomolla –  
V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ję-
zyka Niemieckie-
go, Sandra Jelito, 
Marta Gomolla  
i Ania Ludwig 
za k wa l i f i kowa-
ły się do woje-
wódzkiego etapu 
Ogólnopolskiego 
Konkursu „Der 
Due Das Kenner”- 
wyniki wkrótce 
(op. N. Szpylma, 
B. Cyron), Marta 
Rypa – II miejsce 
w Wojewódzkim 
Konkursie Pla-
stycznym „Euro 
2007” i udział w 
spotkaniu laureatów organizowanym 
przez Kuratora Oświaty w Opolu (op. K. 
Giemza). Drużyna szkolnych szachistów 
(Mateusz Dworaczek, Michał Żarczuk, 
Dawid Urbańczyk) zajęła IV miejsce w 
Szachach w Półfinale Wojewódzkim, 
kwalifikując się do finału wojewódzkiego 
(op. K. Przybyłek). 

 Wszystkie klasy biorą aktywnie udział 
w Powiatowym Konkursie Zbiórki Ma-
kulatury. 
 Uczniowie klas I-III wzięli udział w 
zorganizowanym przez panie E. Białoń  
i K. Pogodzik etapie gminnym Woje-
wódzkiego Konkursu Ortograficznego. 
Wyniki przedstawiają się następująco:
klasy III: I miejsce P. Paczkowski –  
SP Raszowa, II miejsce: D.Rieger SP Le-
śnica i Sz. Biliński SP Raszowa, III miej-
sce D. Ludwig i A. Majnusz - SP Leśnica; 
klasy II: I miejsce: J. Markieton -  
SP Raszowa, II miejsce: A. Podgruszecka 
i H. Plachetka - SP Leśnica, III miejsce: 
M. Rudner - SP Raszowa; 
klasy I: I miejsce: D. Korcz - SP Leśni-
ca, II miejsce: A. Gruszka - SP Zalesie,  
III miejsce: K. Kiedos - SP Zalesie. 

 Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą 
w realizacji zagadnień z zakresu edukacji 
prozdrowotnej. Klasy pierwsze realizują 
program „Przeciw astmie”, dzieci z klas 
drugich uczestniczą w programie „Zdro-
wy uśmiech, zdrowa przyszłość”. 

Z naszych szkół Z naszych szkół

działającymi w Związku Śląskich Ko-
biet w Dolnej z Wystawą Wielkanoc-
ną. Członkinie Związku zorganizowały  
w naszej szkole wystawę dwudziestu 
pięciu pięknie udekorowanych stołów 
z potrawami wielkanocnymi, prezen-
towanymi przez Panie z terenu całego 
województwa. Gościom, licznie odwie-
dzającym szkołę, artyści naszej szkolnej 
sceny zaprezentowali przygotowany pod 
kierunkiem nauczycieli program arty-
styczny – tańce, piosenki, wiersze, grę na 
instrumentach. 
 Uczniowie klas II - IV z pomocą rodzi-
ców i nauczycieli zorganizowali kiermasz 
własnoręcznie wykonanych ozdób świą-
tecznych, redakcja Kujonka promowała 
kolejne wydanie szkolnej gazetki. Goście, 
wśród których byli przyszli uczniowie  
z Rodzicami, chętnie zwiedzali szkołę, 
podziwiając wytwory uczniów, wystrój 
klas, korytarzy, Izbę Regionalną. Mamy 
nadzieję, że Dzień Otwarty na stałe wpi-
sze się w kalendarz szkoły.
Dnia 13 marca uczniowie klas czwartych 
spotkali się z panią Renatą Polak na lek-
cji regionalizmu. Była to okazja do upo-
wszechnienia wartości kulturowych na-
szego regionu wśród uczniów. 

Już wkrótce:
- Opiekun Koła Regionalnego zaprosi 
uczniów klas II i III na spotkanie z kro-
szonkarką panią Teresą Sobota, ucznio-
wie klas VI będą uczestniczyć w spotka-
niu z poetą panem Janem Goczołem.
- Uczniowie klas szóstych przystąpią do 
ogólnopolskiego sprawdzianu.
- Klasy VI wyjadą na wycieczkę do Dre-
zna. Wyjazd dofinansuje Burmistrz Mia-
sta Leśnica,
- Uczniowie klas II- III i IV- V wyjadą 
na zielone szkoły nad Morze Bałtyckie. 
Wyjazd zostanie dofinansowany przez 
Burmistrza Leśnicy i Bank Spółdzielczy  
w Leśnicy, za co serdecznie dziękujemy.

Dyrektor SP Leśnica
Barbara Górna

Kuratorium Oświaty w Opolu – Aldona 
Kania oraz doradca metodyczny Wo-
jewódzkiego Ośrodka Metodycznego  
w Opolu - Joanna Szymczak.
 Podczas przerwy dyrektor przed-
szkola gospodarzy Gabriela Tiszbierek 
dokonała prezentacji – promocji swojej 
placówki. Wszyscy uczestnicy konferen-
cji dokonali też wpisu do księgi pamiąt-
kowej przedszkola. 

Joanna Szymczak

Narada w przedszkolu
 Pod koniec lutego w Publicznym 
Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśni-
cy odbyła się konferencja dla dyrektorów 
przedszkoli z gmin: Pruszków, Cisek, 
Gogolin, Izbicko, Kędzierzyn, Ujazd, 
Bierawa, Reńska Wieś, Polska Cere-
kiew i Leśnica. Narada poświęcona była 
ustawie oświatowej dotyczącej WCZE-
SNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 
DZIECI. 
 Konferencję prowadziły: wizytator 

Spotkanie dyrektorów przedszkoli

 Dwudziestego ósmego lutego  
w Domu Kultury w Strzelcach Opol-
skich przeprowadzono eliminacje re-
jonowe 53 Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjów. 
 Wśród uczniów szkół podstawowych 
najlepsza okazała się Angelica Kure-
lowska z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Leśnicy. Mówi ona: - Recytowa-
łam fragment prozy z „Ani z Zielonego 
Wzgórza” oraz wiersz „Krasnoludki” 
Ewy Szelburg - Zarębina. Sama wybra-
łam sobie wiersze, a w pracy nad recy-
tacją pomagała mi moja nauczycielka 
języka polskiego pani Grażyna Prze-
piórkowska. Myślę, że moi konkurenci 
reprezentowali bardzo zróżnicowany 
poziom – zakończyła zwyciężczyni  
w kategorii klas szkoły podstawowej. 
 W turnieju recytatorskim gimna-
zjów triumfowała Marta Kossakowska 
z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. 
Mówi ona: - Moja polonistka pani Ewa 

Eliminacje rejonowe 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Nasi górą !

Janas zaproponowała mi kilka wierszy, 
z których wybrałam „Dwoje ludzień-
ków” Bolesława Leśmiana. Fragment 
prozy „Chuda” Judith Fathallah wy-
brałam sama. Te utwory bardzo mi 
się spodobały, gdyż dotyczą spraw do-
czesnych. Książka mówi o problemie 
anoreksji, a wiersz opowiada o śmierci 
dwojga młodych ludzi. W razie potrze-
by mogłyśmy się zwrócić do naszej po-
lonistki, która zaoferowała nam swoją 
pomoc. – zakończyła zwyciężczyni  
w kategorii klas gimnazjalnych. 
 W kategorii klas gimnazjalnych wy-
różnienie otrzymała Anna Maria Pody-
ma z Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. 
Mówi ona: - Wybrałam fragment prozy  
z „Ogniem i mieczem” oraz poemat 
„Dezyderata” Maksa Ehrmanna. We 
wcześniejszych konkursach recytowa-
łam utwory mówiące o śmierci dlate-
go tym razem wybrałam wesoły frag-
ment w którym mówi pijany Zagłoba.  
W przygotowaniach do konkursu po-

magała mi moja nauczycielka języka 
polskiego pani Grażyna Przepiórkow-
ska. Poziom konkursu był wysoki, acz-
kolwiek zadziwiające jest to, że jury 
preferowało raczej spokojny ton mó-
wienie. W ubiegłych latach wyżej oce-
niano bardziej ekspresyjną i uczuciową 
interpretację utworów – zakończyła 
wyróżniona uczennica. 

UJ

 Niewątpliwą zaletą internetu jest to,  
że dzięki niemu można zdobywać i po-
głębiać wiedzę. Jest on także źródłem 
rozrywki i pozwala na kontakty ze zna-
jomymi oraz rozwijanie zainteresowań. 
Niestety niesie on również ze sobą wiele 
zagrożeń. 
 Szczególnie dzieci narażone są na 
niebezpieczne treści, pliki oraz kontak-
ty z groźnymi osobami. Dlatego bardzo 
ważną rzeczą jest, aby uczyć je od naj-
młodszych lat bezpiecznego korzystania 
z internetu. – Staram się uświadomić 
rodzicom naszych uczniów, że powin-
ni odkrywać internet wraz ze swoimi 
pociechami – mówi nauczycielka in-
formatyki Grażyna Kaletka - Na wy-
wiadówkach rozdałam im przewodni-
ki oraz ulotki dotyczące bezpiecznego 
korzystania z internetu. Radzę też, aby 
rodzice nie zrażali się jeśli ich dzieci 
sprawniej poruszają się po Sieci. Wte-
dy to dziecko może być ich przewod-
nikiem po wirtualnym świecie. Waż-
ne jest to, żeby rodzice uczulali swoje 
dzieci na niebezpieczeństwa związane 
z nawiązywaniem nowych znajomości  
w internecie oraz nauczyli je krytycznego 
podejścia do informacji przeczytanych  
w Sieci. Dzieci nie powinny poda-
wać swoich danych nowym znajo-

Bezpieczny internet
mym z internetu, ponieważ nigdy nie 
mogą mieć pewności, co do tego, kto 
znajduje się po drugiej stronie. Ko-
lejnym krokiem jest wspólne pod-
pisanie umowy między rodzicami  
a dziećmi, dotyczącej zasad korzystania 
z internetu. Chodzi o to, żeby ustalić od-
powiedni harmonogram, tak, aby czas, 
który pociechy spędzą przed kompute-
rem był optymalny i wystarczający do 
ich potrzeb – kończy Kaletka. 
 Pani Grażyna na zajęciach informa-
tyki uczy dzieci jak zakładać konta oraz 
bezpieczne hasła. Uczniowie wspólnie 
z nauczycielką wchodzą na bezpieczne 
strony przeznaczone dla dzieci takie jak 
www.sieciaki.pl lub dzieckowsieci.pl, na 
których znaleźć mogą wiele cennych in-
formacji. 
 Dwunastego lutego w Polsce po raz 
czwarty obchodzono Dzień Bezpiecz-
nego Internetu. Ustanowiony on został 
z inicjatywy Komisji Europejskiej w ra-
mach programu „Safer Internet Action 
Plan” i ma na celu inicjowanie i propa-
gowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. Jego organizatorami są 
Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa  
i Akademicka Sieć Komputerowa 
(NASK), tworzące konsorcujm „Safe-

rinternet.pl”. Również uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy wraz z nauczy-
cielką informatyki Grażyną Kaletką 
włączają się czynnie w tę akcję. – W tym 
dniu odbyły się dodatkowe zajęcia z in-
formatyki dla osób uczęszczających na 
kółko informatyczne oraz wszystkich 
innych zainteresowanych tą tematyką. – 
mówi pani Grażyna – Przygotowaliśmy 
gazetki informujące o tym szczególnym 
dniu. Dowiedzieć się z nich także można 
o zagrożeniach, jakie może nieść ze sobą 
Sieć oraz jak udzielać w internecie bez-
piecznych odpowiedzi na niebezpieczne 
pytania. Uczniowie w gazetce znaleźć 
mogą również informacje na temat ne-
tykiety, czyli zasad dobrego zachowania 
w internecie – kończy pani Grażyna. 
 Z okazji Dnia Bezpiecznego Inter-
netu zorganizowano konkurs pod ty-
tułem „Wirtualny Świat tworzysz także 
ty”. Uczniowie z leśnickiej podstawówki 
przygotowali prezentację do tego eu-
ropejskiego konkursu. Było to bardzo 
trudne zadanie, ponieważ najpierw trze-
ba było przygotować prezentację w ję-
zyku polskim, a później przetłumaczyć 
ją na język angielski. Młodzież jednak 
bardzo prężnie ze sobą współpracowała 
i spisała się na medal. 
 Galeria prac konkursowych dostępna 
jest na stronie www.saferinternet.org.

UJ
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 Budynek dzisiejszego domu kultury i sie-
dziby Koła TSKN w Leśnicy należy z pew-
nością do najstarszego w mieście. W trakcie 
swojej długoletniej historii zmieniał on wie-
lokrotnie swoją funkcję i swoich właścicieli. 
Jego historia sięga pewnie samych początków 
naszego miasteczka czyli roku 1217. Wtedy 
to ustanowiono podwaliny pod dzisiejszą 
zabudowę: obok rynku usytuowano wówczas 
zamek i kościół zaś w sąsiedztwie kościoła 
- karczmę. Zamek należał zwyczajowo do 
wójta dziedzicznego a zarazem właściciela 
wolnego wójtostwa, który początkowo spra-
wował także władzę w mieście i sprowadzał 
osadników do miasta oraz wolnego wójto-
stwa. 
 W Leśnicy pod koniec XVI wieku wynikł 
ostry zatarg między panem miasta, Reder-
nem, a wójtem dziedzicznym, Strzelą. Inter-
weniowała komisja cesarska, która dokonała 
podziału opłat pobieranych przez Rederna  
i Strzelę od mieszkańców miasteczka. Z pro-
tokołu komisji cesarskiej, datowanego na 
19.9.1591, możemy się m.in. dowiedzieć, że 
pan Strzela miał prawo rozebrać część zmur-
szałego muru miejskiego a uzyskany w ten 
sposób budulec przeznaczyć na budowę swo-
jego domu. Jest wielce prawdopodobnie, że 
kamienie z dawnego muru miejskiego Leśni-
cy przetrwały do naszych czasów w murach 
dzisiejszego Domu Spotkań. 
 W kronice miejskiej znajduje się wzmian-
ka, że według przekazu ustnego, stary zamek 
wybudowano około 1500 roku. W roku 1800 
odnowiono więźbę dachową, dach gontowy 
i posadzkę kamienną. Zanotowano także, że 
mury fundamentowe mają 1,65 metra grubo-
ści. 
 W maju 1805 roku major von Schmid-
thals na Jaryszowie zaoferował miastu kupno 
zamku wraz z przyległym ogrodem i placem 
za 900 talarów i 5 talarów rocznego czynszu 
gruntowego. Jednocześnie oferował miastu 
swoją gorzelnię i jatkę rzeźniczą w dzierżawę 
wieczystą. W czerwcu 1805 roku magistrat  
i rada miejska w Leśnicy przyjęli jednogło-
śnie ofertę kupna zamku. Miastu potrzebny 
był w owym czasie budynek administracyj-
ny. Dla właściciela wolnego wójtostwa Leśni-
ca zamek stał się zbędny jako że niedawno 
wybudowano dla niego w wolnym wójto-
stwie nowe mieszkanie. Już 22.10.1805 roku 
nadeszła od hrabiego Colona, ówczesnego 
właściciela Leśnicy, przebywającego w tym 
czasie we Wiedniu, zgoda na kupno starego 
zamku jak i na dzierżawę wieczystą gorzelni 
z browarem oraz jatki rzeźniczej należących 
do wolnego wójtostwa. Hrabia zaoferował 
także udzielenie na ten cel z kasy sierocej 
Strzelec Opolskich i Tworoga odpowiedniej 
pożyczki. 
 Ostatecznie umowę kupna sporządzono 
13.2.1806 roku w Jaryszowie a podpisano 
28.2.1806 roku w Leśnicy. Kopię tej umowy 
wraz z transkrypcją i tłumaczeniem na język 

Od zamku Wolnego Wójtostwa do Domu Spotkań
Historia pewnwgo budynku

polski można oglądać w bibliotece DFK w 
Domu Spotkań. Uzgodnioną cenę w wysoko-
ści 1000 talarów przekazano 16.6.1806 roku 
na zamku w Ujeździe ówczesnej właścicielce 
Wolnego Wójtostwa Leśnica hrabinie Le-
opoldynie von Schmidthals z domu von Czet-
tritz. W zamku znajdowała się naówczas sala 
posiedzeń, mieszkanie dla woźnego, areszt 
i jedno mieszkanie prywatne. Na plac zam-
kowy można było przenieść szopę na budy 
jarmarczne i starą remizę strażacką z sikaw-
ką. Do czasu wybudowania budynku sądo-
wego odbywały się w nim także posiedzenia 
sądu. Na parterze odbywał się wyszynk piwa  
i wódki a w sali posiedzeń - bale taneczne. 
 Od roku 1828 umieszczono w zamku kla-
sę niższą szkoły elementarnej. W maju 1869 
roku do pomieszczenia wyszynku na parte-
rze wprowadziła się nowo utworzona trzecia 
klasa. Po przebudowie zamku w roku  1887  
w roku następnym dołączyły pozostałe kla-
sy. 
 W roku 1899 rozebrano szopę z budami 
jarmarcznymi i powiększono w ten spo-
sób plac zamkowy a w maju mały ogród od 
strony południowej przeznaczono na szkół-
kę drzewną. W roku 1900 powstał nowy 
plac alertowy zaś w roku 1911 uruchomiono 

oświetlenie gazowe Pentair. 
 W maju 1921 roku, w trakcie trwania 
walk powstańczych wokół Góry św. Anny  
i Leśnicy, w budynku tym mieścił się sztab 
dowódczy. 
 W latach trzydziestych minionego stule-
cia w budynku mieściły się 4 klasy szkolne, 
mieszkanie woźnego i kawalerka dla nauczy-
ciela.
 Po wojnie w budynku nadal funkcjono-
wała szkoła podstawowa aż do roku 1962. Po 
oddaniu do użytku w roku 1962 nowej szko-
ły budynek wyremontowano i zaadaptowano 
na muzeum powstańcze będące oddziałem 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 
 W latach osiemdziesiątych minionego 
stulecia budynek pełnił funkcję domu kul-
tury. W latach dziewięćdziesiątych część po-
mieszczeń zajmuje Telekomunikacja Polska.
 W roku 2006 Urząd Miejski w Leśnicy, 
wykonał gruntowny remont budynku, od-
nowiono elewacje, zmodernizowano insta-
lacje wewnętrzne. Miejscowe koło TSKN 
zagospodarowało pomieszczenia budynku 
przeprowadzając się z dawnej siedziby oraz 
zakupując nowe meble i sprzęt. Na prace 
remontowo-budowlane samorząd leśnicki 
pozyskał dotację z Zarządu Wojewódzkiego 
TSKN w kwocie ok. 50 tyś. zł. I tak powstał 
dom spotkań otwarty dla wszystkich. Ad-
ministratorem domu kultury jest Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Berthold Malik

 W piątki w godzinach od 18.00-19.00  
w Bibliotece Miejskiej w Leśnicy spotykają 
się członkinie kółka recytatorskiego. – Są 
to zajęcia pozalekcyjne dla chętnych, a pro-
wadzę je już od dziewięciu lat – mówi opie-
kunka kółka Grażyna Kulpa - Zaczęło się od 
tego, że pani Beata Wielgosik poprosiła mnie, 
żebym przygotowała wiersz w formie scenki, 
którą przedstawić mieliśmy podczas konkur-
su ekologicznego. Zwerbowałam pierwsze 
dzieciaki i tak to się zaczęło, bo doszłam do 
wniosku, że dobrze byłoby prowadzić kółko 
recytatorskie. 
 W pierwszych latach w grupie byli też 
chłopcy, ale obecnie na zajęcia uczęszcza 
sześć dziewczyn: Alfreda Niewiadomska, 
Barbara Niewiadomska, Anna Maria Po-
dyma, Natalia Kozłowska, Marlena Fabian 
i Arleta Osmann. Staramy się wykony-
wać wiersze w formie ciekawych scenek, 
bo przecież nie chodzi o to, żeby wyjść na 
środek i wyklepać monotonnie wiersz od 
początku do końca. Wolimy występować  
w bibliotece, ponieważ tutaj można stworzyć 
kameralną atmosferę, przy której odbiór po-
ezji jest dużo lepszy. Ja zawsze zajmuję się 
wprowadzeniem na przykład podczas wie-
czorku poezji Szymborskiej przedstawiłam 
notę biograficzną. Staramy się również wpro-
wadzać do występów elementy muzyczne. - 
kończy pani Grażyna. 
 Dziewczęta występują głównie podczas 
różnych imprez organizowanych przez Le-

Recytować z pasją
śnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
przygotowują wieczorki poezji na przykład 
„Brzechwa dla dorosłych” i wieczorek poezji 
Szymborskiej. Bardzo wzruszający występ 
dziewczęta przedstawiły w pierwszą rocz-
nicę śmierci papieża. Ukazały życie Ojca 
Świętego, recytowały fragmenty jego poezji 
oraz odtwarzały ulubione pieśni Jana Pawła 
II, w tym jego ukochaną „Barkę”. Niektórzy 
z zebranych mieli w oczach łzy. Dziewczęta 
należące do kółka odnoszą również liczne 
sukcesy podczas konkursów recytatorskich. 
 – Do kółka należę już cztery lata  
– mówi Anna Maria Podyma – Kilka lat temu 
podczas gminnego konkursu recytatorskiego 
deklamowałam wiersz Szymborskiej. Zajęłam 
jedno z czołowych miejsc i występowałam 
później podczas koncertu organizowanego 
przez LOKiR. Wtedy pani Grażyna Kulpa za-
pytała mnie czy nie chciałabym wziąć udziału  
w wieczorku poezji Szymborskiej. Tak do-
łączyłam do kółka. Na początku byłam tro-
chę stremowana, bo pozostałe dziewczyny 
znałam tylko z widzenia, a do tego byłam 
najmłodsza. Teraz jednak bardzo dobrze się 
tutaj czuję i pomagam pani Grażynie szu-
kać odpowiednich utworów do naszych wy-
stępów w internecie. Moją ulubioną poetką 
jest już wcześniej przeze mnie wspomniana 
Szymborska, a ulubionym wierszem „Dża-
nanda” Bolesława Leśmiana – kończy człon-
kini kółka. 

UJ

W skrócie ...

Akcja charytatywna Zespołu Parafialnego CARITAS 
w Leśnicy - więcej na str. 2

Walentynki w Leśnicy

Olimpijczycy z Gimnazjum w Leśnicy 
- więcej na str. 13

Występy podczas III Przeglądu
Tańców Regionalnych Przedszkolaków

Walentynki 2008 –występ Magdy Dureckiej
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W skrócie ...

Wystawa Stołów Wielkanocnych w Leśnicy - więcej na str. 2

Dzień Babci i Dziadka w Leśnicy - występ grupy Frohsinn

Spotkanie z Policją w SP Raszowa - więcej na str. 15
Międzynarodowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Leśnicy

Występy podczas Dnia Kobiet w Raszowej 
- więcej na str. 3


