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

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Seweryn Krajewski

Na Święta Bożego Narodzenia niech spełnią się wszystkie Państwa życzenia. 
Radosnego przeżycia świątecznego czasu, zdrowia, spokoju, wszelkiej 

pomyślności oraz samych dobrych i szczęśliwych chwil w Nowym 2013 Roku.

& Szanowni Czytelnicy &

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

DYPLOM DLA  
GMINY LEŚNICA  
ZA AKTYWNOŚĆ 
WE WDrAżANIu  
FuNDuSZY Z PrOW

Dnia 23 listopada br. w Prószkowie 
odbyło się spotkanie poświęcone 
wdrażania w województwie opolskim 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) na lata 2007-2013.
Spotkanie było okazją do wręczenia 
nagród i wyróżnień tym, którzy naj-
lepiej wdrażają fundusze. I tak w ka-
tegorii gmina  nagrodzono gminę 
Leśnica  za realizację 11 umów na 

kwotę 5,5 mln złotych. Burmistrz Łu-
kasz Jastrzembski  odebrał Dyplom 
w kategorii  Lidera w wykorzystywa-
niu środków w działaniach: Odnowa 
i rozwój wsi Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej Małe 
projekty w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 .
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Był on niezwykłym społecznikiem, 
poza obowiązkami sołtysa był jed-
nym z inicjatorów i założycieli To-
warzystwa Przyjaciół Wsi Dolna 
i pełnił w nim funkcję Prezesa Za-
rządu. Ponadto był zaangażowany 
w działalność Towarzystwa Społecz-

no-Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim, w lokalnym kole Mniejszo-
ści Niemieckiej był członkiem komi-
sji rewizyjnej. Był aktywnym liderem 
Odnowy Wsi Dolna. Współpracował 
z proboszczem Ks. Januszem Felsz-
tyńskim, Radą Parafialną, kołem 
Związku Śląskich Kobiet Wiejskich. 
Był również Przewodniczącym Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu 
z powiatu strzeleckiego. 
Jego pogrzeb odbył się w poniedzia-
łek, 26 listopada br. Mieszkańcy Dol-
nej i okolicznych miejscowości oraz 
liczne delegacje tłumnie przybyli, by 
po raz ostatni pożegnać śp. Horsta 
Morawca. W pogrzebie uczestniczyła 
delegacja Gminy Leśnica z Burmi-
strzem Łukaszem Jastrzembskim. 

Edyta Gola 

POżEGNANIE ŚP. HOrSTA MOrAWCA

Dnia 23 listopada 2012 r. zmarł 
śp. Horst Morawiec – sołtys wsi 
Dolna. 

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

Zakład Gospodarki Komunalnej:
77 461 51 81; 77 461 51 81

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji   77 461 59 31
Ośrodek Pomocy Społecznej    
        77 404 83 53; 77 404 83 54
Gminny Zarząd Oświaty
             77 404 83 15; 77 404 83 16; 77 404 83 17

Szkoła Podstawowa w Leśnicy 
    77 461 53 30
Szkoła Podstawowa w Raszowej 
    77 404 82 65
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim 
    77 461 52 41
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy
    77 461 53 71
Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy 
    77 461 53 77
Publiczne Przedszkole w Leśnicy 
    77 461 53 33
 OZ Dolna   77 461 57 36
 OZ Góra Św. Anny   77 461 54 76
 OZ Kadłubiec    77 463 59 94
Publiczne Przedszkole w Raszowej
    77 461 56 66
           OZ Łąki Kozielskie 77 463 57 16
Publiczne Przedszkole w Zalesiu  Śląskim
    77 463 59 48
         OZ Lichynia 77 461 52 48
Posterunek Policji w Leśnicy
    77 461 52 22
NZOZ Medica w Leśnicy
    77 461 53 24

WAżNE NuMErY TELEFONÓW

QWE
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Roczne stawki podatku od nierucho-
mości wynoszą:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków 
– 081 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych 
– 4,51 zł od 1 hektara powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku 
publicznego 
– 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych
– 0,68 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

STAWKI PODATKOWE NA 2013

Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 26 listopada 2012 r. uchwaliła stawki podatkowe na rok 2013. Stawki 
podatków i opłat lokalnych na 2013 r. w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. zostały podwyższone 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) w okresie I półrocza 2012 r. ogłoszonego 
przez Prezesa GUS.

– 20,14 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 
– 10,15 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń
– 4,34 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku 
publicznego 
– 4,48 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

3) od budowli:
a) przesyłowych i rozdzielczych 
wody, rurociągów i przewodów 
sieci rozdzielczej wody, od budow-
li służących do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków
– 1% ich wartości, 

b) pozostałych – 2% ich wartości,
– określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY
Podatek rolny oblicza się według śred-
niej ceny skupu żyta za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy ogłoszonej przez Prezesa 
GUS. Zgodnie z komunikatem Pre-
zesa GUS z dnia 19.10.2012 r. średnia 
cena skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 
75,86 zł za 1 dt.
Z uwagi na fakt iż nasza gmina jest 
gminą rolnicza, a rolnicy prowadzą 
wielokierunkowe gospodarstwa rol-
ne i dla wielu z nich cena skupu zbóż 
nie ma bezpośredniego wpływu na 
wielkość osiąganych dochodów z pro-
dukcji rolniczej, Rada Miejska podjęła 
uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta 
będącej podstawą obliczenia podatku 
rolnego na 2013 rok z kwoty 75,86 zł 
za 1 dt. do kwoty 68 zł. za 1 dt.

WYKAZ TELEFONÓW ALArMOWYCH
ZIMOWEGO uTrZYMANIA DrÓG 2012/2013

AUTOSTRADA A4
    OUA Gogolin Dyżurny ZUD – telefon/fax: 77 409 49 58

DROGI WOJEWÓDZKIE
    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy Olesno
    P.O. Kierownika Oddziału Tomasz Sosnowski: 34 350-91-90, 504 029 645
 
DROGI POWIATOWE
    Dyżurny akcji zimowej: 77 440 17 00, 602 297 839

DROGI GMINNE
    Zakład Gospodarki Komunalnej w Lesnicy
    w godzinach pracy od 7:00 do 15:00  : 77 461 53 81;
    telefon alarmowy : 726 440 291;
    dla miejscowości Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec : 602 515 947.

REfERat 
fiNaNsowo-BudżEtowy
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Referat inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Referat inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

W roku przyszłym planowana jest 
przebudowa budynku mieszkalne-
go - wielorodzinnego położonego w 
Leśnicy przy ul. Brzegowej 5, w wy-
niku którego powstaną dwa lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, o łącznej powierzchni 
64,84 m2. W chwili obecnej trwają 
prace związane z kompletowaniem 
dokumentacji projektowej niezbęd-

PrZEbuDOWA buDYNKu MIESZKALNEGO WIELOrODZINNEGO POłOżONEGO  
W LEŚNICY PrZY uL. brZEGOWEj 5

nej do przeprowadzenia procedury 
przetargowej. Planowany zakres prac 
obejmuje :
• remont dachu i przebudowę 

poddasza nieużytkowego 
na mieszkania, 

• remont elewacji,
• remont klatki schodowej,
• remont mieszkań na I piętrze, 

• zagospodarowanie otoczenia 
budynku.  

W dniu 31.07.2012 r. podpisano z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego umo-
wę o udzieleniu finansowego wsparcia 
na pokrycie części kosztów przedsię-
wzięcia do kwoty 121.469,58 zł.

WIOSNą ZAPrASZAMY DO PArKu
Mieszkańcy miasta Leśnica i okolic 
wiosną przyszłego roku będą mogli ko-
rzystać z Parku Miejskiego w Leśnicy 
wraz wyremontowanym budynkiem 
stodoły. Obecnie trwają na obiekcie 
prace porządkowe i odbiorowe projek-
tu pn. „Urządzenie Parku Miejskiego  
w Leśnicy”. 
Przedsięwzięcie zrealizowano w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego 
przy dofinansowaniu na realizację 
w wysokości 77,29 %.

Ogólny koszt inwestycji wynosi  
2 034 842,28 zł. 

Widok Parku od ulicy Zdzieszowic-
kiej prezentuje się bardzo ładnie, zo-
staje zauważany przez odwiedzają-
cych i mieszkańców Leśnicy. Elewacje 
stodoły zmieniły swój wizerunek przy 
zachowaniu elementów charaktery-
stycznych dla zabudowy. 

Nowy obiekt posiada bogaty program 
użytkowy, tj.:
• miejsca rekreacji i wypoczynku,
• miejsca aktywności fizycznej,
• place zabaw dla najmłodszych ,
• plac pod namiot festynowy,
• miejsce spotkań młodzieży i do-

rosłych. 

Teren Parku posiada parkowe oświe-
tlenie, zamontowano monitoring 
dla bezpieczeństwa użytkowników 
jak również samego obiektu.

Dożynki Wiejskie w Raszowej odbyły 
się 30 września. Obchody uwieńczenia 
całorocznej pracy rolników rozpoczę-
ły się od zbiórki przy ołtarzu dożyn-
kowym wykonanym przez starostów 
P. Marię i Karola Szyndzielorz. Z tego 
miejsca w kierunku kościoła parafial-
nego ruszył uroczysty korowód z ko-
roną żniwną na czele. Uczestniczyły 
w nim dzieci niosące dary dożynkowe, 
panie w strojach, miejscowa orkiestra 
oraz mieszkańcy sołectwa. Mszę św. 
dziękczynną odprawił ks. proboszcz 
Henryk Kuczera. Popołudniu w Klu-
bie Wiejskim miała miejsce część 
artystyczna, podczas której okazję 
do zaprezentowania się miały grupy 
działające przy Leśnickim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji. Wieczorem od-
była się natomiast biesiada z miejsco-
wym zespołem HADES, w której licz-
nie udział wzięli raszowianie. Bardzo 

serdecznie dziękuję wszystkim tym, 
którzy aktywnie włączyli się zarówno 
w organizację, jak i świętowanie tego-
rocznych dożynek.
W październiku mieszkańcy Raszo-
wej układali krawężniki wzdłuż dro-
gi powiatowej. Prace z tym związane 
rozpoczęte zostały już w 2011 roku, 
ale dopiero położenie w ostatnim 
czasie przez Starostwo Powiatowe 
ze Strzelec Opolskich kratek odwad-
niających pozwoliło na dokończenie 
robót. Długość położonego odcinka 
to 290 m. W materiały takie jak żwir 
i cement raszowianie zaopatrzyli się 
sami, natomiast krawężniki przekaza-
ne zostały przez Starostwo. Dziękuję 
osobom, które społecznie i bezintere-
sownie zaangażowały się w prace na 
rzecz sołectwa.
Klub Wiejski w Raszowej pięknieje. 
W ostatnim czasie zagospodarowa-

WIEŚCI Z SOłECTWA rASZOWA no teren zarówno przed jak i za klu-
bem, a mianowicie położono włók-
ninę, okorowano i posadzono rośliny 
ozdobne, nawieziono ziemię, wyrów-
nano teren, zasiano trawę i przygoto-
wano miejsce pod przyszły plac zabaw. 
Wszystkie prace wykonali mieszkań-
cy pod okiem P. Piotra Paździor za co 
serdecznie dziękuję.
Raszowa miała możliwość zaprezen-
towania swojego dorobku na antenie 
TVP Opole w wydaniu specjalnym 
magazynu Nasza Wieś, Wsie XV – 
lecia Odnowy Wsi w województwie 
opolskim. Audycja ukazała się 21 
października.
Bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólnego 
gimnastykowania się przy muzyce. 
Zajęcia odbywają się w Klubie Wiej-
skim w Raszowej w każdy piątek 
o godz. 20.00.

Maria Reinert
sołtys
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SZANOWNYM jubILATOM:
Z okazji 94 rocznicy urodzin –  Pani Jadwidze Wyrwich z Leśnicy oraz Pani Rozalii Bigas z Leśnicy.
Z okazji 93 rocznicy urodzin –  Pani Veronice Noszka z Poręby, Pani Agnieszce Żyłka z Czarnocina.
Z okazji 92 rocznicy urodzin –  Pani Feliksie Bylica z Poręby Pani Marii Jędrzejko z Lichyni,  
    Pani Annie Wieczorek z Poręby.
Z okazji 91 rocznicy urodzin –  Pani Agnieszce Sklorz z Leśnicy.
Z okazji 90 rocznicy urodzin –  Pani Marii Musioł z Poręby, Pani Emilii Sobota z Dolnej,  
    Pani Annie Słupina z Leśnicy.  
Z okazji 85 rocznicy urodzin –  Pani Marii Goliszewskiej z Dolnej, Siostrze Zakonnej Dorocie Piekacz z Leśnicy,  
    Pani Ludwice Pluta-Prondzińskiej z Poręby.  
Z okazji 80 rocznicy urodzin –  Pani Urszuli Kozok z Poręby, Panu Janowi Czak z Kadłubca,  
    Pani Edith Krawietz z Wysokiej, Pani Katarzynie Adamaszek z Leśnicy,  
    Pani Gertrudzie  Kawka z Zalesia Śląskiego, Panu Franciszkowi Skrobocz z Dolnej,  
    Pani Łucji Bielica z Krasowej, Pani Marii Burek z Raszowej, Pani Monice Wesołej  
    z Leśnicy, Pani Teresie Panek z Zalesia Śląskiego, Panu Janowi Fabian z Leśnicy.  
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Gertrudzie i Norbertowi Strokosz z Zalesia Śląskiego,  
    Państwu Urszuli i Stanisławowi Gmyz z Leśnicy,  
    Państwu Elżbiecie i Rafałowi Mateja z Leśnicy,  
    Państwu Stefanii i Gintrowi Mandla z Leśnicy,  
    Państwu Katarzynie i Henrykowi Imiela z Zalesia Śląskiego.
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Alicji i Joachimowi Malorny z Wysokiej,  
    Państwu Marzenie i Józefowi Szyndzielorz z Raszowej,  
    Państwu Teresie i Krzysztofowi Fajer z Zalesia Śląskiego,  
    Państwu Bernadecie i Henrykowi Wolf z Góry Świętej Anny,  
    Państwu Bernadecie i Alojzemu Giersch z Zalesia Śląskiego,  
    Państwu Sylwii i Józefowi Zug z Leśnicy,  
    Państwu Jolancie i Piotrowi Kujawskim z Wysokiej,  
    Państwu Beacie i Erwinowi Majnusz z Leśnicy  

Z okazji Jubileuszy, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w imieniu własnym 
i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy składa Łukasz Jastrzembski Burmistrz Leśnicy. 

sporządziła:
Maria wanglorz

kierownik usC
Jubileusze dot. iV kwartału 2012 r. 

Informacje urzędowe

Uczeń – przedsiębiorca, to coraz czę-
ściej spotykana kombinacja. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie tematyką 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ochroną własności 
intelektualnej wśród młodzieży gim-
nazjalnej są organizowane zajęcia 
z koła biznesu, w ramach projektu 
”Uczniowie leśnickiej gminy wspinają 
się na edukacyjne wyżyny” .
Realizacja programu ma zapewnić 
wykształcenie u uczniów podsta-
wowych umiejętności związanych 
z tworzeniem i prowadzeniem własnej 
działalności oraz wykorzystać nabyte 
umiejętności do stworzenia hipote-
tycznej firmy.

ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM

Mając na uwadze rozwijanie talen-
tów organizatorskich, przedsiębior-
czości uczniów oraz fakt, iż ważnym 
zadaniem szkoły jest przygotowanie 
uczniów do życia w społeczeństwie 
informacyjnym, młodzież zostanie 
wprowadzona w problematykę ekono-
miczną. Zapoznanie ich z elementami 
gospodarowania, wartością pieniądza, 
umiejętnością dokonywania wyboru 
ekonomicznego i podejmowania de-
cyzji jest możliwe w gimnazjum i sta-
nowić będzie podstawę do poruszania 
się we współczesnym świecie.
Zajęcia z koła biznesu odbywają się 
w soboty, mimo to cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Młodzi, nowo-

cześni i przedsiębiorczy gimnazjali-
ści wybrali się w sobotę 24.11.12 na 
spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą 
w Olszowej. Firma P.H.U. Ela zaj-
muje się układaniem kompozycji ze 
kwiatów, robieniem wszelkiego ro-
dzaju stroików oraz sprzedażą arty-
kułów dekoracyjnych i ogrodniczych. 
Uczniowie przeprowadzili z właści-
cielką firmy wywiad ,po czym wzięli 
udział w warsztatach praktycznych 
wykonywania ozdób świątecznych. 
Tak innowacyjna forma zajęć spodo-
bała się gimnazjalistom, w związ-
ku z czym jest już zaplanowany 
wyjazd do sądu i innego lokalnego 
przedsiębiorcy.
Serdeczne podziękowania składają 
uczestnicy koła biznesu pani Eli – 
właścicielce firmy P.H.U. Ela za moż-
liwość spotkania i przeprowadzenia 
warsztatów.

dorota ulrich 
Nauczyciel j. niemieckiego  

i wiedzy o społeczeństwie w PG

Wieści szkolne
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Punkt Informacji Turystycznej 
Gminy Leśnica może zaliczyć mi-
niony sezon letni 2012 do bardzo 
udanych, tym bardziej, iż uda-
ło się zrealizować zamierzenia 
związane z doposażeniem Punk-
tu, podniesieniem frekwencji jego 
odwiedzin przez turystów oraz pro-
mocją Góry św. Anny i Gminy Leśnica. 
W maju br., podczas Targów Tury-
stycznych w Opolu odebrany został 
zestaw komputerowy, który otrzy-
mały wszystkie certyfikowane Punk-
ty Turystyczne na Opolszczyźnie za 
pośrednictwem Opolskiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej (OROT) 
od Polskiej Organizacji Turystycz-
nej (POT) w Warszawie. Stanowisko 
komputerowe w Punkcie IT ułatwi 
turystom poszukiwanie informacji 
o naszym regionie. A o tym, że zain-
teresowanie okolicami Góry św. Anny 
jest coraz większe, świadczy ilość 
odwiedzin przyjeżdżających w In-
formacji Turystycznej, która prze-
kroczyła w tym roku granicę 2000 
osób. Do rozwoju turystyki w naszej 
gminie przyczyniło się wiele czynni-

Informacje urzędowe

NOWA DrOGA W WYSOKIEj

Zakończono realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Przebudowa ciągu 
pieszo jezdnego w Wysokiej – działka 
nr 65/12”. Generalnym wykonawcą, 
wyłonionym w przetargu nieograni-
czonym, było Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe LARIX z Lubliń-
ca. Oddany do użytkowania odcinek 
drogi, stanowi dość ważny element 
komunikacyjny dla turystyki rowero-
wej, gdyż łączy drogę powiatową z sie-
cią dróg wewnętrznych o nawierzchni 
bitumicznej, biegnących wzdłuż auto-
strady A4 a łączących się z miejscowo-
ścią Kadłubiec.
Wartość zadania wyniosła 111.236,86 
zł. 
W trakcie realizacji zadania wyko-
nawca wykonał na własny koszt do-
datkowe wzmocnienie podbudowy   
stabilizacją cementem – tylko taki 
rodzaj podbudowy gwarantował na-
leżyte wykonanie drogi. Dzięki tej 
inwestycji miejscowość Wysoka sta-

ła się bardziej atrakcyjna i przyjazna 
wycieczkowiczom, zwłaszcza tym na 
dwóch kółkach. 

WYREMONTOWANY PLAC PRZY bU-
DYNKU OSP W WYSOKIEJ

Przeprowadzono remont placu przy 
OSP Wysoka, polegający na wymianie 
zniszczonej nawierzchni asfaltowej. 
Wykonawcą zadania było również 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe LARIX z Lublińca. Koszt re-
montu wyniósł 52.901,91 zł. 
   
  adrian Lukosz

Referat infrastruktury Komunalnej

ków, m.in. kompetencja i fachowość 
pracowników Punktu IT w Górze św. 
Anny oraz bardzo dobra współpraca 
z instytucjami i organizacjami po-
dejmującymi działania na rzecz pro-
mocji turystyki w Gminie Leśnica.  
Ponadto miniony sezon letni 2012 
obfitował w relacje medialne różnych 
stacji radiowych, telewizyjnych oraz 
prasy, co pozwoliło na rozpropagowa-
nie informacji o pięknie Ziemi Leśnic-
kiej w kraju i za granicą. I tak ukazał 
się w lipcu tego roku, w tygodniku 
Strzelec Opolski, artykuł o funkcjo-
nowaniu Punktu IT w Górze św. 
Anny; również w lipcu rozgłośnia ra-
dia RMF FM rekomendowała Górę św. 
Anny w audycji Przemysława Skowro-
na „Niezwykła Polska – Swoją drogą”; 
w sierpniu TVP Opole nakręciło pro-
gram „TV Lato”, a we wrześniu gościł 
w Górze św. Anny Maciej Orłoś, re-
alizując zdjęcia do programu „Nie ma 
jak Polska”, emitowanego w TVP1.  
Takie działania reklamowe powodują, 
iż Góra św. Anny jest coraz bardziej 
znana i staje się potencjalnym miej-
scem do spędzenia wolnego czasu, 

wakacji lub urlopu. Potwierdza to 
wynik przeprowadzonego projektu 
pt.: „Badanie ruchu turystycznego na 
pograniczu polsko-czeskim szansą 
na profesjonalizację wspólnej ofer-
ty Regionów”, realizowanego przez 
OROT, przy współpracy z KLAKR 
o.s. w Ostrawie – czeskim klastrem 
turystycznym Kraju Morawsko-Ślą-
skiego oraz Wyższą Szkołą Banko-
wą we Wrocławiu, w którym Punkt 
IT Gminy Leśnica brał również 
udział. Projekt ukierunkowany jest 
na usprawnienie i profesjonalizację 
ruchu turystycznego na pograniczu 
polsko-czeskim i zawiera informa-
cje o natężeniu ruchu turystycznego, 
jakości obsługi, oczekiwań turystów 
i oferty turystycznej. Przeprowadzo-
ne badania sondażowe zakończone 
zostaną publikacją raportu z badań, 
która ukaże się na początku 2013r. 
Zapraszamy serdecznie do odwiedzin 
w Punkcie Informacji Turystycznej 
w Górze św. Anny oraz Ziemi Leśnic-
kiej w sezonie letnim 2013!

Małgorzata Polak 
Punkt informacji turystycznej 

Gminy Leśnica w Górze św. anny

ObECNI W MEDIACH I W STATYSTYKACH

autor R.M.

WIZYTA ŚWIęTEGO MIKOłAjA.

Święty Mikołaj nocą wędruje,
Do gmin zagląda i podsłuchuje.
Co władze zrobiły przez roczek cały,
Na co z naszych podatków pieniądze wydały.

Wstąpił do Leśnicy i jest zaskoczony,
bo piękny park już prawie skończony.
Jeszcze tylko kosmetyka mała,
I miejsce do wypoczynku ludność będzie miała.

Obok parku przy kościele też zmiany nastały,
Gdyż pięknie wyremontowano wokoło plac cały.
Tylko murku szkoda – bo go tam brakuje,
Może proboszcz jednak  murek odbuduje?

Ogląda Mikołaj okolicę całą,
Radośnie głaszcze swoją brodę białą.
„Widać, że burmistrz pieniądze szanuje,
I każdą złotówkę dobrze inwestuje”.

W prezencie, że władza dobrze pracuje,
Święty Mikołaj uroczyście obiecuje,
Że unijne dotacje pozyskiwać pomoże,
A na dalszą pracę błogosław im boże.
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WIADOMOŚCI Z LOKIr

III GMINNY PRZEGLąD TWóRCZOŚCI

W niedzielę 25.112012 r. w auli Domu 
Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbył 
się III Gminny Przegląd Twórczości. 
Organizatorami przedsięwzięcia byli 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski, Le-
śnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
Koło TSKN Leśnica oraz Zarządy 
Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy. Impreza 
odbyła się pod patronatem medial-
nym tygodnika regionalnego „Strze-
lec Opolski”.
Podczas imprezy zaprezentowali się 
przedstawiciele szkół, instytucji oraz 
organizacji działających na terenie 
Gminy Leśnica.
I tak, licznie zebranej publiczności 
zaprezentowali się: młodzi muzycy 
z Publicznej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Leśnicy – instrumentalne trio 
rodzinne i kwartet saksofonowy (in-
struktorzy: Krystian Gajda, Łukasz 
Knapik), Chór Bazyliki Św. Anny (in-
struktor: brat Krzysztof Dziedzic), ma-
żoretki (instruktorki: Sandra Mientus, 
Anna Maciewitz), dzieci z Ochronki 
przy klasztorze Sióstr Służebniczek 
NMP w Leśnicy (instruktor: siostra 
Dawida Sorokowska), Koło Regional-
ne działające przy Publicznej Szko-

le Podstawowej im. Obrońców Góry 
Chełmskiej w Leśnicy (instruktor: 
Maria Wróbel), uczniowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Leśnicy (instruktorki: Danuta Ko-
lender, Ewa Przybyłek-Prus), Nicole 
Bryłka reprezentantka Publicznego 
Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asy-
żu w Leśnicy, dzieci sołectwa Dolna 
(instruktorki: Maria Wróbel, Marty-
na Pszowska) oraz grupa śpiewacza 
Frohsinn (instruktorzy: Maria Cze-
czor, Waldemar Dworaczek).
Wszyscy występujący zostali obda-
rowani paczuszką niespodzianką. 
Instruktorzy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i statuetki, które wręczali 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski wraz 
z panią Dyrektor LOKiR-u Gizelą 
Szendzielorz.
Tą drogą kierujemy również słowa po-
dziękowania wszystkim, którzy przy-
gotowali występy artystyczne i zapre-
zentowali się na scenie, jak również 
Dyrektorowi Domu Pielgrzyma ojcu 
Ignacemu Szczytowskiemu za możli-
wość organizowania Przeglądu oraz 
bratu Dominikowi Grochli za pomoc 
w przygotowaniu i w trakcie realizacji.

Gizela szendzielorz
dyrektor LoKiR

AKTYWNI SZACHIŚCI Z LEŚNICY

Dnia 17 listopada 2012 r. szachi-
ści z leśnickiego klubu szachowego 
GONIEC brali udział w Międzyna-
rodowym Turnieju Szachowym im. 
Franciszka Prochownika w Strzel-
cach Opolskich. Franciszek Pro-
chownik był najlepszym szachistą 
w dziejach Opolszczyzny. Zawod-
nicy mieli okazję zagrać z czołówką 
Opolszczyzny oraz z mistrzami kra-
jowymi i międzynarodowymi.
01.12.2012 r. szachiści biorą 
udział w Turnieju Andrzejko-
wym w Strzelcach Opolskich. 
15.12.2012 r. klub – razem z Urzę-
dem Miejskim w Leśnicy, Leśnic-
kim Ośrodkiem Kultury i Rekre-
acji, Bankiem Spółdzielczym oraz 
Publicznym Gimnazjum w Leśnicy 
– organizuje XVI Bożonarodze-
niowy Turniej Szachowy, na który 
zaproszeni są szachiści z innych 
szkół i klubów oraz ich rodzice. 
W planach na przyszły rok są wyjaz-
dy na turnieje do zaprzyjaźnionych 
klubów do Strzelec Op., Żędowic 
i Kielczy.

Kazimierz Przybyłek 
instruktor

W miesiącu wrześniu, w leśnickim 
przedszkolu zabawę i naukę rozpoczę-
ło 89 wychowanków, w tym 68 dzieci 
pięcio i sześcioletnich. W placówce 
funkcjonują cztery grupy – trzy gru-
py starszaków: Biedronki, Pszczółki, 
Motylki oraz grupa najmłodsza utwo-
rzona z projektu unijnego Mrówki. 
 Nasza kadra pedagogiczna to zespół 
fachowców stale doskonalących swoje 
umiejętności. Roczny program pra-
cy przebiega pod hasłem „ Zdrowy 
i bezpieczny leśnicki przedszkolak”. 
Staramy się o propagowanie postaw 
prozdrowotnych oraz ekologicznych 
wśród dzieci. Aby zrealizować zamie-
rzone cele przedszkole realizuje wie-
le projektów edukacyjnych o zasięgu 
ogólnokrajowym m.in.: ekologicz-
ny program „Kubusiowi Przyjaciele  

Natury”, Cała Polska czyta dzieciom, 
program edukacji zdrowotnej „ Aka-
demia Aquafresh”, program promu-
jący nawyki prozdrowotne i świado-
mość ekologiczną „ Zdrowy początek”, 
program wspierający dzieci z wadami 
wymowy „ Dodaj język polski do ulu-
bionych”, program antytytoniowy
 „ Czyste powietrze wokół nas”, pro-
gram „ Moje dziecko idzie do szkoły”, 
program „ Szklanka mleka”.
 W przedszkolu dzieci zbierają bate-
rie, plastikowe nakrętki, a w ramach 
projektu EKOKULTURA makulaturę 
oraz elektrośmieci. 
 Staramy się , aby każdy dzień był dla 
dzieci ciekawym przeżyciem . 
W placówce zorganizowano: spotka-
nia z „ żywym aktorem”, lekcje eu-
ropejskie, pasowanie na starszaka , 

obchody Światowego Dnia Pluszowe-
go Misia, zabawę andrzejkową Dzieci 
pod opieką p. Asi Szymczak wzięły 
udział w Święcie Św. Marcina i przed-
stawiły program w języku niemiec-
kim. Gościliśmy studentów ze szkół 
zawodowych z Niemiec – Wolfsburga 
i Braunschweigu.
 To dopiero początek przygody na-
szych wychowanków z przedszkolem.
Przed nami najpiękniejszy okres 
w roku – Święta Bożego Narodzenia – 
pieczenie pierników z rodzicami, wi-
zyta św. Mikołaja, przedszkolna wigi-
lia oraz zajęcia otwarte dla rodziców. 

Gabriela tiszbierek
Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

NOWINKI Z PubLICZNEGO PrZEDSZKOLA IM. brACI GrIMM W LEŚNICY

Wieści szkolne
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Uroczyste obchody zainauguro-
wane zostały Mszą Świętą, którą 

celebrował ks. Mariusz Gawłowski i o. 
Ambroży Pampuch w Kościele Trój-
cy Świętej w Leśnicy. Oprawa liturgii 
została przygotowana przez uczniów 
i nauczycieli naszej szkoły, uświetnio-
na przez Chór Bazyliki Świętej Anny 
pod dyrygenturą brata Krzysztofa 
Dziedzica. Eucharystia była wspania-
łym początkiem naszego świętowania.
Jubileusz 50-lecia powstania naszej 
szkoły to święto wszystkich tych, któ-
rzy byli i są z tą placówką związani, 
zarówno pracowników i uczniów, jak 
i osób, które swoją działalnością za-
wodową i społeczną przyczyniały się 
do coraz lepszego, efektywniejszego 
i bezpiecznego funkcjonowania Szko-
ły Podstawowej w Leśnicy. To święto 
wszystkich ludzi, którzy przez 50 lat 
tę szkołę tworzyli, wpływali na jej 
atmosferę, poświęcali swój czas, inte-
resowali się jej sprawami i wspierali, 
tych wszystkich pracowników, którzy 
oddali jej serce i dużą część swojego 
życia. To również święto uczniów, tych 
obecnych oraz tych, którzy opuścili 
szkolne mury - naszych absolwentów.
 Obchody Jubileuszu kontynuowa-
liśmy w szkole uroczystą akademią, 
podsumowującą dorobek i osiągnięcia 
szkoły na przestrzeni pięćdziesięcio-
lecia jej istnienia. Naszą uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością wspania-
li goście: Przedstawiciel Opolskiego 
Kuratora Oświaty p. Iwona Polewska, 
Starosta Powiatu Strzeleckiego p. Józef 
Swaczyna, władze naszej gminy: Bur-
mistrz Leśnicy p. Łukasz Jastrzemb-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Ryszard Froń, radni: p. Teodor Jahn 
i p. Krzysztof Pospieschczyk, poseł na 
Sejm p. Helmut Paisdzior, prezes BS 
p. Józef Garbacz, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Strzelce Opolskie p. Ryszard 
Miler, Dyrektor Naczelny Radia Park- 
p. Marek Wojciechowski, prezes ZNP 
p. Sławomir Kossakowski, Kierownik 
GZO w Leśnicy p. Agnieszka Nowak, 
przewodniczący Zarządu Osiedli p. 
Roland Reguła i p. Wojciech Kojs, 
dyrektorzy, naczelnicy instytucji: 
LOKiR w Leśnicy p. Gizela Szendzie-
lorz, Muzeum Czynu Powstańczego 
p. Józef Szendzielorz, OSP w Leśnicy 
p. Piotr Koszucki, Towarzystwa Eko-

logicznego Ziemi Leśnickiej p. Wale-
rian Janiszewski, rzeźbiarz p. Zygfryd 
Gros, śląska pisarka p. Renata Polak, 
trener karate p. Paweł Papoń, redak-
tor „Strzelca Opolskiego” p. Urszula 
Janda, dyrektorzy szkół i przedszkoli: 
p. Gabriela Tiszbierek, p. Ewa Spinda, 
p. Monika Kłosek, p. Ryszard Baszuk, 
p. Tadeusz Leśko, p. Krystian Gajda, 
p. Leokadia Jelito. Przewodniczący 
i Członkowie Rad Rodziców/Komite-
tów Rodzicielskich, nasi wspaniali byli 
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy 
szkoły, absolwenci, uczniowie, rodzi-
ce, mieszkańcy Leśnicy - przyjaciele 
szkoły. Wszystkich zgromadziła chęć 
uświetnienia Jubileuszu naszej szkoły.
Wysłuchaliśmy na początku akademii 
wystąpienia Dyrektora Szkoły, Burmi-
strza Leśnicy, Starosty Strzeleckiego, 
Przedstawiciela Opolskiego Kuratora 
Oświaty. Spotkaliśmy się z licznymi 
wyrazami sympatii; były życzenia, 
gratulacje, kwiaty, upominki.
Kolejnym punktem uroczystości było 
wręczenie przez Dyrektora Szkoły 
i pana Burmistrza dyplomów i nagród 
laureatom konkursów związanych 
z jubileuszem szkoły „ Moja szkoła ma 
50 lat”: konkurs literacki: I miejsce Fi-
lip Chaj III a, Paulina Mikołasz VI a; 
album: Grand Prix Michalina Hytrek 
kl. III a, plakat: Im. Kasia Kowalska 
kl. III b, II m. Patryk Machoń kl. III b 
i zespołowo Sonia Pordzik, Michaela 
Cedzich kl. Va, III m. Agata Cyron III 
b i Julia Paterok II b; konkurs piosenki 
: I m. „Szkoła wesoła” - uczniowie kl. 
Vb Iwona Gola, Kamila Halenka, Pau-
lina Pospieschczyk, Jeanetta Szala, II 
m. – „Moja szkoła fajna jest”- ucznio-
wie kl. IV a: Karolina. Gmyz, Wero-
nika Gmyz, Nicola Suchy, Anna Pyka, 
Maiki Murek i „Szkoła” - uczniowie 
Karolina Nowak, Sara Jarosz, Wero-
nika Janda VI a, III m. Ja idę do szko-
ły Mikołaj Kojs Vb; jubileuszowe logo 
szkoły: I m. – Paulina Pospieschczyk 
V b, II m. Szymon Matuszek III a, III 
m. Nikol Suchy IV a, festyn sportowy: 
Jubileuszowy Puchar zdobyli: ucznio-
wie kl. I b i uczniowie kl. IV a.
 Wszyscy uczniowie otrzymali meda-
le jubileuszowe, wydane specjalnie na 
uroczystość 50-lecia istnienia szko-
ły. Okolicznościowymi plakietkami 
z dawną tarczą szkoły uhonorowa-

no osoby reprezentujące instytucje 
współpracujące ze szkołą, emeryto-
wanych nauczycieli i pracowników, 
którzy trwale zapisali się na kartach 
historii naszej placówki.
Po zakończeniu części oficjalnej uro-
czystości rozpoczęła się część arty-
styczna. Uczniowie przedstawili rys 
historyczny szkoły, posiłkując się cie-
kawą prezentacją zdjęć i wydarzeń, 
jakie miały miejsce w ostatnim pięć-
dziesięcioleciu istnienia szkoły, pre-
zentacją tańców i piosenek minionych 
dziesięcioleci. W opowieści przeplata-
ły się wzruszające wspomnienia o dy-
rektorach, nauczycielach, uczniach 
oraz przyjaciołach, dla których nasza 
szkoła była ważna. Dla części gości był 
to sentymentalny powrót do przeży-
tych lat dzieciństwa i młodości, dla 
innych niepowtarzalna lekcja historii, 
dla wszystkich zaś niewątpliwie praw-
dziwa uczta duchowa. Program ar-
tystyczny, który uświetnił akademię, 
przygotowali uczniowie naszej szkoły 
pod kierunkiem nauczycieli.
Jubileusz szkoły był okazją do wspo-
mnień, które, choć minione, pozostały 
w pamięci. Przybyli goście, absolwen-
ci, zostali zaproszeni do zwiedzania 
szkoły i obejrzenia przygotowanych 
na tę okoliczność materiałów. Po-
dróż w przeszłość umożliwiła Szkol-
na Izba Regionalna, przygotowane 
liczne ekspozycje, gazetki, prezenta-
cje multimedialne, wystawy na temat 
szkolnych sukcesów, twórczości oraz 
wytworów artystycznych naszych 
uczniów. Szczególnym powodzeniem 
wśród zwiedzających cieszyły się sta-
re kroniki szkolne, a także galerie 
pamiątkowych zdjęć, ale również no-
woczesny sprzęt informacyjny i ga-
zetka szkolna „Kujonek”, promująca 
dorobek i sukcesy szkoły i uczniów. 
Wszystko dostarczało wielu wzruszeń 
i radości.
Na wszystkich czekał poczęstunek 
w postaci żurku, bigosu i ciast, przy-
gotowany przez rodziców i nasze nie-
zawodne szkolne panie kucharki.
Na zakończenie odbyło się „Spotkanie 
pokoleń”. Były tańce, piosenki, scen-
ki teatralne w wykonaniu naszych 
uczniów, absolwentów i gości, kwartet 
muzyczny uczniów Szkoły Muzycznej 

jubILEuSZ 50-LECIA SZKOłY PODSTAWOWEj W LEŚNICY
Wieści szkolne

24 listopada 2012 r. to data szczególna. W tym dniu obchodziliśmy 50-lecie istnienia naszej szkoły. 
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w Leśnicy, pokazy karate zawodników 
Akademii Sztuk Walki Zdzieszowice.
Dla wielu obecnych jubileusz 50-le-
cia szkoły był niecodzienną okazją do 
spotkania z kolegami, koleżankami, 
nauczycielami sprzed lat, do nostal-
gicznych powrotów w magiczną kra-
inę przeszłości.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
uświetnili swoją obecnością Jubileusz, 

Wieści szkolne

1. LAUREAT III WIELKIEGO WOJE-
WóDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO

Już po raz trzeci 16 października 
2012 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Walcach odbyło się Wiel-
kie Wojewódzkie Dyktando Języka 
Niemieckiego.
W konkursie wzięło udział 209 zgło-
szonych uczniów z 58 szkół /w tym 
z 23 szkół podstawowych, 22 gim-
nazjów i 13 szkół średnich/, przygo-
towywanych przez 70 nauczycieli.  
Organizatorami byli Publiczne Gim-
nazjum w Walcach  i opolski oddział 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Niemieckiego. Każda katego-
ria wiekowa pisała inny tekst, jednak 
z okazji Roku Braci Grimm tema-
tycznie związany z ich twórczością. 
Teksty tradycyjnie już przygotował, 
przywiózł i czytał pan Martin Cichon, 
metodyk i kierownik sekcji niemiec-
kiej w Regionalnym Centrum Kształ-
cenia Języków Obcych w Opolu,  
„etatowy” lektor dyktanda. Leśnickie 
gimnazjum reprezentowało czterech 
uczniów: Patrycja Charczenko, Mar-
cel Socha, Lennard Czakaj z klasy III 
A i Dominik Ludwig z klasy II A. i to 
właśnie ten najmłodszy z nich spisał 
się najlepiej, zajmując trzecie miejsce.
16 listopada 2012 roku odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród, na któ-
rej był również obecny Dominik wraz 
ze swoją nauczycielką języka niemiec-
kiego – panią Dorotą Ulrich.

2. III WOJEWóDZKI KONKURS WIE-
DZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Również już po raz trzeci odbył 
się w listopadzie Konkurs Wie-
dzy o Mniejszości Niemieckiej dla 
uczniów szkół gimnazjalnych wo-
jewództwa opolskiego, którego or-
ganizatorami byli Poseł na Sejm RP 
Ryszard Galla, Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim oraz Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kultural-
nych w Polsce. Konkurs składa się 
z dwóch etapów: szkolnego i finału. 
W pierwszym etapie w naszym gim-
nazjum wzięło udział 28 uczniów, 
którzy mieli za zadanie rozwiązać test 
wyboru, składający się z 30 pytań, któ-
ry został opracowany przez organiza-
torów konkursu. Najlepszą znajomo-
ścią tematyki Mniejszości Niemieckiej 
wykazali się Marcel Socha z klasy 
IIIA i Weronika Strzyżewska z kla-
sy IID i to oni reprezentowali nasze 
gimnazjum w finale konkursu, który 
odbył się 26 listopada 2012 roku w Ze-
spole  Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 
Do finału konkursu, w którym udział 
wzięło 44 uczniów z 22 gimnazjów, 
zakwalifikowani zostali dwaj repre-
zentanci z każdej zgłoszonej szkoły, 
którzy w etapie szkolnym uzyskali 
największą ilość punktów z rozwią-
zanego zestawu pytań konkursowych.
W finale konkursu uczestnicy mieli 
za zadanie rozwiązanie zestawu 30 
pytań konkursowych. Zakres tema-
tyczny konkursu obejmował wskaza-
ne audycje telewizyjnych "Schlesien 

Journal", a także stronę internetową 
Posła Ryszarda Galli oraz Związ-
ku Niemieckich Stowarzyszeń Spo-
łeczno-Kulturalnych  w Polsce. 
Nasi reprezentanci spisali się bar-
dzo dobrze, zajmując drugie miej-
sce indywidualnie i drużynowo. 
Zwycięstwo w finale odniósł  uczeń  
Publicznego Gimnazjum w Zębo-
wicach, który wykazał się ogromną 
wiedzą. O kolejne miejsca na podium 
toczyła się zacięta walka, czego do-
wodem jest fakt uzyskania takich 
samych wyników przez większą ilość 
finalistów. Drugie miejsce ex aequo 
zajęło aż 4 gimnazjalistów: a wśród 
nich nasz Marcel Socha.
W klasyfikacji szkół, w której zsu-
mowane zostały wyniki repre-
zentantów poszczególnych gim-
nazjów, nasi uczniowie tez nie 
zawiedli, zajęli drugie miejsce ex  
aequo z uczniami z Publicznego Dwu-
języcznego Gimnazjum w Solarni. 
Finał III Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej za-
kończyło uroczyste wręczenie nagród 
rzeczowych i dyplomów dla laureatów 
indywidualnych oraz pamiątkowych 
pucharów dla najlepszych szkół. Te 
zaś ufundowane zostały przez firmę 
Smuda Consulting z Dobrzenia Ma-
łego, Fundację Rozwoju Śląska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz 
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki. Warto 
dodać, iż Marcel wygrał 6 – dniowy 
wyjazd do Bautzen.

Ewelina Gruszka  
nauczyciel języka niemieckiego w PG wLeśnicy

a także tym, którzy pomogli w jego 
zorganizowaniu. Szczególne podzię-
kowania składamy na ręce Pana Łu-
kasza Jastrzembskiego - Burmistrza 
Leśnicy, Pana Ryszarda Fron -Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Spon-
sorów: Państwa Wiesiollek - Firma 
TRANSANNABERG, Pana Krzyszto-
fa Pospieschczyk - Firma Kris-trans, 
Śp. Pana Horsta Morawiec - Sołty-

sa Dolnej – Towarzystwo Przyjaciół 
Wsi Dolna, Państwa Gizeli i Marcina 
Pordzik, Nauczycieli, Pracowników 
Szkoły, Uczniów i niezastąpionych 
w takich sytuacjach Rodziców - za 
bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Barbara Górna Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Leśnicy

SuKCESY NASZYCH GIMNAZjALISTÓW  
W bIEżąCYM rOKu SZKOLNYM
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Jesień była dla nas bardzo pracowi-
tym okresem. Samorząd Uczniowski 
zorganizował konkurs Dynia Hallo-
veenowa. Przepiękne eksponaty zdo-
biły korytarz szkolny, a ich autorzy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie upominki.
„Śniadanie daje moc!” – pod tym ha-
słem 8 listopada w całej Polsce odbyła 
się akcja promująca zdrowe nawyki 
żywieniowe. Nasza szkoła przyłączyła 
się do niej.
Samorząd Uczniowski pod opieką  
p. E. Janickiej zorganizował śniada-
nie. Oczywiście udało się to dzię-
ki zaangażowaniu rodziców, którzy 
zaopatrzyli swe dzieci w potrzebne 
produkty. W sali gimnastycznej każ-
dy mógł odbyć podróż po zdrowych 
krainach: Krainie Wędlin, Świecie 
Serów, Wyspie Owocowej czy Wyspie 
Warzyw. Pachniało wyśmienicie!!! 
Wszyscy szykowali sobie kanapki, 
które później zjedli w klasach.
Uczniowie byli zadowoleni, a co naj-
ważniejsze – nikt nie wyszedł z sali 
głodny!
Tradycyjnie, jak co roku, uczciliśmy 
uroczyście rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji 
spotkaliśmy się na apelu przygoto-
wanym przez uczniów klasy II, IV 
oraz VI pod kierunkiem p. Katarzyny 
Borguś.
Przypomniane fakty historyczne, 
piękne piosenki żołnierskie, wiersze 
uświadomiły nam, jak trudna i peł-
na smutku była droga do odzyskania 
wolności i niepodległości przez nasz 
kraj.
Tego dnia wszyscy uczniowie dosta-
li kotyliony w barwach narodowych 
przygotowane z uczniami przez p. 
Walentynę Czachor.
9 listopada uczeń klasy VI – Marcin 
Cedzich zajął II miejsce w biegach 
przełajowych w Korfantowie. To ko-
lejny jego sukces w sporcie. 
Jak co roku w listopadzie odbyły się 
szkolne eliminacje do konkursów 
przedmiotowych. Miały one wyłonić 
reprezentantów naszej szkoły do kon-
kursów na szczeblu gminnym.
W tym roku o raz pierwszy obchodzi-
liśmy w naszej szkole Dzień Pluszowe-
go Misia. Mamy jednak nadzieję, że 

stanie się to naszą tradycją, gdyż świę-
to to jest bardzo sympatyczne. Na po-
czątku posłuchaliśmy piosenki z bajki 
o sławnym misiu – Misiu Uszatku. 
Później uczennica klasy VI przeczyta-
ła ciekawą historię tego święta.
P. Lilla Popławska zorganizowała 2 
konkursy – plastyczny pod hasłem 
„Miś” oraz na największą ilość plu-
szowych misiów zgromadzonych 
przez klasy. W drugim konkursie 
zwyciężyła klasa II. W sumie w całej 
szkole udało się zgromadzić 189 mi-
siów!!! W konkursie plastycznym jury 
miało twardy orzech do zgryzienia, 
gdyż prace były naprawdę prześlicz-
ne i wykonane rozmaitymi technika-
mi. Najciekawsze zostały nagrodzone 
upominkami i dyplomami. Na koniec 
dziewczyny z klasy IV wyrecytowały 
wiersze o misiach.
„Zażywasz – przegrywasz!” – pod ta-
kim hasłem odbył się w naszej szkole 
konkurs plastyczny dla uczniów klas 
IV–VI zorganizowany przez p. E. Ja-
nicką. Miał on na celu zwrócenie 
uwagi na problem uzależnień. Prace 
konkursowe były niezwykle pomysło-
we, poruszające. Uczniowie wykonali 
je różnymi technikami.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody, których sponso-
rem była Gminna Komisja do Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.
Samorząd Uczniowski zorganizował 
dwie zbiórki charytatywne – jedzenia 
dla zwierząt ze schroniska w Kędzie-
rzynie – Koźlu oraz artykułów pa-
pierniczych dla dzieci z Domu Małego 
Dziecka w Tarnowie Opolskim.
28 listopada 2012 roku po raz trzeci 
nasza szkoła zorganizowała przegląd 
tańców. Impreza ta ma bardzo uro-
czysty charakter, gdyż gościmy na niej 
uczestników z gminy Leśnica, a nawet 
spoza niej. 
W tym roku swą obecnością zaszczy-
ciły nas przedszkolaki z Dziergowic, 
z Kadłubca, Zalesia oraz uczniowie 
z Leśnicy.
Każde przedszkole prezentowało 2 
tańce, z których jednym był trojak – 
śląski taniec ludowy. Przedszkolaki 
z Zalesia przygotowane były przez p. 
Barbarę Strużynę.

Polonezem zaczęli swe występy 
uczniowie. Tancerze z Leśnicy zapre-
zentowali jeszcze krakowiaka. Ten 
żywy taniec narodowy sprawił, że 
mimo pochmurnego dnia, wszystkim 
zrobiło się radośnie.
Nasi uczniowie zatańczyli kujawiaka, 
który od kilku tygodni być ćwiczo-
ny pod czujnym okiem p. Walentyny 
Czachor. Całości dopełniały prze-
piękne stroje.
Następnie pani dyrektor wręczy-
ła wszystkim pamiątkowe dyplomy 
i statuetki.
Później był czas na odpoczynek przy 
napojach, jogurtach i pysznych cia-
stach upieczonych przez niezawodne 
mamy!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wszystkim dużo 
radości, zdrowia, satysfakcji w  życiu 
osobistym i zawodowym.
 

E. Janicka

 WIEŚCI Z ZESPOłu SZKOLNO-PrZEDSZKOLNEGO  
W ZALESIu ŚLąSKIM
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W ramach pilotażowego programu 
Cyfrowa Szkoła nasza placówka zo-
stała wyposażona w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny. Dzieci są zachwy-
cone przede wszystkim nowiutkimi 
laptopami. Podobają im się lekcje pro-
wadzone w nowatorski i bardzo cieka-
wy sposób.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Raszowej pod opieką 
Karola Wołyńskiego z powodzeniem 
startują w zawodach sportowych na 
najwyższych szczeblach. Tradycją 
szkoły stają się już sukcesy w biegach 
przełajowych. W obecnym sezonie, aż 
troje uczniów, wygrywając uprzed-
nio eliminacje gminne i powiatowe, 
wystartowało w finale wojewódzkim 
w indywidualnych biegach przełajo-
wych rozgrywanym corocznie w La-
socicach k/Nysy. Świetnie zaprezen-
towali się również nasi reprezentanci 
Michał Husak i Jakub Biliński w XXV 
Ogólnopolskich Biegach Crossowych 
w Korfantowie, zajmując odpowied-
nio pierwszą i drugą lokatę w swoich 
kategoriach wiekowych. Sukcesy od-
nosi również drużyna piłki nożnej 
chłopców, która to w trwających aktu-
alnie rozgrywkach międzyszkolnych 
po zwycięstwie w turnieju gminnym 

AKTuALNOŚCI Z ZESPOłu SZKOLNO-
-PrZEDSZKOLNEGO W rASZOWEj

Wieści szkolne

i udanym występie w półfinale powia-
towym awansowała do finału.
Tradycją naszej placówki są integra-
cyjne zajęcia klas I-III, podczas któ-
rych uczniowie witają poszczególne 
pory roku. Wspólne gry i zabawy 
oraz zajęcia plastyczne zbliżają dzieci, 
ucząc je zgodnej współpracy.
W październiku i listopadzie pierw-
szacy pod opieką pani Moniki To-
manek-Paczkowskiej pracowali nad 
integracją swej grupy, aby jak najlepiej 
przygotować się do wydarzenia gro-
madzącego całą społeczność szkolną 
oraz rodziców, jakim jest uroczyste 
pasowanie. Nasi najmłodsi uczniowie 
w barwnych strojach krasnoludków 
wkroczyli ze świata baśni o śpiącej 
królewnie w progi szkoły, składając 
uroczyste ślubowanie.
Wyjątkową chwilą, szczególne dla 
dzieci, które we wrześniu tego roku, 
po raz pierwszy rozpoczęły przygodę 
z przedszkolem, było „Pasowanie na 
przedszkolaka”. Maluchy w obecności 
swoich rodzin zaprezentowały umie-
jętności wokalno – recytatorskie pod 
opieką pani Małgorzaty Bartodziej 
i pani Małgorzaty Bloch. Następnie 
zostały oficjalnie pasowane wielkim 
ołówkiem na „wzorowego przedszko-

Od kilku już lat w miesiącu paź-
dzierniku nasze przedszkole odwie-
dzają studenci wraz z nauczycielami 
ze Szkoły Zawodowej im. Anne Ma-
rie Tausch z Wolfsburga oraz Szkoły 
Zawodowej w Braunschweig. W tym 
roku goście zawitali do nas 11 paź-
dziernika. Zwiedzili przedszkole, 
a następnie uczestniczyli w zajęciach, 
które poprowadziły nauczycielki Jo-
anna Szymczak i Kornelia Plachetka. 
Poznali zasady funkcjonowania oraz 
sposób dokumentowania przebiegu 
nauczania w placówkach przedszkol-
nych w Polsce. Dzieci były bardzo 
przejęte wizytą studentów – przygo-

WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC W PubLICZNYM PrZEDSZKOLu  
IM. brACI GrIMM W LEŚNICY

laka” przez panią dyrektor Iwonę 
Pawlus. Na pamiątkę tego wydarze-
nia dzieci otrzymały pamiątkową le-
gitymację przedszkolaka. Po części 
artystycznej wszyscy goście zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców.
Pierwszacy i drugoklasiści wraz ze 
swoimi opiekunkami panią Moniką 
Tomanek-Paczkowską i Lidią Nikulą 
rozpoczęli cykl lekcji w terenie wokół 
tematu "Poznajemy zawody naszych 
rodziców". Dotychczas odwiedzili 
gospodarstwo pana Murlowskiego, 
hodowcy bydła oraz zakład stolarski 
pana Zgodzaja. Kolejne lekcje odbędą 
się w piekarni i leśniczówce. Pierw-
szacy ponadto wybrali się na zajęcia 
przyrodnicze do siedziby Parku Kra-
jobrazowego "Góra Świętej Anny".
W ostatnim tygodniu listopada odby-
ła się w naszej placówce dyskoteka an-
drzejkowa. Nieodłącznym jej elemen-
tem, którego nie mogło zabraknąć 
w taki wieczór, były wróżby przygo-
towane przez Samorząd Uczniowski 
wraz z opiekunem. Wszyscy bawili 
się wspaniale i z wielkim zaintereso-
waniem wróżyli sobie, co czeka ich 
w przyszłości. Warto zaznaczyć, że 
również rodzice naszych uczniów 
bawili się na zabawie andrzejkowej 
zorganizowanej przez Radę Rodziców 
Zespołu-Przedszkolnego w Raszowej. 
Na parkiecie królowały konkursy dla 
rodziców, a do tańca przygrywał ze-
spół Hades.  iwona Pawlus 

dyrektor Zespołu szkolno-Przed-
szkolnego w Raszowej

Wieści szkolne

towały upominki, prezentowały swoje 
umiejętności i wiadomości z zakresu 
języka niemieckiego. Dyrekcja wraz 
z personelem zadbały o poczęstunek, 
Burmistrz Miasta Leśnica Łukasz Ja-
strzembski przekazał dla gości mate-
riały promocyjne Gminy, natomiast 
p. Małgorzata Polak – pracownik LO-
KIR w Leśnicy oprowadziła studentów 
po naszym pięknym mieście i pełniła 
rolę tłumacza. 
Po południu Gabriela Tiszbierek oraz 
Joanna Szymczak uczestniczyły 
w spotkaniu w siedzibie TSKN w Opo-
lu. W obecności przewodniczącego 

p. Norberta Rascha dyrektor przed-
szkola – Gabriela Tiszbierek podpisała 
z dyrektorami szkół z Niemiec dekla-
rację, na podstawie której placówka 
zobowiązuje się do przyjmowania 
uczennic z Niemiec na zagraniczną 
praktykę.

Cieszymy się, że studenci wspomogą 
naszych nauczycieli, a dzieciom dają 
możliwość kontaktu z językiem nie-
mieckim podczas całego dnia pobytu 
w przedszkolu.

Gabriela tiszbierek
Publiczne Przedszkole  

im. Braci Grimm w Leśnicy 
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PasoWnie na UcznióW zesPołU szkoLno-
-PrzedszkoLnego W raszoWej

zesPół szkoLno-PrzedszkoLny W zaLesiU ŚLąskiM

obchody 50-Lecia szkoły PodstaWoWej W LeŚnicy

PUbLiczne PrzedszkoLe W LeŚnicy

zsP zaLesie ŚLąskie
baWi się ŚWietnie

noWy Park W LeŚnicy


