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Podziękowania

życzą

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

Przewodniczący Rady Miejskiej        Burmistrz Leśnicy
Ryszard Froń           Łukasz Jastrzembski
oraz Radni Rady Miejskiej       oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej        Burmistrz Leśnicy
Ryszard Froń           Łukasz Jastrzembski
oraz Radni Rady Miejskiej VI kadencji       

Szanownym współmieszkańcom oraz gościom gminy 
Leśnica serdeczne życzenia radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz zdrowia, 
sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym 2011 Roku

Serdecznie dziękujemy za licznie uczestnictwo w  wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada 2010 roku. 
40-sto procentowa frekwencja w naszej gminie jest bardzo dobrym wynikiem w skali powiatu i województwa i świad-

czy o  ogromnej odpowiedzialności wszystkich, którzy uczestniczyli w  głosowaniu. W  sposób szczególny dziękujemy 
tym, którzy nasze kandydatury zaakceptowali w  głosowaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnej samorządowej 
pracy nasza Mała Ojczyzna będzie się rozwijać dla polepszenia jakości życia jej mieszkańców.

Szanowni 
Mieszkańcy 
gminy Leśnica.
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Wyniki WyboróW samorządoWych
W dniu 21 listopada 2010 r. wybieraliśmy radnych do Rady Miejskiej 
w Leśnicy, Rady Powiatu Strzeleckiego oraz Sejmiku Województwa 
Opolskiego.

Ponadto w  wyborach bezpo-
średnich wybieraliśmy  rów-

nież gospodarza gminy, czyli Bur-
mistrza Leśnicy. W  gminie Leśnica 
wybory przeprowadzono w  siedmiu 
stałych obwodach głosowania oraz 
w  obwodzie odrębnym utworzo-
nym w  Domu Pomocy Społecznej  
w  Strzelcach Opolskich – Filia 
w Leśnicy.
Frekwencja podczas tegorocznych wy-
borów samorządowych wyniosła w na-
szej gminie 42,87 %.
Do Rady Miejskiej w Leśnicy wybiera-
liśmy 15 radnych. Natomiast do Rady 
Powiatu w okręgu obejmującym Miasto  
i  Gminę Leśnica oraz Mia-
sto i  Gminę Ujazd wybieraliśmy  
4 radnych. 
Do Sejmiku Województwa Opolskie-
go w  okręgu wyborczym obejmują-
cym powiat kędzierzyńsko-kozielski 
i powiat strzelecki 5 radnych.
Poniżej przedstawiam wyniki wybo-
rów do rady gminy, powiatu i sejmiku 
województwa w gminie Leśnica.
W gminie Leśnica o urząd burmistrza 
ubiegało się dwóch kandydatów.

Pan Łukasz Stefan Jastrzembski zgło-
szony przez Komitet Wyborczy To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim, który 
zdecydowanie wygrał wybory uzysku-
jąc 81,60 % głosów tj. 2 280 ważnie od-
danych głosów.
Natomiast kontrkandydat Pan Krzysz-
tof Artur Kasprzyk zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy „Wszyscy Równi” 
uzyskał 18,40 % głosów tj. 514 ważnie 
oddanych głosów. 
Wszystkim wybranym w  tegorocz-
nych wyborach samorządowych ży-
czę sukcesów w  pracy dla dobra na-
szej gminy oraz całej społeczności 
lokalnej.
Pozwolę sobie także nadmienić, iż 
realizacja zadań związanych z  przy-
gotowaniem oraz przeprowadzeniem 
wyborów samorządowych wymaga 
zaangażowania wielu osób. W  tym 
miejscu pragnę przekazać serdeczne 
podziękowanie tym wszystkim, któ-
rzy mieli swój udział w realizacji tego 
ważnego przedsięwzięcia. Dziękuję 
wszystkim członkom Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w  Leśnicy oraz człon-
kom obwodowych komisji wybor-
czych z  terenu gminy Leśnica. Słowa 
podziękowania kieruję również do ad-
ministratorów budynków, w  których 
znajdowały się lokale wyborcze oraz 
licznego grona osób, które przygoto-
wały wystrój tych lokali. Pracownikom 
naszego urzędu dziękuję za zapew-
nienie właściwej obsługi administra-
cyjnej oraz stworzenie odpowiednich 
warunków techniczno-materialnych 
wszystkim komisjom wyborczym. 
Bardzo ważnym przedsięwzięciem, 
którego celem było usprawnienie prac 
związanych z  przeprowadzeniem wy-
borów było zapewnienie komisjom 
wyborczym obsługi elektronicznej. 
Wszystkie komisje były wyposażone 
w  odpowiedni sprzęt komputerowy, 
a  większość z  nich miała możliwość 
przekazania protokołów głosowania 
za pośrednictwem sieci internetowej. 
Dziękuję wszystkim operatorom ob-
sługi informatycznej oraz koordyna-
torowi gminnemu, który wspomagał 
i nadzorował ich pracę.
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Radnym Rady Miejskiej w  Leśnicy w  okręgu Nr 3 w  Wysokiej został Pan Stefan Alfons Rudol.  
Z uwagi na brak innych kandydatów, wybór radnego nastąpił bez głosowania.

diety radnych rady miejskiej W Leśnicy

Wysokość diety dla radnych Rady 
Miejskiej w  Leśnicy reguluje 

chwała nr I/7/02 Rady Miejskiej w Le-
śnicy z dnia 13 listopada 2002 r. w spra-
wie ustalenia zasad, na jakich radnym 
Rady Miejskiej w  Leśnicy przysłu-
gują diety i  zwrot kosztów podróży 
służbowych.
Zgodnie z  zapisami tej uchwały radni 
za udział w sesji oraz posiedzeniu ko-
misji otrzymują 12% minimalnego wy-

nagrodzenia, które na dzień dzisiejszy 
wynosi 1  317 złotych. Tak więc dieta 
radnego wynosi 158,04 złotych. 
Dietę w  wysokości 15% wynagrodze-
nia minimalnego – tj. 197,55 złotych 
otrzymują radni pełniący funkcję 
przewodniczących komisji – za udział 
w  posiedzeniu komisji oraz wiceprze-
wodniczący komisji – za udział w po-
siedzeniu komisji pod nieobecność jej 
przewodniczącego. 

W  razie zbiegu dwu lub więcej po-
siedzeń (lub zbiegu posiedzeń sesji 
i  komisji) w  tym samym dniu, radny 
otrzymuje tylko jedną dietę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w  Le-
śnicy otrzymuje miesięczną zryczałto-
waną dietę w  wysokości 120% mini-
malnego wynagrodzenia – tj. 1 580 zł.

Informuje się czytelników Wiado-
mości Leśnickich, że na podstawie 

§ 15 ust. 7 regulaminu pracy Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy wprowadzonego 
Zarządzeniem Nr 16/09 z dnia 27 paź-
dziernika 2009 r. w związku z art. 129 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami) 
za dzień świąteczny 25 grudnia 2010 
r. przysługuje pracownikom Urzędu 
Miejskiego w  Leśnicy dzień wolny od 
pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. 

W  zWiązku z  czym, 
W dniu 24 grudnia 2010 
(piątek) urząd miejski 

będzie nieczynny.

Urząd Miejski w  Leśnicy pozyskał 
dotację w  kwocie 9  000 złotych 

na wykonanie nowego pomnika Po-
wstańców Śląskich, który znajduje się 
na cmentarzu parafialnym w  Górze 
Św. Anny.

noWy pomnik poWstańcóW śLąskich 
na cmentarzu W górze śW. anny
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kontroLa podłączeń do kanaLizacji sanitarnej

uWaga! śLiskie chodniki

Jak informowano we wcześniejszym 
wydaniu, Zakład Gospodarki Ko-

munalnej w  Leśnicy -zarządzający 
siecią kanalizacyjną w  naszej gminie 
– zaobserwował znaczący wzrost ilości 
ścieków dostarczanych do sieci kanali-
zacji sanitarnej. Zakład przypuszcza, iż 
część ścieków to wody opadowe, czyli 
pochodzące z podłączeń wód deszczo-
wych do kanalizacji sanitarnej. Skutki 
takich działań są dotkliwe dla wszyst-
kich mieszkańców, gdyż obciążenia fi-

nansowe z tytułu odprowadzania tych 
ścieków mają bezpośredni wpływ na 
wysokość opłat za kanalizację.
W  związku z  powyższym, w  celu mi-
nimalizacji kosztów, zakład planuje 
w  I  półroczu 2011 roku przeprowa-
dzenie kontroli przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej, jak również miejsc od-
prowadzania tzw. deszczówki lub też 
odwodnień posesji. Informujemy, iż 
stwierdzenie nielegalnego podłącze-
nia będzie wiązało się wyznaczeniem 

terminu do jego likwidacji oraz ob-
ciążeniem danego właściciela posesji 
kosztami ww. kontroli. Dodatkowo 
informujemy, iż na podstawie art. 28 
ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę oraz zbiorowym odprowadza-
niu ścieków nielegalne wprowadzanie 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny do 10 000 zł.

Przypominamy, że zgodnie z  § 3 
Uchwały Nr XLI/240/06 Rady 

Miejskiej w  Leśnicy z  dnia 22 maja 
2006 r. w  sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i  porządku 
na terenie gminy Leśnica obowiązek 
oczyszczenia z  błota, śniegu i  innych 
zanieczyszczeń z  części nieruchomo-
ści służących do użytku publicznego tj. 
chodnikach, spoczywa na właścicielu 
nieruchomości (posesji) graniczącej 

z  chodnikiem. Obowiązek, ten powi-
nien być realizowany przez odgarnię-
cie zanieczyszczeń w miejsce nie powo-
dujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów, podjęcia działań likwidują-
cych lub co najmniej ograniczających 
śliskość. 
Właściciele nieruchomości bezpo-
średnio usytuowanytch przy ciągach 
komunikacyjnych zobowiązani są do 
usuwania z  dachów i  gzymsów sopli 

lodowych i  zwisów śniegowych nie-
zwłocznie po ich pojawieniu się.
W przypadku niemożności wypełnie-
nia tego obowiązku osobiście można 
podpisać stosowną umowę z  Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej w  Le-
śnicy na odpłatne wykonanie usług.

W  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Leśnicy w terminie od 1 stycz-

nia do 30 listopada 2010 r. zarejestro-
wano: 5 urodzeń, 80 małżeństw i  68 
zgonów. 
Urodzenia stanowią transkrypcje 
(wpisanie zagranicznego aktu) za-
granicznych aktów do bieżącej księgi, 
sporządzone na wniosek mieszkańców 
Gminy Leśnica.
Małżeństwa dotyczą ślubów, które 
zawarli mieszkańcy Gminy Leśnica 
i  innych gmin na naszym terenie tj. 
działania Urzędu Stanu Cywilnego 
w Leśnicy. 

Mieszkańcy Gminy Leśnica zawarli 28 
małżeństw wyznaniowych oraz 4 ślu-
by cywilne. Sporządzono także 1 akt 
nietypowy, stanowiący transkrypcję 
zagranicznego aktu małżeństwa.
Małżeństwa wyznaniowe mieszkańcy 
Gminy Leśnica zawarli w  następują-
cych miejscowościach:
Leśnica   -  8
Góra Świętej Anny -  4
Raszowa   -  4
Łąki Kozielskie   -  4 
Lichynia   -  3 
Zalesie Śląskie   -  2 
Wysoka    -  2
Dolna    -  1 

Mieszkańcy innych gmin zawarli 
w  Górze Świętej Anny 45 małżeństw 
oraz w Wysokiej 2 śluby.
Sporządzono 68 aktów zgonów, które 
w  45 przypadkach dotyczyły naszych 
mieszkańców, a  w  21 przypadkach 
mieszkańców innych gmin, którzy 
zmarli na terenie Gminy Leśnica. 
Wpisano także 2 zgony osób zmarłych 
za granicą.

Kierownik USC 
Maria Wanglorz

statystyki Leśnickiego urzędu stanu cyWiLnego 

Burmistrz Leśnicy oraz Zarząd 
Gminny TSKN serdecznie zapra-

szają wszystkie osoby samotne z terenu 
gminy Leśnica na tradycyjne spotkanie 
wigilijne, które odbędzie się w  czwar-

WigiLia dLa samotnych
tek, 23 grudnia br. o godz. 1500 w re-
stauracji „Na Szlaku” w Leśnicy.
Organizatorzy zapewniają dowóz 
uczestników na wigilię.
 
 

Prosi się osoby samotne o  zgłaszanie 
uczestnictwa w wigilii u  sołtysa, bądź 
przewodniczącego DFK w swojej miej-
scowości lub w  Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy tel. 77 461 52 81 w.21.
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W  dniu 8 listopada 2010 r. Rada 
Miejska w  Leśnicy uchwaliła 

stawki rocznych podatków: 
Podatek od nieruchomości 
1) od gruntów:
a) związanych z  prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w  ewidencji 
gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych - 4,15 zł od 1 hektara 
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 
0,19 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
b) związanych z  prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 18,40 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w  zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 9,35 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych  - 4,00 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego - 4,10 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli:
a) przesyłowych i  rozdzielczych wody, 
rurociągów i  przewodów sieci roz-
dzielczej wody, od budowli służących 
do odprowadzania i  oczyszczania 
ścieków – 1% ich wartości,
b) pozostałych – 2% ich wartości,

Opłaty od posiadania psów
1) dla osób utrzymujących psa w  celu 
pilnowania budynku mieszkalnego 25 
zł,
2) dla pozostałych osób 75 zł.

Od środków transportowych
1) od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącz-
nie 648 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
828 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 972 
zł,

2) od samochodów ciężarowych z  za-
wieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważ-
ne o  dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, 
a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1428 zł,
- o liczbie osi – trzy 1392 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1380 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, 
a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 1584 zł,
- o liczbie osi – trzy 1548 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1538 zł,
c)równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 1692,00zł,
- o liczbie osi – trzy 1668,00zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1908 zł,

3) od samochodów ciężarowych z  in-
nym systemem zawieszenia osi jezd-
nych, aniżeli opisanym w pkt 2), o do-
puszczalnej masie całkowitej:
 a) równej lub wyższej niż 12 ton, 
a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1440 zł,
- o liczbie osi – trzy 1428 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1404 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, 
a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 1596 zł,
- o liczbie osi – trzy 1824 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1584 zł,
c)równej lub wyższej niż 26 ton, 
a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 1608 zł,
- o liczbie osi – trzy 1848 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1908 zł,
d)równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 1608 zł,
- o liczbie osi – trzy 1776 zł,
- o  liczbie osi – cztery i  więcej 2484 
zł,

4) od ciągników siodłowych lub bala-
stowych przystosowanych do używa-
nia łącznie z  naczepą lub przyczepą 
o  dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton 1416 zł,
b) od 10 ton i poniżej 12 ton 1428 zł,

5) od ciągników siodłowych lub bala-
stowych przystosowanych do używa-
nia łącznie z  naczepą lub przyczepą, 
z  zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równo-
ważne, o  dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 
ton włącznie: 
- o liczbie osi – dwie 1620 zł,
- o liczbie osi – trzy 1488 zł,
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 1728 zł,
- o liczbie osi – trzy 1980 zł,

6) od ciągników siodłowych lub 
balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z  naczepą lub 
przyczepą, z  innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych, aniżeli opisanym  
w pkt 5), o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, 
a mniejszej niż 31 ton: 
- o liczbie osi – dwie 1620 zł,
- o liczbie osi – trzy 1908 zł,
 b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 
ton włącznie: 
- o liczbie osi – dwie 2040 zł,
- o liczbie osi – trzy 1992 zł,
c) powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie 2268 zł,
- o liczbie osi – trzy 2268 zł,
d) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie 2268 zł,
- o liczbie osi – trzy 2580 zł,

7) od przyczep lub naczep, z  wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z  dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton i poniżej 10 ton 528 zł,
b) od 10 ton i poniżej 12 ton 540 zł,

8) od przyczep lub naczep z  zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne, 
z  wyjątkiem związanych wyłącznie 
z  działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z  pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą: 
a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 
ton włącznie: 
- o liczbie osi – jedna 552 zł,
- o liczbie osi – dwie 1008 zł,
- o liczbie osi – trzy i więcej 1056 zł,
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1344 zł,

staWki podatkoWe
Informacje urzędowe
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- o liczbie osi – dwie 1344,00zł,
- o liczbie osi – trzy i więcej 1344 zł,
 
9) od przyczep lub naczep z  innym 
systemem zawieszenia osi jezdnej, ani-
żeli opisanym w  pkt  8), z  wyjątkiem 
związanych wyłącznie z  działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, które łącznie z  po-
jazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą: 
a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 
ton włącznie: 

- o liczbie osi – jedna 684 zł,
- o liczbie osi – dwie 1500 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej 1500 zł,
b) powyżej 36 ton: 
- o liczbie osi – jedna 1956 zł,
- o liczbie osi – dwie 1956 zł,
- o liczbie osi – trzy i więcej 1956 zł,

10) od autobusów w  zależności od 
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1080 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
1536 zł.

Uchwalone stawki mają zastosowanie 
do podatku należnego od 1 stycznia 
2011 r.

PODATEK ROLNY obliczany jest na 
podstawie ceny 1 dt żyta ogłoszonego 
w  komunikacie Prezesa GUS, który 
wynosi 37,64 zł. 
Stawka podatku rolnego za 1 ha prze-
liczeniowy w  roku 2011 wynosić bę-
dzie 94,10 zł.

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Dyrektywy unijne i przepisy krajo-
we w zakresie szeroko rozumianej 

gospodarki odpadami zobowiązują 
gminy do ograniczenia masy odpadów 
(w szczególności odpadów biodegrado-
walnych) przekazywanych na składo-
wiska odpadów. 
Ponieważ odpady biodegra-
dowalne są częściowo gro-
madzone (zgodnie z  prawem)  
w  przydomowych kompo-
stownikach, zwracamy się do 
Państwa z  uprzejmą prośbą  
o wypełnienie ankiety, która zostanie 
przesłana razem z  fakturą z  tytułu 
dostawy wody przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Leśnicy i dostar-
czenie jej do dnia 31 stycznia 2011 r. 
do sołtysa lub do Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 pok. 107.  
 

Przekazanie ww. ankiety nie 
spowoduje żadnych negatyw-
nych skutków dla Państwa,  
w  postaci np. dodatkowych opłat, 
a  informacje w  niej zawarte będą wy-
korzystywane wyłącznie dla celów 
sprawozdawczych.
Jednocześnie zachęcamy Państwa 
(zwłaszcza w  rejonie zabudowy jed-
norodzinnej) do kompostowania 
odpadów zielonych, we własnym za-
kresie w sposób nie powodujący uciąż-
liwości dla nieruchomości sąsiednich. 
Kompostowanie może odbywać się  
w  kompostowniku lub specjalistycz-
nych pojemnikach. Obecnie na rynku 
dostępna jest szeroka oferta gotowych 
urządzeń do przydomowego kom-
postowania bioodpadów. Dostępne 
są kompostowniki drewniane oraz 
z  tworzyw sztucznych o  pojemności 
od kilkuset litrów do ponad 1 m3.

Mała kompostownia w przydomowym 
ogródku pozwala znacznie ograniczyć 
ilość produkowanych odpadów tra-
fiających na składowiska. Skorzysta 
na tym środowisko naturalne, a  tak-
że jest to prosty, tani i  szybki spo-
sób na uzyskanie własnego nawozu  
i  jednocześnie pozbycie się zbędnych 
odpadów, a  uzyskany w  ten sposób 
kompost jest dostawcą niezbędnych 
minerałów, które można wykorzysty-
wać w ogrodzie bez ograniczeń. 
Aby uzyskać kompost dobrej jakości 
na pryzmach kompostowych nie skła-
dujemy: zepsutej żywności, mięsa, ko-
ści, resztek jedzenia w  płynie, bardzo 
tłustych lub mocno solonych resztek 
jedzenia, odchodów zwierzęcych, po-
piołu z kominka lub pieca, itp.

ankieta na temat odpadóW biodegradoWaLnych

Łukasz Jastrzembski 
Burmistrz Leśnicy

budujemy pLace zabaW z funduszy unijnych

Na osiedlu nr 1 oraz nr 2 w Leśni-
cy powstały nowe place zabaw dla 

dzieci, a  właściwie miejsca rekreacji 
i  wypoczynku dla mieszkańców. Pro-
jekty zrealizowano w  ramach działa-
nia 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju objętego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie tzw. małych projektów. 
Wykonano m.in. place zabaw dla dzie-
ci wyposażone w atestowane urządze-
nia zabawowe, a na osiedlu nr 1 także 
ścieżki. Koszt zakupów dla placu za-
baw na osiedlu nr 1 wyniósł około 44 

Plac zabaw na osiedlu nr 2 został ukoń-
czony. Natomiast teren na osiedlu nr 
1, choć w  znacznym stopniu został 
ukształtowany, wymaga jeszcze wiele 
pracy, aby mógł w  pełni cieszyć. Dal-
sze prace będą wykonywane w  roku 
przyszłym.
Z przyjemnością informuję również, iż 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Strzel-
cach Opolskich sfinansowała zakup 
karuzeli ustawionej na placu zabaw na 
osiedlu nr 2 za kwotę 5 tys. zł.

Andrzej Iwanowski 
zastępca burmistrza

tys. zł, a na osiedlu nr 2 około 33 tys. zł 
(wraz z  nasadzeniami). Dofinansowa-
nie o które wnioskujemy wynosi łącz-
nie 50 tys. zł. Dodatkowo, aby nadać 
miejscom wypoczynku bardziej przy-
jazny charakter, na placach zostało na-
sadzone około 800 szt. drzew krzewów 
i bylin. Nasadzenia na osiedlu nr 1 wy-
konano za łączną kwotę około 17 tys. 
zł z czego ponad 7 tys. zł pozyskaliśmy 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 
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Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47–150 Leśnica

tel. / fax 
 + 48 77 461 52 81 – centrala 
 + 48 77 461 53 42 – centrala 
 + 48 77 461 53 08 – centrala 
 + 48 77 461 53 90 – centrala 
 
+ 48 77 463 98 50 – Ref. Organizacji 
+ 48 77 463 98 51 – Ref. Finansowo–Budżetowy – księgowość 
+ 48 77 463 98 52 – Ref. Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności 
+ 48 77 463 98 53 – Ref. Finansowo–Budżetowy – podatki 
+ 48 77 463 98 54 – Urząd Stanu Cywilnego 
+ 48 77 463 98 55 – Ref. Rolnictwa,Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 
+ 48 77 463 98 56 – Ref. Inwestycji i Gosp. Przestrzennej 
+ 48 77 463 98 57 – Ref. Infrastruktury Komunalnej 
+ 48 77 463 98 58 – Stanowisko Pracy ds. Kultury 
+ 48 77 463 98 59 – Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 5, 47–150 Leśnica tel./fax. 77 461 53 81, 77 461 51 81

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Nad Wodą 15 tel./fax. 77 4615391 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 9, 47–150 Leśnica  
tel. 77 404 83 52 – kierownik, tel./fax. 77 404 83 53 – pracownicy socjalni, 77 404 83 54 – świadczenia rodzinne

Gminny Zarząd Oświaty, ul. Nad Wodą 15, 47–150 Leśnica
tel.77 404 83 15 – kierownik, 77 404 83 17 tel./fax. 77 404 83 16,

Ważne numery teLefonóW

Informacje urzędowe

Informacje urzędowe

Działający od roku 2007 Punkt 
Informacji Turystycznej Gmi-

ny Leśnica otrzymał dwie z  czterech 
możliwych gwiazdek po przeprowa-
dzonej po raz pierwszy kategoryzacji.  
Komisja w  sześcioosobowym składzie 
ekspertów z  branży turystycznej, tj. 
przedstawicieli Opolskiej Organizacji 
Turystycznej, PTTK, biur podróży, wy-
działu turystyki Uniwersytetu Opol-
skiego, podczas wizyty w  lipcu 2010 

r. w  Górze św. Anny zwracała uwagę 
m.in. na wyposażenie punktu, na jego 
dostępność dla turystów, na oferowane 
materiały informacyjne i  promocyjne 
w języku polskim i językach obcych, na 
kompetencje fachowe osób prowadzą-
cych Punkt Informacji Turystycznej.  
Po weryfikacji wszystkich ważnych 
danych komisja postanowiła przy-
znać dwie gwiazdki, które mobi-
lizują do dalszego działania i  sta-

gWiazdki dLa punktu informacji turystycznej W górze śW. anny

rań o  zdobycie kolejnych gwiazdek.  
Certyfikacja Punktów Informacji 
Turystycznych ma na celu stworze-
nie standaryzowanej sieci punktów 
it w  całym kraju oraz zapewnienie 
wysokiej jakości usług świadczonych 
w tychże punktach. 

Małgorzata Polak

W  dwunastej edycji organizowa-
nego przez Urząd Marszałkow-

ski Województwa Opolskiego kon-
kursu „Piękna Wieś Opolska 2010 r.” 
w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”, 
gdzie szczególną uwagę zwraca się na 
zagrodę jako miejsce pracy i  zamiesz-
kania, na zachowanie wysokiej jakości 
zabudowy i  estetyki poszczególnych 
części zagrody, przy jednoczesnym 
poszanowaniu wiejskiego krajobrazu 
kulturowego II miejsce przyznano dla 

Państwa Urszuli i  Rudolfa Plachet-
ka  z  Dolnej. W  dniu 17 listopada b.r. 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzemb-
ski wręczył Państwu Plachetka list gra-
tulacyjny oraz upominek.

W  dniu 16.11.2010 w  sali konferen-
cyjnej Opolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie odbyło się 
podsumowanie Wojewódzkiego Kon-
kursu Agro- Ekoturystycznego ,,Zie-
lone Lato 2010’’ .

Państwo Krystyna i  Janusz Wnuk 
– właściciele gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Na Granicy” w  Czar-
nocinie zajęli I  miejsce w  kategorii 
,,Najlepsze typowe gospodarstwo 
rolne, w  którym dodatkowym źró-
dłem dochodu są usługi turystyczne’’. 
W  imieniu Burmistrza Leśnicy Łuka-
sza Jastrzembskiego list gratulacyjny 
oraz upominki wręczył Zastępca Bur-
mistrza Andrzej Iwanowski.
Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Na 
granicy’’ znajduje się w  Czarnocinie 
ul. Wiejska 3, 47-150 Leśnica.

Laureaci konkursóW WojeWódzkich z gminy Leśnica.
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W  dniu 24 listopada br. w  Po-
krzywnej po raz VI obradował 

Euroregionalny Komitet Sterujący, 
który zatwierdził do dofinansowania 
kolejne projekty złożone w  ramach 
Funduszu Mikroprojektów w  Eurore-
gionie Pradziad. Wśród projektów oce-
nionych pozytywnie znalazł się projekt 
gminy Leśnica pn. „Współpraca trans-
graniczna sposobem na rozwój Gminy 
Leśnica”. Projekt opiewa na kwotę oko-
ło 185 tys. zł, a  łączna kwota dofinan-
sowania wyniesie około 134 tys. zł co 
stanowi 72% dofinansowania.
Celem projektu jest podniesienie po-
tencjału turystycznego Gminy Leśni-
ca poprzez uzupełnienie infrastruk-

tury turystycznej o  nowe zaplecze,  
które wpłynie na wzmocnienie i wspar-
cie współpracy transgranicznej.
Projekt obejmuje:
1. Wykonanie projektu oznakowa-
nia szlaków rowerowych oraz zakup 
i  instalacja znaków informacyjnych 
o przebiegu trasy na odcinku 76,3km. 
Po zakończeniu tego przedsięwzięcia 
oznakowane zostanie 100% tras rowe-
rowych w naszej gminie.
2. Zakup oraz instalacja tablic infor-
macyjnych 3 szt. (dwie 1str. wiszące 
tablice zainstalowane w  miejscowości 
Wysoka naprzeciwko kościoła oraz na 
budynku Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych, jedna 2str. wolno-

stojąca tablica zainstalowana na ryn-
ku w  Górze Św. Anny w  miejsce ist-
niejącej tablicy, niespełniającej swoich 
funkcji informacyjno-promocyjnych). 
Na tablicy umieszczone zostaną infor-
macje o miejscach ważnych historycz-
nie, kulturowo oraz przyrodniczo, 
w tym promujące partnera.
3. Wykonanie wirtualnej prezentacji 
walorów turystycznych gminy Leśni-
ca tj. możliwości wirtualnego spaceru 
w celu poznania ciekawych miejsc.
4. Publikacja materiałów informacyj-
nych (m.in. mapy turystyczne gminy, 
kalendarze ścienne).

koLejne projekty z euroregionu pradziad W naszej gminie

Andrzej Iwanowski 
zastępca burmistrza

W miesiącach wrzesień, paździer-
nik 2010r. na terenie gminy 

Leśnica zakończono realizację zadań 
inwestycyjnych i  remontowych infra-
struktury drogowej na kwotę ogółem: 
2.480.896,06 zł.

1. „Budowa ul. Osiedlowej w Leśnicy 
wraz z  kanalizacją deszczową i  prze-
budową oświetlenia”.
Na realizację zadania pozyskano środ-
ki z  Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. 
schetynówki w wysokości 50% warto-
ści zadania tj. ok. 600 tys. zł. Wartość 
całkowita zadania 1,2 mln zł. Wykona-
nie zadania stanowi istotne uzbrojenie  
w infrastrukturę osiedla domków jed-
norodzinnych Polna-Żyrowska.
Wykonawca zadania: Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. 
z o.o. 

Zakres zadania obejmował sieć kana-
lizacji deszczowej, chodniki, wjazdy, 
nawierzchnię asfaltową drogi z  pod-
budową oraz przebudowę oświetlenia 
ulicznego.

2. „Remont ulicy Brzegowej, Gorec-
kiego i Krótkiej w Leśnicy”.
Po wykonanej inwestycji wymiany 
sieci wodociągowej w 2009r., zaplano-
wano remont kapitalny nawierzchni 
drogowej, chodników, wjazdów i  od-
prowadzenia liniowego wody deszczo-
wej. Wartość zadania w wysokości 800 
tys. zł została wydatkowana w  100% 
ze środków budżetu gminy.
Wykonawca zadania: Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. 
z o.o.
Zakres zadania obejmował roboty 
rozbiórkowe istniejących elementów 
drogowych, frezowanie nawierzch-
ni bitumicznej, wykonanie koryt 

pod konstrukcję jezdni, zjazdów  
i  chodników oraz wykopy pod stu-
dzienki ściekowe. 

3. „Budowa ul. Wiejskiej w Dolnej”
Koszt realizacji zadania wynosił 
160 tys. zł. Po wykonaniu koryt pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni stwierdzono, że podłoże gruntowe 
jest bardzo nawodnione i  konieczne 
jest wykonanie robót dodatkowych 
polegających na stabilizacji podłoża. 
Wartość robót dodatkowych wyniosła 
ok. 60 tys. zł. Ogólna wartość zada-
nia wyniosła 230 tys. zł, która została 
w 100% pokryta przez budżet gminy.
Wykonawca zadania: PHU Transkom 
Robert Białdyga.
Zakres zadania obejmował rozbiórkę 
części ruiny muru oraz ruin dawnych 
budynków gospodarczych. Następnie 
wykonano roboty ziemne, polegają-
ce na wykonaniu koryt pod warstwy 

zadania inWestycyjne i remontoWe na drogach gminnych

cd. na str. 10
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konstrukcyjne nawierzchni, budowę 
jezdni o  szerokości 3,50 m z  mijan-
ką. Odprowadzenie wód opadowych 
z  jezdni przewidziano poprzez zapro-
jektowanie spadków poprzecznych 
i  podłużnych na pobocza i  tereny 
zielone.

4. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
w miejscowości Dolna.”
Wartość zrealizowanego zadania wy-
niosła 122 tys. zł (z  robotami dodat-
kowymi), z czego ok. 34 tys. zł zostało 
pozyskane z  terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 
Podobnie jak na zadaniu „Budowa ul. 
Wiejskiej w  Dolnej”, niezbędne było 
wykonanie robót dodatkowych pole-
gających na stabilizacji gruntu. Koszt 
robót dodatkowych wynosił 5 tys. zł.
 Wykonano roboty ziemne, polegające 
na wykonaniu koryt pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, budowę jezd-
ni o szerokości 3,50m z dwoma mijan-

kami. Odprowadzenie wód opadowych 
z  jezdni przewidziano poprzez zapro-
jektowanie spadków poprzecznych  
i  podłużnych na pobocza i  tereny 
zielone.

5. „Remont nawierzchni ul. Wolności 
w Lichyni.”
Zakres zadania obejmował wykona-
nie nawierzchni jezdni oraz wjazdów 
do posesji z betonu asfaltowego SMA. 
W  wyniku procedury przetargo-
wej na wykonawcę zadania wybrano 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlo-
we „M+”. Prace zostały wykonane 
w  okresie od 07.07.2010 do 30.09.2010 
r. Wartość zadania wyniosła ok. 110 
tys. zł. 

6. „Przebudowa ul. Planetorza i  ul. 
Powstańców Śl. w Górze św. Anny.”
W  wyniku złożenia wniosku o  do-
finansowanie do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Opolskiego na lata 2007 
– 2013 i  pozytywnego przejścia pro-
cedury oceny wniosków w  dniu 
28.10.2010 r. podpisano umowę o  do-
finansowaniu projektu. Zgodnie  
z  warunkami umowy wartość do-
finansowania wyniesie 85% całko-
witych wydatków kwalifikowanych. 
Przewidywany termin realizacji inwe-
stycji 01.04.2011 – 30.06.2011 r.

7. „Remont nawierzchni i  budo-
wa chodnika na ul. Słowackiego 
w Raszowej.”
W  wyniku złożonego wniosku o  do-
finansowanie z  programu „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011” otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w wysokości 50% tzn. ok. 
1,3 mln. zł. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji – wrzesień 2011r.

Informacje urzędowe
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W  budżecie gminy na 2010 rok 
znalazło się nowe zadanie zwią-

zane z budową kanalizacji w sołectwie 
Zalesie Śl., wraz z  przebudowa sieci 
wodociągowej . Pierwszym etapem 
było wyłonienie wykonawcy projektu. 
Wcześniej gmina Leśnica wykonywa-
ła analizy kierunków odprowadzania 
ścieków i analizy te dały jednoznaczną 
odpowiedź, że najkorzystniej będzie 
odprowadzać ścieki do oczyszczalni 
w  Kędzierzynie-Koźlu, zwłaszcza po 
wybudowaniu przez Gminę Kędzie-
rzyn-Koźle kanalizacji w  Cisowej, 

gdzie będziemy mogli włączyć się z na-
szą inwestycją .
Po przeprowadzonym przetargu dnia 
podpisano z  firmą „ERGRA” Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością 
mającym siedzibę w Opolu 45-273, ul. 
Sosnowskiego 40-42, umowę na kwo-
tę 76.921,00 zł na wykonanie projektu. 
Projekt swym zasięgiem obejmuję całe 
sołectwo Zalesie Śląskie, ale bez ul. 
Wiejskiej (Popice), jednakże ma umoż-
liwić w przyszłości podłączenie się i ul. 
Wiejskiej, oraz sołectwa Lichynia.

Projektanci są już na etapie umów na 
wykonanie przyłączy, z ich lokalizacją, 
są już wyznaczone miejsca na prze-
pompownie, oraz wystąpiono do gmi-
ny Leśnica o wydanie decyzji środowi-
skowej. Dalsze prace projektowe wraz 
z  uzyskaniem pozwolenia na budowę 
będą prowadzone w 2011 roku. Mamy 
nadzieję, że pojawią się fundusze, w ra-
mach których będziemy mogli apli-
kować z wnioskiem o dofinansowanie 
zadania. 

Marian Gorgosch
Kierownik Referatu IP

budoWa kanaLizacji sanitarnej i sieci WodociągoWej 

W miejscoWości zaLesie śL.

Realizacja zadania rozpoczęła się 
1 grudnia 2009r. Wykonawcą za-

dania była firma Jan i  Janusz Jelec 
z  siedzibą w  Gliwicach. Zakres prac 
obejmował remont kapitalny budyn-

ku wraz z  rozbudową. W ramach wy-
konanych robót wykonano między 
innymi: wzmocnienie fundamentów, 
wykonanie stropu żelbetowego, nową 
więźbę dachową wraz z  pokryciem  
z blachy dachówkowej, roboty wykoń-
czeniowe oraz wyposażenie obiektu 
w podstawowy sprzęt kuchenny. W ra-
mach działania „Odnowa i  rozwój 
wsi” na lata 2007–2013 otrzymaliśmy 

dofinansowanie w  wysokości 500 tys. 
zł. Następnie rozpoczęto prace docie-
pleniowe przez firmę P.H.U. NOW–
BUD L. NOWAK z  siedzibą w  Strzel-
cach Opolskich. Roboty rozpoczęto 
27 sierpnia 2010r., zakończono 15 paź-
dziernika 2010r.
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 
30 października 2010r.

rozbudoWa kLubu Wiejskiego W raszoWej

MAŁGoRZAtA URBAńCZyK

REf. IP
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Marian Gorgosch
Kierownik Referatu IP

śWietLica środoWiskoWa rozWija i pomaga już od WieLu Lat

budoWa kanaLizacji sanitarnej W łąkach kozieLskich

Na „budowę kanalizacji w  Łąkach 
Kozielskich” uzyskano pozwole-

nie na budowę z 2003 roku. W związku 
z  wykonanymi analizami podjęto de-
cyzję o zmianie kierunku odprowadza-
nia ścieków ze Zdzieszowic do oczysz-
czalni w Kędzierzynie-Koźlu. 
Po otrzymaniu pozytywnej akcepta-
cji władz spółki Miejskie Wodociągi 
i  Kanalizacja w  Kędzierzynie- Koźlu 
w roku 2008 podpisano umowę z pro-
jektantem Markiem Klyk z Ozimka na 
zmianę projektu
Po przeprowadzonej zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
wydaniu decyzji środowiskowej dla 
inwestycji uzyskano zmianę pozwo-
lenia na budowę, oraz uzyskano po-
zwolenie na budowę dla odcinka prze-
biegającego w  granicach starostwa 
kędzierzyńsko–kozielskiego. 

Dnia 30 czerwca 2009 roku złożono 
wniosek o  przyznanie pomocy w  ra-
mach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i  ludności wiejskiej” 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Kwota złożonego 
wniosku opiewa na 6.438.286,21 zł, 
a  wnioskowana kwota pomocy to 
3.999.999 zł (75% kosztów).
Po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym dnia 12 lipca 2010 roku 
podpisano umowę z  firmą Przedsię-
biorstwo Usługowo Handlowe „M+” 
z  o. o. z  siedzibą Kędzierzyn-Koźle 
na kwotę łączną 4.993.249,86 zł. Pod-
pisano także umowę na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestor-
skiego z  panem Kazimierzem Kapką 
z  Kędzierzyna – Koźla. W  dniu 19 
lipca 2010 roku przekazano plac bu-
dowy, a  miesiąc później wykonaw-
ca przystąpił do realizacji zadania.  

Został wykonany tranzyt łączący 
sołectwo Łąki Kozielskie i  Cisową, 
a także odcinek ok. 400 mb kanalizacji 
grawitacyjnej w  drodze powiatowej. 
Położono także pierwsze metry rur na 
drogach gminnych: ul. Kościelna i  ul. 
Wolności. W ostatnim czasie pojawiły 
się pierwsze problemy związane z wy-
sokim poziomem wody gruntowej, co 
wiązało się z  wykonaniem odwodnie-
nia terenu, a to przy już i  tak wąskich 
drogach powoduje potrzebę szukania 
zastępczych objazdów.
Patrząc na aurę za oknem prace zo-
staną przerwane i  dalsza ich kontynu-
acja będzie miała miejsce w przyszłym 
roku jak tylko warunki pogodowe na 
tą pozwolą. Prace mają się zakończyć 
do 15 października 2011 roku. Patrząc 
na tempo prac w  tym roku są realne 
szanse na przyspieszenie tego terminu. 

Od kilku lat w Leśnicy przy ul. Ko-
zielskiej 2 działa świetlica środo-

wiskowa dla dzieci i  młodzieży szkol-
nej (szkoły podstawowe, gimnazjum) 
z  naszego terenu. Celem prowadzenia 
świetlicy jest zapewnienie opieki wy-
chowawczej, tworzenie warunków do 
nauki własnej i  pomoc w  nauce, roz-
wijanie zainteresowań i  uzdolnień 
uczniów.
Świetlica czynna jest od poniedziałku 
do piątku (za wyjątkiem czwartku) 
w  godz. 1500-1900. Placówka ta zapew-
nia dzieciom i młodzieży:
•	 odpowiednią opiekę,
•	 pomoc w  nauce, organizo-

wanie czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań,

•	 udział w zajęciach profilaktyczno-
edukacyjnych,

•	 pomoc w  rozwiązywaniu trud-
nych sytuacji życiowych,

•	 gorący napój.

Praca z dziećmi koncentruje się głów-
nie na wspomaganiu procesu uczenia 
się, poprzez pomoc w  odrabianiu za-
dań domowych oraz prowadzeniu za-
jęć kompensacyjno-wyrównawczych. 
Systematycznie prowadzone są zajęcia 
plastyczne. Działalność plastyczna 
wykorzystywana jest także podczas 

zajęć profilaktycznych, która obejmu-
je głównie zajęcia o  charakterze in-
formacyjno-edukacyjnym z  zakresu 
zagrożeń dla zdrowia. Świetlica daje 
uczestnikom możliwość przezwy-
ciężania własnych trudności, a  także 
wspierania innych w  ich pokonywa-
niu. Zainteresowane dzieci i młodzież 
zachęcamy do korzystania z  świetlicy 
środowiskowej.

W  tym samym miejscu znajduje się 
również Punkt Konsultacyjny, który 
przeznaczony jest dla osób:
•	 znajdujących się w  trudnej sytu-

acji życiowej,
•	 z problemami rodzinnymi,
•	 z problemami wychowawczymi,
•	 uzależnionych od alkoho-

lu oraz innych substancji 
psychoaktywnych,

•	 współuzależnionych (rodzin 
i  bliskich osób z  problemem 
alkoholowym),

•	 dotkniętych przemocą.
Zadaniem Punktu Konsultacyjnego 
jest:
•	 motywowanie i  informowanie 

o możliwości podjęcia leczenia,
•	 udzielanie wsparcia w  trakcie 

leczenia i  po jego zakończeniu 
(grupy wsparcia),

•	 udzielanie pomocy osobom 
współuzależnionym,

•	 rozpoznawanie zjawiska prze-
mocy domowej, udzielania sto-
sownego wsparcia iv   informacji 
o  możliwości uzyskania pomocy 
i powstrzymania przemocy.

Wszystkie porady  
i konsultacje są BEZPŁATNE.

Należy podkreślić, że punkt jest czyn-
ny w  godzinach popołudniowych, 
aby umożliwić naszym mieszkańcom 
swobodny dostęp. Porad i  konsulta-
cji udziela Pani Krystyna Kowalska 
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, 
według niżej podanego harmonogra-
mu pracy na I półrocze 2011 roku:

•	 13, 27 Styczeń 
•	 10, 17 Luty 
•	 10, 24 Marzec 
•	 06, 28 Kwiecień 
•	 12, 26 Maj 
•	 09, 30 Czerwiec 

W czwartek w godz. 1200 – 1600 działa 
telefon zaufania +48 77 463 53 18.

 B.t.
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Dnia 2 grudnia w  klubie wiejskim 
w Raszowej odbył się konkurs re-

cytatorsko-piosenkarski „Ze Śląskiem 
na Ty” dla przedszkoli z Gminy Leśni-
ca. Organizatorem konkursu było Pu-
bliczne Przedszkole w Raszowej. Kon-
kurs prowadziła dyrektor przedszkola 
w Raszowej Małgorzata Bartodziej.
Uczestników oceniło jury w  składzie: 
Agnieszka Nowak kierownik Gmin-
nego Zarządu Oświaty, Edyta Gola 
z  Urzędu Miejskiego w  Leśnicy oraz 
Maria Reinert sołtyska wsi Raszowa. 
Komisja szczególną uwagę zwracała na 
dobór repertuaru, pamięciowe opano-
wanie tekstu i ruch sceniczny.

W  konkursie zaprezentowały się na-
stępujące placówki: PP Leśnica (Pau-
lina Halenka i Wiktoria Paterok; opie-
kun: Patrycja Mielnik), OZ Góra Św. 
Anny (Daniel Kowalik, Mateusz Kan-
sy; opiekunki: Jolanta Zdunek, Anna 
Urbańczyk-Bekiesch), OZ Dolna 
(Wiktoria Sobota, Karolina Cedzich, 
opiekun: Maria Jelito), OZ Kadłubiec 
(Anna Nawara, Michał Piętka; opie-
kun: Brygida Kolendo), PP Zalesie 
Śląskie (Łukasz Kroker i  Agata Nie-
rle; opiekun: Barbara Strużyna), OZ 
Lichynia (Zuzanna Nowak i  Paulina 
Barteczko; opiekun: Justyna Proksza-

Nowak), Ochronka Sióstr Służebni-
czek z  Leśnicy (Julia Mincer, Tomasz 
Kremser; opiekun: siostra Bernadeta 
Piwowar), PP Raszowa (Weronika 
Spilla, Tobiasz Kubica; opiekun: Mał-
gorzata Bloch), PP Łąki Kozielskie 
(Mateusz Tudyka, Michał Kwoczała; 
opiekun: Barbara Strokosz). 
Jury było pod wrażeniem występów 
i postanowiło przyznać pierwsze miej-
sce wszystkim zdolnym przedszkola-
kom. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i  upominki ufundowane 
przez Burmistrza Leśnicy, LOKiR 
i sponsorów. 

przedszkoLaki są „ze śLąskiem na ty”
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Dnia 28 listopada w Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Dobrodzieniu od-

był się Konkurs Piosenki Niemieckiej 
„Superstar 2010”. Naszą gminę repre-
zentowała solistka Martina Tiszbie-
rek, która była jedną z  najmłodszych 
uczestniczek konkursu.

 W  konkursie udział wzięły również 
Klaudia Paterok i  Kornelia Cichon, 
które wykonały piosenkę pod tytułem 
„Über sieben Brücken musst du gehen” 
z  repertuaru Petera Maffay. Zdobyły 
one wyróżnienie. Dziewczęta do wy-
stępu przygotowywały się w  studiu 

piosenki działającym przy Leśnickim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji.
 Zdolnym wokalistkom gratulujemy 
sukcesu i życzymy dalszego zapały do 
rozwijania talentu wokalnego.

superstar 2010

Dziesiątego listopada tradycyjnie 
już Świętego Marcina obchodzo-

no w Leśnicy. Organizatorami imprezy 
są zawsze burmistrz oraz zarząd DFK 
Leśnica. Na początku ulicy Księżo-
wiejskiej zebrały się dzieci z   lampio-
nami, rodzice, orkiestra pod przewod-
nictwem Krystiana Gajdy dyrektora 
Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśni-
cy oraz Św. Marcin na koniu (w  któ-

rego wcieliła się Karolina Pisarska). 
Uroczysty pochód przeszedł ulicami 
Księżowiejską, Zdzieszowicką, przez 
rynek, pod dom spotkań DFK. Pod 
budynkiem wystąpiły dla zebranych 
przedszkolaki, które do występu przy-
gotowały Joanna Szymczak oraz Kor-
nelia Plachetka. Potem scenkę  z życia 
Św. Marcina przedstawiła młodzież 
z  leśnickiego gimnazjum, którą do 

występu przygotowała Ewelina Kilisz. 
Podczas imprezy obecny był również 
proboszcz Henryk Pasieka.
Po zakończonych występach artystycz-
nych zapalono ognisko przy którym 
wszyscy mogli się ogrzać. Tradycyj-
nie już uczestnicy imprezy otrzymali 
drożdżówki, soczki i kalendarze. 

śW. marcin W Leśnicy

jesteśmy otWarci na europę…

UJ

Tradycją Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy są wymiany międzyna-

rodowe. W  obecnym roku szkolnym 
czeka nas wizyta z  zaprzyjaźnionej 
szkoły w Simmern w Nadrenii – Pala-
tynacie. Uczniowie z  Niemiec gościli 
u nas w roku 2009, z kolei my byliśmy 
w  Simmern już dwukrotnie, w  roku 
2008 i 2010. Będziemy wspólnie reali-
zować projekt ekologiczny w  ramach 
programu E-twinning (część zadań 
jest realizowana przez internet).

 Wiosną tego roku miała również miej-
sce wymiana ze Staatliche Realschule 
w  Hirschaid w  Bawarii. W  roku 2011 
pojedziemy znów do tego pięknego 
miasteczka na wspólne zajęcia edu-
kacyjne oraz zwiedzimy Bamberg 
i  Norymbergę. Będziemy także gościć 
Niemców u  nas, realizując projekt 
„Poznajemy dziedzictwo kulturowe 
naszych sąsiadów”. Zorganizujemy 
wycieczki do Opola, Gliwic i  Krako-
wa. Na powyższe projekty pozyskamy 

środki z Fundacji Polsko – Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.
Nasi przyjaciele z  Hirschaid zaprosili 
nas także do projektu , który będzie 
realizowany wspólnie przez 3 szko-
ły: PG w  Leśnicy, Realschule w  Hir-
schaid oraz szkołę średnią w  Iva–cnej 
Goricy w  Słowenii. W  listopadzie 
tego roku odbyło się we Wrocławiu 
trójstronne spotkanie przygotowaw-
cze nauczycieli realizujących pro-
jekt w  ramach programu Comenius.  

Wieści szkolne

UJ

UJ
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W  ubiegłą niedzielę w  nowej sali 
koncertowej domu pielgrzyma 

odbył się I Gminny Przegląd Twórczo-
ści. Jego organizatorami byli burmistrz 
Łukasz Jastrzembski oraz Leśnicki 
Ośrodek Kultury i  Rekreacji. Impre-
zę prowadził Tobiasz Bekiesch. – Ideą 
przeglądu była prezentacja grup arty-
stycznych działających przy naszym 
domu kultury oraz twórczości jaka 
rozwija się w  miejscowościach naszej 
gminy – mówi dyrektorka LOKiRu 
Gizela Szendzielorz – Zaprezentuje się 
również dzisiaj chór, oraz młodzi mu-
zycy z  Publicznej Szkoły Muzycznej 
w Leśnicy.
Jako pierwszy zaprezentował się Chór 
Bazyliki Św. Anny, który prowadzi brat 
Krzysztof Dziedzic. Potem wystąpiła 
stale powiększająca się grupa młod-
szych mażoretek Mini Słoneczka (pro-
wadzona przez Panie Sandrę Mientus 
oraz Annę Maciewitz). Dla zebranej 
publiczności wystąpił również zespół 
kabaretowo–wokalny „Ale Babki” 
z  LOKiRu. Potem na scenie pojawili 
się najmłodsi artyści, czyli dziecięcy 
zespół taneczno–wokalny Marlenki. 
Podczas imprezy po raz pierwszy za-
prezentowała się sekcja karate prowa-
dzona prze Tobiasza Bekiescha oraz 
sekcja break dance prowadzona przez 

Tomasza Piechaczka. Swój debiut w no-
wym składzie miał również zespół ta-
neczny Mini Entropia, który zaprezen-
tował żywiołowy układ z pomponami. 
Tradycyjnie już gromkie barwa zebra-
ły leśnickie mażoretki Słoneczka, które 
wykonały nowego marsza z  pałeczka-
mi. Uczestnicy studia piosenki zapre-
zentowali swoje umiejętności wokalne 
wykonując piosenki w języku polskim, 
angielskim, a  nawet włoskim.. Duży 
aplauz publiczności wzbudził występ 
tria z zespołu „Mamy mażoretek”. 
Podczas imprezy wystąpili również 
przedstawiciele poszczególnych miej-
scowości z  Gminy Leśnica. Młodzież 
z Osiedla Nr 1 w Leśnicy przygotowa-
ła pod kierownictwem Krystyny Ry-
bol scenkę pod tytułem „Jak to kiedyś 
w Lesnicy było”, którą napisała Maria 
Czeczor. Dzieci z Klubu Młodego Ar-
tysty z  Raszowej przedstawiły śląską 
wersję „Romea i  Julii”. Do występu 
przygotowały je Gabriela Galowy oraz 
Justyna Bilińska. Mieszkańcy Wyso-
kiej zaprezentowali scenkę rodzajową 
pod tytułem „Przajemy Mikołajowi”. 
Do występu przygotowała je Małgorza-
ta Wencka. Przedstawicielami Kadłub-
ca była pięcioosobowa grupa (trójka 
dorosłych oraz dwójka dzieci). Przygo-
towali oni „Opowieść o Kadłubcu” po-

łączoną z  prezentacją multimedialną. 
Ich instruktorką była Dorota Urlich. 
Dzieci z  Łąk Kozielskich opowiadały 
w gwarze śląskiej o swojej miejscowo-
ści. Do występu przygotowała je Mo-
nika Tomanek – Paczkowska. Ostatnią 
z prezentujących się miejscowości była 
Dolna. Urszula Plachetka, Agnieszka 
Morawiec oraz Renata Cedzich opo-
wiedziały co ciekawego dzieje się w ich 
miejscowości dokumentując te wyda-
rzenia prezentacja multimedialną. Na 
koniec Panie poczęstowały publicz-
ność własnej roboty słodkościami. 
Potem przyszła pora na muzyczną 
ucztę. Najpierw wystąpił Big Band 
pod kierownictwem Rolanda Mo-
czygemby. Z  młodymi muzykami 
wystąpiła solistka wokalna Angelika 
Kurelowska. Potem popis dała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z  Publicznej 
Szkoły Muzycznej w  Leśnicy pod dy-
rygentura Klaudiusza Lisonia.
– Taka impreza to był genialny pomysł 
– mówi jedna z uczestniczek – Można 
było zobaczyć i  usłyszeć dziś wszyst-
ko: śpiew, zabawne skecze, scenki ro-
dzajowe w  gwarze śląskie, różne style 
taneczne oraz posłuchać naszej feno-
menalnej orkiestry.

gminny przegLąd tWórczości

Goście z Niemiec i Słowenii odwiedzili 
także Leśnicę: zwiedzili szkołę, wzięli 
udział w  lekcji matematyki w  klasie 
III a, ale przede wszystkim praco-
wali wspólnie z  naszymi 3 nauczy-
cielami nad wnioskiem do Fundacji. 
Projekt zapowiada się atrakcyjnie, 
nasza szkoła będzie jego koordynato-
rem. Na trójstronne spotkania u  nas, 
w  Niemczech i  Słowenii zamierzamy 
pozyskać kwotę 20 tysięcy euro. Do 
projektu przyłączą się najprawdopo-
dobniej także szkoły z Łotwy i Turcji.
 Europa to także środki finansowe, 
które można pozyskać w  ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Od listopada rozpoczęliśmy realizację 
projektu systemowego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Kapitał Ludz-
ki”. Pozyskana kwota to ponad 64 tys. 
złotych.
 Projekt obejmuje 90 uczniów, podzie-
lonych na 6 grup. Każda z  nich ma 
zaplanowane zajęcia w  zależności od 

potrzeb. Rozwija kompetencje klu-
czowe: polonistyczne, matematyczne, 
informatyczne, językowe, przedsię-
biorczość. To także sport i doradztwo 
pedagogiczno– społeczne. Łącznie 900 
godzin dodatkowych zajęć do końca 
roku szkolnego. Wszystkie grupy wy-
jadą do Pokrzywnej na dwudniowe 
warsztaty z  profilaktyki uzależnień, 
na mecze piłki siatkowej i  ręcznej.  
4 grupy wezmą udział w  dwudnio-
wych warsztatach matematycznych 
w  Górze Św. Anny, kolejne dwie wy-
jadą na spektakle teatralne. Szkoła 
wzbogaci się o sprzęt sportowy, książ-
ki i multimedia: tablicę interaktywną, 
rzutnik i aparat cyfrowy. 
 W  dalszym ciągu realizujemy pro-
jekt „Aktywny w  szkole – aktywny 
w  życiu” we współpracy z  Uniwersy-
tetem Śląskim w  Katowicach. Nasza 
młodzież ( 38 uczniów ) była latem 
na tygodniowym obozie naukowym 
w  Zakopanem, w  październiku na 

trzydniowej wycieczce w  Krakowie. 
Miały miejsce dwudniowe warsztaty 
z  aktywności własnej oraz wyjazd na 
konferencję do Katowic, gdzie zajęli-
śmy w swojej grupie( 20 szkół) I miej-
sce w  konkursie na plakat i  prezenta-
cję działań w ramach projektu.
 I na koniec – prawdziwa szkolna pereł-
ka – Marta Gomolla! Uczennica, która 
zwyciężyła w  Wielkim Wojewódzkim 
Dyktandzie w  Języku Niemieckim, 
które odbyło się w PG w Walcach. Po-
konała ponad 60 uczestników! Marta 
jest nie tylko zdolna, ale także nie-
zwykle pracowita, co przynosi świet-
ne efekty. Oby tak dalej…

Monika Kłosek- Dyrektor PG w Leśnicy
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Od września 2010r. we wszystkich 
szkołach podstawowych Gminy 

Leśnica realizowany jest (w  ramach 
„Indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I – III szkół 
podstawowych” – Priorytetu IX PO 
KL: Rozwój wykształcenia i  kompe-
tencji w regionach, Poddziałania 9.1.2: 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z  grup o  utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w  jakości usług edukacyjnych) 
projekt systemowy „Leśniczanie ku 
przyszłości”. Benificjentem projektu 
jest Gmina Leśnica, koordynatorem 
gminnym Dyrektor SP w Leśnicy, ko-
ordynatorami szkolnymi: Dyrektor 
SP w  Zalesiu i  Dyrektor SP w  Raszo-
wej, obsługę administracyjną zapew-
nia GZO w Leśnicy. Pozyskana kwota 
dofinansowania wynosi 106 280 zł, 
z czego dla SP w Leśnicy ponad 45 tys. 
zł, Szkoły Zalesie i Raszowa po 30 tys. 
zł.. Fundusze przeznaczone zostały na 
doposażenie bazy dydaktycznej szkół 
oraz na organizację dodatkowych zajęć 
wychodzących naprzeciw potrzebom 
uczniów:
a) Zajęcia dodatkowe: dla dzieci ze spe-
cyficznymi trudnościami w  czytaniu 
i pisaniu, w tym także zagrożonych ry-
zykiem dysleksji; dla dzieci z  trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności ma-
tematycznych; zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 
zajęcia psychoedukacyjne; gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci z wadami posta-
wy; zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych 
ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno–przyrodniczych, ta-
necznych, teatralnych, sportowych.

b) Doposażenie bazy dydaktycznej 
szkoły w materiały dydaktyczne, wyni-
kające z procesu indywidualizacji oraz 
specjalistyczny sprzęt odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb i  zaplanowa-
nych zajęć dodatkowych.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
również w  projekcie „Nowe techno-
logie na usługach edukacji”, który 
jest realizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Informatycz-
nego i  Politechnicznego w  Opolu. 
Koordynatorem jest P. Garbacz. Na 
potrzeby projektu Szkoła została wy-
posażona w  kamerę, aparaty fotogra-
ficzne, nośniki pamięci i  inne mate-
riały dydaktyczne.
 Dobiega końca realizacja doposażenia 
naszej szkoły w nową bazę dydaktycz-
ną w  ramach Programu Rządowego 
„Radosna Szkoła”. Zakupione zostały 
pomoce dydaktyczne z  zakresu dużej 
i małej motoryki o wartości prawie 12 
tys. złotych. Pomoce ułatwią i uatrak-
cyjnią edukację naszych najmłodszych 
uczniów.

Jednym z  największych wyzwań  i  na-
dziei dla szkolnej edukacji w  bie-
żącym roku szkolnym jest udział 
w  projekcie „Opolska eSzkoła, szko-
łą ku przyszłości”, który zaowocuje 
wdrożeniem w  naszej placówce wielu 
nowoczesnych rozwiązań i  technolo-
gii. W całym województwie opolskim 
z  programu ma skorzystać ponad 100 
szkół. Na początku roku 2011 szkoła 
otrzyma 50 notebooków, 20 termina-
li komputerowych do zamontowania 
w  szkolnych salach, a  także terminale 
do zamontowania w  bibliotece, po-
koju nauczycielskim i  sekretariacie.  
Do tego tablice interaktywne, wizuali-

zery i  projektory multimedialne, no-
woczesne oprogramowanie. W  szkole 
zapewniony będzie szerokopasmowy, 
bezprzewodowy Internet. Projekt za-
kłada również stworzenie platformy 
internetowej, na której zamieszczane 
będą materiały edukacyjne i  dzien-
nik elektroniczny. Dzięki planowanej 
platformie internetowej nauczyciele 
będą mogli być w  stałym kontakcie 
z rodzicami.

Dnia 15 listopada odbył się w  UM 
w  Leśnicy finał Gminnego Konkursu 
o  Regionie „Gmina Leśnica w  zada-
niach matematycznych”, zorganizo-
wanego przez p. M. Wróbel pod patro-
natem Burmistrza. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Leśnicy i sponsorów. 
Nasi uczniowie osiągają sukcesy: Mar-
cin Kurek III miejsce w  Powiatowych 
Mistrzostwach w  Biegach Przełajo-
wych i  Dawid Solga IV miejsce, kwa-
lifikacja do finału Wojewódzkich Mi-
strzostw w  Biegach Przełajowych; III 
miejsce dziewcząt i  chłopców w Półfi-
nale Powiatowym Halowej Piłki Noż-
nej; wielu uczniów zakwalifikowało 
się do etapu gminnego Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. Życzy-
my uczniom wielu sukcesów.
Realizacja tak wielu zadań (wymieni-
łam tylko niektóre) możliwa jest dzięki 
współpracy i zaangażowaniu Nauczy-
cieli, Pracowników Szkoły, Rodziców, 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy, LOKiR 
w  Leśnicy, Instytucji i  Osób, otwar-
tych na wspieranie edukacji naszych 
uczniów. Za co w  imieniu uczniów 
bardzo dziękuję.

Informacje kulturalne

W domu spotkań DFK w Leśnicy 
25 listopada odbyły się warsz-

taty podczas których panie uczyły się 
wykonywania wieńców adwentowych 
i  ozdób świątecznych. Organizatorem 
warsztatów był Zarząd Osiedla Nr 1 
w  Leśnicy. Zajęcia prowadziła Iwo-
na Kwiatek z  Zawadzkiego. Instruk-
torka ma swoje kwiaciarnie w  Za-
wadzkim, Krapkowicach i  w  Opolu.  
Panie były zachwycone – mówi Bar-
bara Mincer – Każda zrobiła sobie 
wieniec adwentowy, a  dla chętnych 
była jeszcze możliwość zrobienia so-
bie wieńca na drzwi, bądź też innego 
stroika.  W  warsztatach udział wzięło 
osiemnaście kobiet. UJ

śWiąteczne Warsztaty adWentoWe

Wieści szkolne

Wieści ze szkoły podstaWoWej W Leśnicy

Barbara Górna 
Dyrektor Szkoły Podstawowej W Leśnicy
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UJ

Wieści szkolne

noWinki ze szkoły podstaWoWej W zaLesiu śLąskim

uroczyste otWarcie kLubu dLa mieszkańcóW W raszoWej

Dnia 30 października odbyło się 
uroczyste otwarcie klubu w  Ra-

szowej po remoncie i  rozbudowie. 
Podczas uroczystości obecni byli licz-
ni zaproszeni goście: marszałek woje-
wództwa opolskiego Józef Sebesta, wi-
cemarszałek województwa opolskiego 
Józef Kotyś, starosta strzelecki Józef 
Swaczyna, burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski, zastępca burmistrza Le-
śnicy Andrzej Iwanowski, proboszcz 
parafii w  Raszowej Henryk Kuczera, 
dyrektorka Leśnickiego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji Gizela Szendzielorz.
 Zaproszeni goście oraz przedstawi-
ciele organizacji działających na te-
renie Raszowej dokonali uroczystego 
przecięcia wstęgi, a Proboszcz Henryk 
Kuczera poświęcił nowy obiekt. Pod-
czas uroczystości grała orkiestra dęta 
z Raszowej.
– W  sumie w  tym roku do Raszowej 
trafiło aż 7 mln złotych – mówi bur-
mistrz Łukasz Jastrzembski – Remont 
klubu kosztował około 1 mln złotych. 
Zadanie zrealizowane zostało w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Otrzymaliśmy dotację 
w  wysokości 500.000 zł. Reszta po-
chodziła z budżetu gminy Leśnica.
– Cieszę się z  obecności Was wszyst-
kich, tak licznie tu zgromadzo-
nych – mówi sołtyska Maria Reinert 
– W  tym radosnym dniu zabrakło 
jednak wśród nas osoby, która pchnę-
ła nas do do Programu Odnowy Wsi 
w  województwie opolskim. Mam na 
myśli świętej pamięci burmistrza 

Huberta Kurzała. Bez jego inicja-
tywy i  wsparcia dla naszych dzia-
łań z  pewnością nie stalibyśmy teraz 
w  tym miejscu. Obiekt ten powstał 
z  niemałym trudem i  wysiłkiem fi-
nansowym. Do realizacji przyczynił 
się upór i  konsekwencja członków 
organizacji społecznych działających 
na terenie wsi oraz nasz aktywny 
udział w  warsztatach, szkoleniach 
i konkursach „Pięknej Wsi Opolskiej”. 
Dziękuję radzie miejskiej w  Leśnicy, 
burmistrzowi Łukaszowi Jastrzemb-
skiemu, Pani architekt Ilonie Giemza 
oraz kierownikowi referatu inwestycji 
Małgorzacie Urbańczyk, która wło-
żyła dużo sił i  zapału w  budowę tego 
obiektu. Jesteśmy zadowoleni z  prac 
wykonanych przez przedsiębiorstwo 
remontowo-budowlane Jelec, które-
mu również serdecznie dziękuję. Wieś 
Raszowa, a  zarazem gmina Leśnica 
wzbogaciła się o  jeszcze jeden piękny 
obiekt służący społeczeństwu. Życzę 
wszystkim mieszkańcom, żeby otwar-
ty i  poświęcony budynek służył nam 
wszystkim jak najlepiej i  aby wszyscy 
czuli się tutaj jak w  domu. Chcemy, 
by imprezy, spotkania i  uroczystości 
tu organizowane w  pełni pomagały 
realizować się poszczególnym orga-
nizacjom. Jesteśmy dzisiaj wszyscy 
dumni, że odnowa Wsi w  Raszowej 
na czele z  liderem Grzegorzem Sko-
likiem osiągnęła swój cel. Powstanie 
tego obiektu oraz inwestycje prowa-
dzone w  centrum naszego sołectwa 
realizują motto: „Raszowa piękna 

i  wspaniała, bo odnowa zadziałała”. 
Chciałabym serdecznie podziękować 
za pomoc i  zaangażowanie w  orga-
nizacji dzisiejszej imprezy Urzędowi 
Miejskiemu i Leśnickiemu Ośrodkowi 
Kultury i Rekreacji. Dziękuję serdecz-
nie mieszkańcom naszej wsi, którzy 
czynnie wzięli udział w  pracach re-
montowych, a  przede wszystkim na-
szym rolnikom za ich przychylność 
i bezinteresowną pomoc.
 Podczas imprezy obecni byli również 
goście z Niemiec. - W ramach projek-
tu odbyło się spotkanie celem nawią-
zania partnerstwa ze Związkiem Wy-
pędzonych z  Dolnej Saksonii – mówi 
Ewa Czeczor z DFK Raszowa – Zreali-
zowany on został w ramach „Ożywie-
nia działalności lokalnych kół DFK”. 
Przygotowaliśmy również wystawę na 
temat historii i  działalności organiza-
cji z terenu Raszowej.
 Podczas części artystycznej wystąpiły 
przedszkolaki z Raszowej oraz ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w  Raszo-
wej. Zaprezentowały się również wo-
kalistki ze Studia Piosenki: Klaudia 
Paterok, Magdalena Kolender, Alina 
Kopczyńska, Mirela Strokosz, Marty-
na Pszowska oraz Dorota Rieger.. Swój 
debiut podczas imprezy miał zespół 
wokalny „Ale Babki” z  Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i  Rekreacji. Wy-
stąpiła również solistka-mażoretka  
Milena Kopczyńska, która wykonała 
układ z  pałeczką oraz pomponami 
oraz trio mażoretkowe. 

Od września w  naszej szkole dzia-
ła Klub Miłośników Turystyki. 6 

listopada członkowie klubu pojecha-
li na wycieczkę do Muzeum Chleba 
w  Radzionkowie i  Sztolni „Czarnego 
Pstrąga” w  Tarnowskich Górach oraz 
do Aquaparku.  
Nasi uczniowie podczas zwiedzania  
Muzeum Chleba  zobaczyli  niezwykłe 
eksponaty, wystrój, oraz wysłucha-
li  prelekcji na temat  wypieku chleba, 
szacunku do niego. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła się lekcja w sta-
rodawnej klasie, gdzie uczniowie mo-
gli spróbować  swych sil w pisaniu na 

kamiennych tabliczkach oraz  obejrzeć 
dawne stroje uczniowskie.
Kolejnym punktem wycieczki była 
Sztolnia „Czarnego Pstrąga”. Szybem 
„Sylwester” zeszliśmy schodami 30 
metrów w dół. Czekały tam na nas łód-
ki, którymi płynęliśmy wąskim kory-
tarzem sztolni. Przewodnik opowiadał 
nam ciekawe legendy związane z  tym 
miejscem. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyła się Brama Leniwych. 
Każdy kto przepływał przez nią musiał 
stukać w ścianę, by pozbyć się grzechu 
lenistwa.

Z  zaciekawieniem przepływaliśmy 
przez Bramę Prawdy. Spadały na nas 
krople wody. Wg legendy ma to zna-
czenie magiczne. Jeśli kropla spadła 
komuś na dłoń, będzie bogaty, jeśli na 
głowę – będzie mądry, na kolano – bę-
dzie długo żył, ale na starość dopadnie 
go reumatyzm. Najgorzej jeśli woda 
kapnie na plecy – wtedy czeka na niego 
ciężka praca.
W końcu nadeszła wyczekiwana przez 
wielu chwila – udaliśmy się do Aqu-
aparku. Tam czekały nas dwugodzinne 
atrakcje w wodzie.

cd. na str. 16
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KONKURSY
29 października 2010r. rozstrzygnięto 
ogólnopolski konkurs „Słowami i  ry-
mami tęsknię za wakacjami”. Spośród 
402 nadesłanych wierszy jurorzy wy-
łonili 10 najciekawszych i  najlepszych 
pod względem artystycznym prac. 
Wyróżnieniem dla naszej placówki 
jest fakt, iż wśród tychże utworów 
znalazł się wiersz Dominiki Szczer-
binskiej pt. „Wakacje w górach”.
Uczennice naszej szkoły: Wiktoria 
Ziegler i  Faustyna Nowaczek brały 
udział w  finale wojewódzkim bie-
gów przełajowych. Zajęły tam wyso-
ką – odpowiednią 18-stą i  31-szą lo-
katę w  grupie około 60 zgłoszonych 
finalistek.
25 listopada 2010r. młodsi uczniowie 
naszej szkoły prezentowali swoje ta-
lenty muzyczne na Konkursie Tańców 
Śląskich organizowanym przez Szko-
łę Podstawową w  Zalesiu Śląskim. 
Mali tancerze, ubrani w  stroje ludo-
we, zatańczyli cztery tańce śląskie: 

„Starą Babę”, „Literę”, Koziorajkę” 
i „Trojaka”.
Uczniowie klas IV–VI wykazali się 
dużą wiedzą matematyczną w  gmin-
nym konkursie „Gmina Leśnica w za-
daniach matematycznych”.
WYCIECZKI
W  dniach 20–21 października 2010r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej w  Ra-
szowej udali się na wycieczkę do ma-
lowniczej Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzi-
li tam, m.in.: Ogród Bajek, Muzeum 
Zapałek, Kaplicę Marii Śnieżnej oraz 
Kaplicę Czaszek w  Czeremnej. Pełen 
wrażeń wyjazd na długo pozostanie 
w pamięci dzieci.
Członkowie Klubu Miłośników Kul-
tury i  Tradycji Szkoły Podstawowej 
w  Raszowej pojechali do kina „Che-
mik” w  Kędzierzynie–Koźlu na film 
pt. „Ocean przygód 3D” oraz „Harry 
Potter i  insygnia śmierci”. Uczniowie 
są bardzo wdzięczni kierownikowi 
kina za bezpłatne wejście na seans fil-
mowy w dniu 14 pażdziernika..

Niezapomniane chwile przeżyli 
uczniowie klas IV–VI na krytej pły-
walni „Wodnik” w  Paniówkach. Do-
jazd do tego przyjaznego dzieciom 
miejsca sfinansował Urząd Miejski 
w Leśnicy.
KULTURA
W  listopadzie członkowie szkolnego 
koła teatralno-recytatorskiego wystą-
pili na otwarciu nowego Domu Inte-
gracji Wiejskiej w  Raszowej. Młodzi 
artyści przygotowali przedstawienie 
wg tekstu Marka Szołtyska pt. „Jo ci 
przaja, ty mi przajesz! Czyli Romeo 
i Julia po śląsku”.
Uczniowie naszej placówki brali rów-
nież udział w  Przeglądzie Twórczości 
w  Domu Pielgrzyma na Górze św. 
Anny. Przedstawili tam śląską wersję 
„Romea i  Julii” oraz zaprezentowali 
historię Łąk Kozielskich.
23 listopada Szkoła Podstawowa 
w  Raszowej organizowała dla swoich 
uczniów wraz z  rodzicami II sparta-
kiadę „Stop agresji”. Impreza odbyła 

aktuaLności z życia szkoły podstaWoWej W raszoWej

Wieści szkolne

Wieści szkolne

Dnia 22 listopada w  szkole odbyły 
się wybory nowego Rzecznika Praw 
Ucznia oraz opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. Do udziału w  wybo-
rach uprawnionych było 74 uczniów 
szkoły. W  wyborach wzięło udział 72 
uczniów. Wszystkie oddane głosy były 
ważne. Była urna, kabiny oraz komi-
sja wyborcza w skład której wchodzili 
uczniowie.
Rzecznikiem Praw Ucznia została 
pani Ewa Janicka natomiast Opieku-
nem Samorządu Uczniowskiego zo-
stała pani Magdalena Radecka.
W dniu 23 listopada odbyły się Gmin-
ne Zawody Halowej Piłki Nożnej 
w Leśnicy. W zawodach wzięły udział 
szkoły z  gminy: Raszowej, Zalesie Śl. 
i Leśnicy. W kategorii chłopców nasza 
szkoła zajęła III miejsce. W  kategorii 
dziewcząt II miejsce .
Rok szkolny 2010/2011 poświęcony 
jest obchodom 90 rocznicy powstań 
śląskich. Nasza szkoła uczestnicząc 
w  realizacji tego programu, zrealizo-
wała kolejne zaplanowane zadania na 
miesiąc październik i listopad.
1. Odbyło się spotkanie z  naszym lo-
kalnym regionalistą w  szkolnej izbie 

tradycji. Pan Jakrzewski w  bardzo 
ciekawy sposób opowiadał o  tamtych 
wydarzeniach, nawet o  tym że czę-
sto do walki przeciwko sobie stawała 
rodzina.
2. Uczniowie klasy VI rozpoczęli gro-
madzenie materiałów o  tematyce po-
wstańczej celem wykonania prezenta-
cji multimedialnej.
3. Szkoła zorganizowała imprezę lo-
kalną – „Święto pieczonego ziemnia-
ka”, które swą obecnością zaszczycili 
goście z  Domu Pomocy Społecznej 
w Sławięcicach wraz z opiekunami.
4. Uczniowie klasy I  rozpoczęli re-
alizację projektu „Moja mała ojczy-
zna” w  ramach którego zrealizowano: 
„Święto pieczonego ziemniaka”, „Tra-
dycje Andrzejkowe”, udział w  prze-
glądzie tańców śląskich.
5. Uczniowie klas I–III oraz dziew-
częta klas IV–VI uczestniczyli w  tur-
nieju piłki nożnej zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 18 
w Kędzierzynie– Koźlu.
6. Na terenie szkoły został ogłoszony 
konkurs fotograficzny Tradycja i  hi-
storia Śląska.

7. Uczniowie klasy IV rozpoczęli 
w  kilku osobowych grupach wykona-
nie prezentacji lub albumu ( do wybo-
ru ) poświęconego Tradycji i  historii 
Śląska. Obecnie są na etapie groma-
dzenia materiałów.
8. Odbyły się szkolne eliminacje do festi-
walu pieśni narodowo–patriotycznej.
9. Na terenie naszej szkoły odbył się 
I Przegląd Tańców Śląskich w którym 
uczestniczyły zespoły taneczne z  klas 
I– III ze szkół z: Leśnicy, Olszowej, 
Raszowej, Kędzierzynie– Koźlu nr 18, 
Zalesia. W  imprezie wzięło udział 82 
tancerzy. Uczniowie zaprezentowa-
li przepiękne Śląskie stroje i  tańce – 
Chodzony, Kozirajka, Litery, Trojak, 
Poszło dziewczę po ziele.
W  klimat śląskiej ziemi uczestników 
przeglądu wprowadziły uczennice 
klasy IV i VI wykonując wiązankę ślą-
skich piosenek. Uczniowie klas I–III 
stanęli na wysokości zadania, każda 
grupa została nagrodzona gromkimi 
brawami, za swój występ otrzyma-
li pamiątkową statuetkę. Rada Ro-
dziców przygotowała dla wszystkich 
słodki poczęstunek. Okręgowa Spół-
dzielcza Mleczarska w  Głubczycach 
zasponsorowała wszystkim uczestni-
kom owocowe jogurty .

SP ZALESIE ŚL.
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doroczne spotkanie emetytóW i rencistóW

Wieści szkolne

IWoNA PAWLUS

się na hali sportowej przy PG w Leśni-
cy. Zawody przebiegały w  atmosferze 
fair play, a  najważniejsza była dobra 
zabawa i  uśmiech na twarzy małych 
sportowców.

1 grudnia 2010r. uczniowie klasy III 
razem z  nauczycielką Lidią Nikula 
przygotowali przepiękne przedstawie-
nie teatralne pt.: „Pożegnanie jesieni”. 

Poczynania młodych adeptów aktor-
stwa z  zaciekawieniem obserwowali 
nauczyciele i  uczniowie SP w  Raszo-
wej, młodsi koledzy z  przedszkola, 
a także rodzice. 

W  ubiegłą sobotę w  sali OSP 
w Wysokiej odbyło się opłatko-

wo–andrzejkowe spotkanie dla emery-
tów, w którym udział wzięło 125 osób. 
Podczas imprezy obecni byli: burmistrz 
Łukasz Jastrzembski, prezes PZERiI 
Stanisław Dłutowski, sekretarz PZERiI 
Józefa Balikowska, radny Stefan Rudol, 
prezes zarządu OSP w Wysokiej Paweł 
Gawlik, proboszcz Jan Paweł Sacher 
oraz gospodarze sali państwo Trałka. 
– Witam serdecznie wszystkich człon-
ków Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i  Inwalidów z kół w Wyso-

kiej, Leśnicy, Zalesiu Śląskim i Dolnej 
– mówi przewodnicząca koła w Wyso-
kiej Barbara Ksionsko – Wspólne spo-
tkanie andrzejkowe w tej sali zorgani-
zowane zostało już po raz szósty przez 
koło z Wysokiej. Panie z Wysokiej oraz 
Zalesia Śląskiego upiekły ciasto, a ob-
sługą oraz przygotowaniem kolacji za-
jęły się panie z Wysokiej.
Emeryci wręczyli kwiaty nowemu 
prezesowi PZERiI. – W  imieniu nas 
wszystkich gratuluję zaszczytnej funk-
cji i  mam nadzieję, że nasza współ-
praca będzie pomyślna – mówi Bar-

bara Ksionsko. Bukiet przygotowano 
również dla burmistrza Łukasza Ja-
strzembskiego. – Gratulujmy, że nadal 
jest Pan naszym burmistrzem i mamy 
nadzieję, że nadal będzie Pan wspierał 
nasz związek i oczywiście nie zapomni 
o naszych wioskach.
Uroczystości opłatkowe rozpoczął 
ksiądz proboszcz. Wszyscy podzielili 
się opłatkami i  złożyli sobie życzenia. 
Uroczystego otwarcia imprezy do-
konano wznosząc toast szampanem. 
Potem uczestnicy wspólnie i  z  werwą 
bawili się na parkiecie.

Informacje kulturalne

UJ

Der Initiativkreis Gerbrunn für

Europäische Städtepartnerschaften e.V. (IGEP) wünscht

allen Partnerschaftsfreunden in Leschnitz

ein friedvolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie

ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr.

Die Vorstandschaft und die Mitglieder des Vereins

freuen sich auf weitere partnerschaftliche Begegnungen

im Jahr 2011.

Gerbrunn im Dezember 2010
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Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2010/2011 utrzymaniem zimowym  

Dróg gminnych zajmuje się:
ZaKŁad GOSPOdaRKI KOMunaLnEj 
 uL. KOŚcIuSZKI 5, 47-150 LEŚnIca, 
TEL. 77 461 51 81 LuB 77 461 53 81

Dróg powiatowych zajmuje się:
STaROSTWO POWIaTOWE W STRZELcach OPOLSKIch 

uL. jORdanOWSKa 2, 
47-100 STRZELcE OPOLSKIE

dyŻuRny aKcjI ZIMa (caŁą dOBę) TEL. KOM. 602 297 839
dyŻuR nOcny (TEL. W PańSTWOWEj STRaŻy POŻaRnEj)  77 404 99 05

Dróg wojewódzkich (Strzelce Op. – Zalesie Śl. – Sławięcice) zajmuje się:
ZaRZąd dRóG WOjEWódZKIch W OPOLu 

OddZIaŁ TEREnOWy W OLEŚnIE  
46-300 OLESnO, uL. WIELKIE PRZEdMIEŚcIE 3

 TELEfOn „aKcja ZIMa” 077 458 13 32
KIEROWnIK OddZIaŁu TEREnOWEGO TEL. SŁuŻBOWy 34 358 28 20

Informacje urzędowe

W  dniu 11 grudnia w  Górze Św. 
Anny odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt realizowany 
przez Gminę Leśnica pn. „Trasy rowe-
rowe Euroregionu Pradziad – promocja 
tradycji i tożsamości kulturowej gminy 
Leśnica – etap I”. Projekt był ukierunko-
wany na wzbogacenie oferty turystycz-
nej oraz podniesienie atrakcyjności 
obszaru gminy Leśnica poprzez ozna-
kowanie części tras rowerowych oraz 

wykonanie materiałów promocyjnych  
(o  szczegółach pisaliśmy w  poprzed-
nich „Wiadomościach Leśnickich”). 
Na konferencji omówione zostały rów-
nież propozycje związane z  podejmo-
waniem kolejnych, wspólnych polsko-
-czeskich inicjatyw. 
W  konferencji – oprócz stro-
ny polskiej – uczestniczyli go-
ście z  miasteczka Dub nad Mora-
vou – czeskiego partnera projektu.  

Delegacji przewodniczyli: starosta 
miasteczka Vítězslav Křesina oraz 
ks. Jan Kornek proboszcz w  koście-
le Oczyszczenia Najświętszej Panny 
Marii.

Informacje kulturalne

trasy  roWeroWe euroregionu pradziad

Andrzej Iwanowski 
zastępca burmistrza

oWocne Spotkanie z naSzyMi gośćMi 
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okładka kaLendarza naSzej gMiny na 2011
zreaLizoWanego W  raMach projektU eUrore-
gionaLnego pradziad.

przedSzkoLaki Są „ze śLąSkieM na ty”

LaUreaci konkUrSóW W naSzej gMinie

Szkoła W zaLeSiU działa prężnie

Szkoła W zaLeSiU działa prężnie

śWiąteczne Spotkanie eMerytóW i renciStóW
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gMinny przegLąd tWórczości

otWarcie kLUbU W raSzoWej

Wyróżnia W SzkoLnych konkUrSach

otWarcie kLUbU W raSzoWej

otWarcie kLUbU W raSzoWej

StaLe reMontUjeMy i inWeStUjeMy

StaLe reMontUjeMy i inWeStUjeMy

gMinny przegLąd tWórczości


