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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W dniu 18 czerwca 2013 r. około godz. 17.00 
nad gminą Leśnicą przetoczyła się potężna nawałnica 
z ulewnym deszczem i gradobiciem. Najwięcej 
deszczu spadło w miejscowości Góra Świętej Anny  
i Wysoka, skąd mnóstwo wody spłynęło w kierunku 
Kadłubca, Poręby i Leśnicy, zalewając kilka ulic 
(Młyńska, Brzegowa, Górna, Nad Potokiem. 
Mickiewicza, Stawowa) i powodując podtopienie 
wielu budynków. Potok Padół nie był w stanie przyjąć 
spływającej z wyżej położonych terenów wody  
i wystąpił z koryta, zalewając ludziom piwnice, 
podwórza, ogródki i obejścia domostw. Woda 
przedarła się do czterech domów: trzech w Leśnicy 
przy ulicach Nad Potokiem i Mickiewicza oraz 
jednego w Porębie. Pojawiło się zagrożenie, że woda 
podmywając grunty przy budynku komunalnym  
w Leśnicy przy ul. Brzegowej spowoduje obsunięcie 
się ściany. Dlatego prewencyjnie ewakuowały się 
stamtąd trzy osoby, które do czasu unormowania się 
sytuacji zamieszkały u bliskich. Co do przydatności 
budynku do dalszego użytkowania miarodajna będzie 
opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Przez pewien czas nieprzejezdna była 
droga powiatowa Strzelce Opolskie - Poręba - 
Leśnica. Nawałnica spowodowała też podtopienie 
paru budynków w Wysokiej, Kadłubcu i w Porębie.  
W Czarnocinie wezbrała i wylała rzeka Łęcka Woda. 

Po ustaniu deszczu i opadnięciu wody 
mieszkańcy od razu przystąpili do porządkowania 
swoich posesji, przede wszystkim mycia podwórzy  
z naniesionego błota, piasku i kamieni oraz 
pompowania wody z zalanych piwnic. Tam gdzie było 
to konieczne, pomagały jednostki straży pożarnej, 
które też udrażniały przepusty, aby woda mogła jak 
najszybciej spłynąć. W akcji ratowniczej uczestniczyły 
JRG PSP w Strzelcach Opolskich, OSP Czarnocin, 
OSP Leśnica, OSP Lichynia, OSP Łąki Kozielskie, 
OSP Raszowa, OSP Wysoka, OSP Zalesie Śląskie, 
OSP Olszowa, OSP Stary Ujazd i OSP Ujazd.  
W następnych dniach działania i prace związane  
z likwidowaniem skutków nawałnicy ze strony gminy 
prowadziły przede wszystkim OSP w Leśnicy i służby 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. 
Najbardziej poszkodowanej pani Marii Trybisz  
z Leśnicy usuwać błoto pomagali także więźniowie 
z zakładów karnych ze Strzelec Opolskich. 

Straty w infrastrukturze dróg gminnych 
 i transportu rolnego (zabłocenie, zniszczona 
nawierzchnia asfaltowa, uszkodzone przepusty 
drogowe, wymulone pobocza, wymulenie kolein), 
wymulenia w kanalizacji deszczowej, zniszczone 
kładki dla pieszych na rzece Padół, podmycie 
fundamentów mostu, oberwania skarp, itp. 
oszacowano na około 500 tys. zł. Uszkodzona została 
sieć wodociągowa w Czarnocinie. Wskutek podtopień 
szkody w uprawach ponieśli rolnicy, których pola 
bezpośrednio przylegają do cieków wodnych Padół  
i Łęcka Woda. Osobom indywidualnym, które 
najbardziej ucierpiały podczas nawałnicy udzielona 
została pomoc finansowa przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Leśnicy. 

W czasie wystąpienia zagrożenia  
w niezbędnym zakresie rozwinięto struktury 
zarządzania kryzysowego w gminie, a także 
utrzymywano bieżącą łączność z Powiatowym  
i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
Jerzy Wojtala  

Kierownik Referatu SO 
 
 

NAWAŁNICA NAD LEŚNICĄ 
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Ważne numery telefonów: 
Urząd Miejski w Leśnicy  

77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, Ekologii  
i Gosp. Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i Gosp.  
         Przestrzennej 
77 463 98 57 - Ref. Infrastruktury  
          Komunalnej 
77 463 98 58 - Stanowisko Pracy ds. 
          Kultury 
77 463 98 59 - Stanowisko Pracy ds.  
           Zamówień Publicznych  
Zakład Gospodarki Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615181 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji  
77 4615391 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Szkoła Podstawowa w Raszowej  
77 4048265 
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim  
77 4615241 
Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy 
77 4615377 
Publiczne Przedszkole w Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
Publiczne Przedszkole w Raszowej 
77 4615666 
OZ Łąki Kozielskie 77 4635716 
Publiczne Przedszkole w Zalesiu  
Śląskim 77 4635948 
OZ Lichynia 77 4615248 
Posterunek Policji w Leśnicy 
774615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 77 4615324 

Sesja absolutoryjna  
oraz piękny jubileusz radnego 

Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica 
Punkt Informacji Turystycznej w Górze Św. Anny jest czynny od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty 

i niedziele w godz. 10.00-14.00. PIT Gminy Leśnica oferuje: wszelkie informacje na temat spędzania wolnego czasu,  adresy 
instytucji pomocnych turyście,  poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku, informacje na temat 
bazy noclegowej i gastronomicznej,  terminy imprez kulturalnych i sportowych, materiały promocyjne Gminy Leśnica  
 Dane kontaktowe PIT: 47-154 Góra św. Anny ul. Rynek 8, tel.: 77/402 65 58 lub 77/461 53 91,  
e-mail: turystyka@lesnica.pl. 

LOKiR 

 24 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyła 
się sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem było absolutorium 
za 2012 rok.  W  ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem 
finansowym za 2012 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  wydała pozytywne 
opinie zarówno o sprawozdaniu z wykonania budżetu gmin za 2012 
r., jak i o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.  
 Radni Rady Miejskiej w Leśnicy podczas głosowania nad 
projektem uchwały absolutoryjnej  jednogłośnie opowiedzieli się za 
udzieleniem Burmistrzowi  Leśnicy Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu 
absolutorium za 2012 rok.  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Froń złożył 
serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi oraz skierował do niego 
słowa uznania i podziękowania za prawidłowe, gospodarne i pełne 
zaangażowania zarządzanie Gminą Leśnica. 
 Natomiast Pan Łukasz Jastrzembski dziękując za udzielone 
absolutorium podkreślił, iż efektywność jego działań jest w dużej 
mierze wynikiem bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską oraz 
intensywnej pracy zespołu pracowników, którymi kieruje. 
 Panu Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu gratulujemy 
udzielonego absolutorium i życzymy wielu dalszych sukcesów  
w pracy dla dobra wszystkich mieszkańców miasta i gminy Leśnica. 
 Bardzo miłym i ważnym wydarzeniem podczas  sesji było 
także upamiętnienie  jubileuszu 25-lecia działalności Radnego Rady 
Miejskiej w Leśnicy Pana Kazimierza MIERZEJEWSKIEGO , który 
przypada właśnie w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Z tej okazji 
Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Leśnicy Pan Ryszard Froń wręczyli 
Radnemu  pamiątkową statuetkę oraz kwiaty będące dowodem 
uznania i podziękowania za długoletnią działalność na rzecz 
społeczności lokalnej gminy Leśnica. 
 Radnemu Rady Miejskiej w Leśnicy Panu Kazimierzowi 
Mierzejewskiemu serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu oraz 
życzymy zdrowia i dużo energii do dalszej pracy w Radzie  
i sołectwie Zalesie Śląskie.     
      Róża Nizioł  
                  Sekretarz Gminy  
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Zalesie Śląskie- rusza budowa kanalizacji sanitarnej 

Z końcem czerwca ruszyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  
w miejscowości Zalesie Śląskie. 

Na razie wykonany zostanie tranzyt do Kędzierzyna – Koźla i kanalizacja grawitacyjna na długości ok. 
800 metrów w ul. Kościuszki. Do kanalizacji podłączonych zostanie 40 nieruchomości. Przy okazji 
budowy kanalizacji zostanie na tym odcinku wymieniona siec wodociągowa wraz z przyłączami oraz 
odtworzona nawierzchnia asfaltu na całej szerokości drogi powiatowej. Wykonawcą zadania jest firma 
PAGA-PRO z Krapkowic. Kwota po przetargowa to ponad 2,5 mln złotych. Na to zadanie Gmina 
Leśnica otrzymała dofinansowanie w kwocie około 923 tys. zł ( kwota ta  ulegnie zmianie w związku  
z oszczędnościami poprzetargowymi). Na realizację zadania Gmina Leśnica złożyła wniosek  
o udzielenie pomocy w formie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.650.000,00 zł. 

Zgodnie z umową z wykonawcą już pod koniec roku pierwsi mieszkańcy Zalesie Śląskiego  będą mogli 
odprowadzać nieczystości ciekłe do nowej kanalizacji.  

 

Nowoczesność w oświetleniu placu zabaw 

W ostatnim czasie powstało na terenie Gminy Leśnica kilka nowych placów zabaw. Powstał też taki plac 
na terenie Osiedla nr 2 w Leśnicy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przebywających tam 
osób postanowiono oświetlić ten plac. Jednakże z uwagi na położenie tego placu w dosyć dużej 
odległości od istniejącej linii zasilającej, koszt wykonania oświetlenia był duży. Z pomocą przyszła nam 
nowoczesność. Postanowiono zamontować na placu zabaw hybrydę, czyli zestaw oświetleniowy który 
produkuje energię elektryczną z energii słonecznej i wiatrowej. Po rozeznaniu rynkowym wybrano ofertę 
firmy STRAAG z Dąbrowy Górniczej. Wykonanie lampy hybrydowej zamknęło się kwotą 11,3 tys. zł. 
Od pewnego czasu można więc wieczorami spędzać czas na placu zabaw korzystając z darmowego 
oświetlenia. Jeżeli takie rozwiązanie się sprawdzi i będzie spełniać nasze oczekiwania może na terenie 
Gminy Leśnica powstanie więcej takich urządzeń w miejscach gdzie wykonanie pojedynczego punktu 
oświetleniowego z przyłączem  jest o wiele  droższe od oświetlenia hybrydowego. 
 
       Marian Gorgosch  
       Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej  

Zapraszamy na kąpielisko 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza miłośników kąpieli do korzystania z ką-
pieliska miejskiego w Leśnicy codziennie w godz. 10.00-18.00. Bilety w cenie: normalny  
– 3.00 zł, ulgowy – 2.00 zł. 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zaprasza na wakacyjne 
zajęcia do ośrodka kultury w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15,  

od poniedziałku do piątku. 
Biblioteka – godz. 10.00 – 18.00. 
Głośne czytanie bajek w bibliotece  – godz. 16.00 – 18.00 
Szachy –warcaby i zajęcia plastyczne – godz. 10.00 -12.00 
Bajki – godz. 12.00 – 14.00. 
Studio piosenki – godz. 12.00 – 14.00. 
Gry, zabawy – godz. 16.00 – 18.00. 
Zajęcia taneczno-mażoretkowe – godz. 14.00 -16.00. 
Tenis stołowy – godz. 16.00 – 18.00. 
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1 lipiec 2013 - wejście postanowień ustawy śmieciowej w życie 

Po długim przygotowywaniu dnia 10 czerwca 2013 roku w siedzibie Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”, który przejął na siebie obowiązki gmin będących jego członkami w zakresie m.in. przygoto-
wania przetargu, odbyło się otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sektorze 7 : 
Leśnica – Ujazd. 

Ofertę złożyło konsorcjum firm, tj.: 

1. Remondis Opole Sp. z o.o. -  Lider konsorcjum 

2. Remondis Gliwice Sp. z o.o. – Partner konsorcjum. 
W dniu 24.06.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. konsorcjum firm: Remondis Opole Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Opolu i Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Umowa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z konsorcjum będzie obowiązywała od 01.07.2013 r. W dniu 27.06.2013 r. na spotka-
niu w siedzibie Związku ustalono, że każda nieruchomość znajdująca się na terenie Związku (zarówno za-
mieszkała jak i niezamieszkała) zostanie wyposażona najpóźniej w terminie 2 tygodni w pojemnik w kolorze 
czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym na zmieszane odpady komunalne, oraz w worki do selektywnej 
zbiórki odpadów. Wszystkie nieruchomości, które zadeklarowały zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki 
bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w okresie przejściowym będą  wyposażone w worki na bioodpady,   
a następnie sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy będą obowiązkowo wyposażone w brązowe 
pojemniki na bioodpady . 

Związek dopuszcza postawienie w tym okresie pojemnika w innym kolorze niż brązowy, celem gromadzenia  
w nim bioodpadów. 

Nieruchomości niezamieszkałe oraz wielorodzinne zostaną zaopatrzone w terminie do 2 tygodni w odpowied-
nio oznakowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tj. w kolorze żółtym do gromadzenia odpadów 
surowcowych tzw. „suchych” oraz w kolorze zielonym na szkło. W przypadku braku czasowej możliwości po-
stawienia danego rodzaju pojemnika, dopuszcza się podstawienie kombinacji pojemników odpowiadającej za-
deklarowanej pojemności. Na spotkaniu ustalono również, że do czasu uzupełnienia pojemników do selektyw-
nej zbiórki odpadów, segregacja odpadów będzie również odbywała się w tzw. gniazdach. Pozostała ilość po-
jemników wynikająca ze złożonych deklaracji będzie sukcesywnie dostarczana właścicielom nieruchomości. 
Przedstawiciele firm uczestniczących w spotkaniu uzgodnili wspólne stanowisko, że celem zapewnienia ciągło-
ści odbioru odpadów komunalnych oraz sprawnym wdrożeniem systemu, wyrażają zgodę na nie zabieranie 
pojemników z nieruchomości z sektorów, w których od 1 lipca nie będą już przez nich obsługiwane. Uzgodnio-
no również, że wykonawcy tworząc harmonogramy odbioru odpadów dopasują je do aktualnie obowiązujących 
zachowując ciągłość odbioru odpadów. 

W lipcu 2013 każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Leśnica otrzyma pisemną informację  
o indywidualnym numerze konta na które wpłacana ma być „opłata śmieciowa”. 

Tekst opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” Pana Grzegorza Chudomięta. 

 W miesiącu maju ruszyła budowa od wielu lat 
oczekiwanej ścieżki rowerowej łączącej Leśnicę ze 
Zdzieszowicami. W bieżącym roku realizowany będzie 
pierwszy etap tej inwestycji, w ramach którego odtwo-
rzony ma być przydrożny rów chłonny na całym odcin-
ku od Leśnicy, aż do Zdzieszowic. Kolejnym elemen-
tem tej inwestycji to budowa ścieżki rowerowej o sze-
rokości 2,5 m oraz koryta odwadniającego  na odcinku 
ok 1000 metrów. Woda ze ścieżki odprowadzana bę-
dzie do rowu chłonnego poprzez rury odwadniające 
umieszczone metodą bezwykopową pod drogą powia-
tową. 
 W trakcie prac budowlanych zdemontowany 
został tzw. witacz, który na czas budowy został zdepo-
nowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Po za-
kończonej inwestycji w sąsiedztwo  wybudowanej 

ścieżki rowerowej powróci witacz, dodatkowo uzupeł-
niony o informacje o nowym partnerze gminy Leśnica 
tj. gminie Hirschaid. 
 Koszt tegorocznego etapu to 622 tys. zł  przy-
padający po połowie na Powiat Strzelecki i Gminę Le-
śnica. Drugi 750 metrowy odcinek ścieżki rowerowej 
ma być realizowany w roku 2014 i dopiero wtedy bę-
dziemy mogli powiedzieć, że nasi mieszkańcy – rowe-
rzyści mają bezpieczne połączenie z sąsiednia gminą. 
 
  Łukasz Jastrzembski 
  Burmistrz Leśnicy 

Ścieżka rowerowa Leśnica-Zdzieszowice etap 1. 
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Wieści z leśnickiego przedszkola 
W tym roku obchody Dnia Dziecka w naszym przedszkolu trwały cały tydzień. To był prawdziwy zawrót gło-
wy dla naszych przedszkolaków. 
A zaczęło się tak: poniedziałek – piknik z plecakami i zawody sportowe, wtorek – piżama party, środa – 
wszystko na opak i na lewą stronę, czwartek – śmieszne fryzury, piątek – dzieci przyniosły owoce, z których 
robiliśmy sałatki owocowe oraz soki. Dominującym kolorem w ubiorze był pomarańczowy. Fakt, że przez cały 
tydzień padał deszcz zupełnie nam nie przeszkadzał. Wszyscy świetnie się bawiliśmy a naszym mottem było 
powiedzenie „My się deszczu nie boimy”!!! 
        PP w Leśnicy 

1 maja br. odbyło się uro-
czyste otwarcie Parku Miejskiego w 
Leśnicy oraz podsumowanie projek-
tu „Żywa historia Leśnicy”. Organi-
zatorami przedsięwzięcia byli Bur-
mistrz Leśnicy, Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji, Koło TSKN 
Leśnica oraz Zarządy Osiedli Nr 1  
i 2 w Leśnicy we współpracy z OSP 
Leśnica. Sponsorami imprezy byli 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, MP 
Investment – Piotr Matheja, Apteka 
pod Lipami - Maria Kowalska. 

Pierwsza część imprezy od-
była się przed domem spotkań dla 
mieszkańców. Tradycyjnie postawio-
ne zostało drzewko majowe, które 
ma zapewnić dobrobyt i pomyślność. 
Zebranych mieszkańców i gości po-
witał przewodniczący Koła TSKN 
Leśnica Huberta Mincer oraz bur-
mistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. 
Potem członkowie grupy śpiewaczej 
Frohsinn przynieśli w uroczystym 
pochodzie Maibaum, który posta-
wiony został przed budynkiem. 
Drzewko majowe poświęcił pro-
boszcz Henryk Pasieka. Następnie 
uformowano uroczysty korowód, na 
czele którego szła orkiestra, a za nią 
grupy artystyczne z terenu Gminy 
Leśnica oraz mieszkańcy. Korowód 
przeszedł pod park miejski, gdzie 
uroczystego oficjalnego otwarcia 
dokonali burmistrz Łukasz Ja-
strzembski oraz proboszcz Henryk 
Pasieka. Wszyscy obecni udali się do 
parku, gdzie po części oficjalnej od-
była się część artystyczna. Występy 
odbywały się zarówno w stodole 
biesiadnej jak i na świeżym powie-
trzu. Imprezę prowadzili Leonard 
Malcharczyk i dyrektor LOKiRu 
Gizela Szendzielorz. 

W stodole biesiadnej zapre-
zentowali się laureaci III Gminnego 
Przeglądu Twórczości Śląskiej. Byli 
to: przedszkolaki z Leśnicy z tańcem 
ludowym śląskim „Trojak” (opiekun: 
Magdalena Paszko), przedstawiciel 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Raszowej z monologiem „Wiosna  

w Raszowej” (opiekun: Gabriela 
Galowy) oraz uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum w Leśnicy ze scenką 
rodzajową „Polteabend” (opiekunki: 
Ewelina Kilisz i Dorota Urlich). Za-
grali także uczniowie Publicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśni-
cy. Swój debiut miał Pan Kwoczała  
z Poręby, który zaśpiewał autorskie 
piosenki o Leśnicy. Akompaniował 
mu dyrektor szkoły muzycznej Kry-
stian Gajda. Dla zebranych zaśpie-
wali także solistka Klaudia Paterok, 
wokaliści ze studia piosenki LOKiR 
(LOKiR; instruktor Martyna Pszow-
ska) oraz studia wokalnego Bis 
(Koło TSKN Leśnica; instruktorzy: 
Aleksandra Mikołajczyk, Jarosław 
Bednarek), duet Simona i Denis  
z Warmątowic (instruktorzy: Alek-
sandra Mikołajczyk, Jarosław Bed-
narek), grupa śpiewacza Frohsinn 
(Koło TSKN Leśnica; instruktorzy: 
Maria Czeczor, Waldemar Bednarek) 
oraz AleBabki (LOKiR). Wieczorem 
odbył się koncert zespołu Karawana, 
a potem koncert akustyczny w wyko-
naniu Angeli Kurelowskiej i Tymo-
teusza Śnieżek. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem BIS. 

Równolegle na boisku do 
kosza odbył się blok taneczny, pod-
czas którego zaprezentowały się ma-
żoretki z LOKiRu (Baby Słoneczka, 
Mini Słoneczka, Słoneczka, Jakub 
Nowak oraz La Bella; instruktorki: 
Sandra Mientus, Anna Maciewitz) 
oraz grupy działające przy Kole 
TSKN Leśnica: Marlenki, Mini En-
tropia i Entropia (instruktor: Urszula 
Janda). Potem na boisku i przy urzą-
dzeniach rekreacyjnych odbył się 
blok sportowo-rekreacyjny prowa-
dzony przez gminnego animatora 
sportu Katarzynę Kozołup. 

Leśnicki Ośrodek Kultury 
 i Rekreacji zrealizował projekt pn. 
„ŻYWA HISTORIA LEŚNICY”  
z zakresu małych projektów w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Jego ko-

ordynatorem był pasjonat historii 
lokalnej Berthold Malik. W ramach 
projektu odbyły się warsztaty dzien-
nikarskie, w których udział wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Leśnicy. Potem młodzi dziennika-
rze przeprowadzili wywiady ze star-
szymi mieszkańcami Leśnicy, którzy 
opowiadali o dawnych zwyczajach, 
obrzędach, zawodach oraz cieka-
wych instytucjach, miejscach i oso-
bach. Wywiady przeprowadzali tak-
że pracownicy LOKiR-u. 1 maja 
nastąpiło podsumowanie projektu. W 
galerii sztuki w Leśnicy obejrzeć 
można było film pt. „Żywa historia 
Leśnicy”, jak również prezentacje 
multimedialne oraz ścianki działowe 
prezentujące dokumentację zdjęcio-
wą o tematyce: 1. Kalendarium  
2. Parafia 3. Młyny wodne 4. Rze-
miosło 5. Nazwy miejscowości. Po-
nadto zobaczyć można było zdjęcia 
związane z historią Leśnicy oraz 
ciekawe eksponaty. 
 W galerii odbył się także 
Otwarty Turniej Szachowy, który 
przeprowadził Kazimierz Przybyłek. 
Był to turniej towarzyski, gdzie  
w szachy zagrać mogli wszyscy 
chętni zawodnicy bez względu na 
wiek.  
Zapewniono także atrakcje dla dzieci 
w postaci mini wesołego miasteczka. 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia im-
prezy. 

LOKiR 
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Zapraszamy do Galerii Sztuki 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji serdecznie zaprasza do GALERII SZTUKI w Leśnicy (Plac Targowy 1) w 
soboty i niedziele w godz. 14.00–18.00. Istnieje także możliwość zwiedzania w innym terminie po wcześniejszym uzgodnie-
niu pod nr tel. 77 461 53 91. 

W galerii zobaczyć można: 
- wystawę tematyczną pt. „Żywa Historia Leśnicy” z projekcją filmu o miejscowości oraz jej mieszkańcach 
- wystawę obrazów artystów plastyków z Plenerów Malarskich w Górze św. Anny 
- wystawę zdjęć o Gminie Leśnica autorstwa Błażeja Duka 
- zdjęcia uczestników warsztatów fotograficznych pt. „Kwitnące czereśnie” 
- wystawę „Dawne młyny wodne” autorstwa Bertholda Malika 
- wystawę „Dinusiowe rytmy”         LOKiR 

 Za nami kolejny, bardzo pracowi-
ty, rok szkolny. Trzeba przyznać, że dużo się 
podczas niego wydarzyło. Nasza szkoła brała 
udział w dwóch projektach unijnych: 
„Uczniowie naszą przyszłością” oraz 
„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na 
edukacyjne wyżyny”. Celem  projektu 
„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na 
edukacyjne wyżyny” było zmniejszenie dys-
proporcji w dostępie uczniów do edukacji 
oraz poprawa jakości kształcenia  
w gminie Leśnica w roku szkolnym 
2012/2013.  
 Celem projektu „Uczniowie naszą 
przyszłością” było zmniejszenie dysproporcji 
w dostępie uczniów do edukacji oraz popra-
wa jakości kształcenia w gminie Leśnica, 
wyrównanie braków w wiadomościach  
i umiejętnościach z j. polskiego i matematy-
ki, zapewnienie uczniom wsparcia specjali-
stycznego, zgodnie z jego indywidualnymi 
możliwościami i potrzebami edukacyjnymi 
oraz zwiększenie dostępności wsparcia  
i pomocy psychologicznej.  
 Odbył się również Festiwal Pio-
senki Angielskiej i Niemieckiej. Uczniowie 
klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach    
profilaktycznych w Górze Świętej Anny. Na 
pewno ogromną atrakcją były wyjazdy na 
interesujące sztuki do teatru w Zabrzu. 
 Szkoła uczestniczyła również  
w programie „Szklanka mleka”, „Owoce  
w szkole”. Przez cały rok Szkolne Koło PCK 
pod opieką p. L. Popławskiej prowadziło 
akcję „Góra grosza”, w której udało nam się 
po raz kolejny zdobyć puchar prezydenta 
Kędzierzyna – Koźle. Zbieraliśmy także 
nakrętki dla chorej na mukowiscydozę 
dziewczynki. 
 Nasi uczniowie chętnie uczestni-
czyli w wielu konkursach, odnosząc podczas 
nich niejednokrotnie sukcesy. 
 15 maja odbył się w Leśnicy 
Gminny Konkurs Matematyczny klas I- III, 
który miał na celu wyłonić "najlepszych 
matematyków" w naszej gminie. Oto sukce-
sy uczniów naszej szkoły: 
Kl. I Kinga Warzecha - zdobyła III miejsce  
Kl. II Jacek Langer - zdobył III miejsce 
Kl. III Tomasz Langer - zdobył II miejsce. 
 Wzięliśmy udział w Sejmiku Eko-
logicznym przygotowanym przez SP z Le-
śnicy. Z tej okazji zostały wcześniej przepro-
wadzone konkursy o tematyce ekologicznej: 
Gminny Konkurs Plastyczno-Ekologiczny 
(Dawid Mieszczyński z 6 klasy zajął I miej-
sce), Gminny Konkurs Plastyczny 
"Ekologiczne fascynacje dla Ziemi 

 i człowieka" ( Kasia Kiedos - II miejsce, 
Dawid Mieszczyński - III miejsce, Simona 
Korczyńska - wyróżnienie)- opiekunem by-
ła p. E. Janicka, Gminny Konkurs Literacki 
(Anna Gruszka zajęła II miejsce). Pod-
czas sejmiku prezentowano talenty uczniów - 
zarówno w dziedzinie literatury, plastyki, jak 
i tańca i piosenki. Rozstrzygnięto Powiatowy 
Konkurs Piosenki Ekologiczej 
(przygotowana przez p. E. Janicką Joanna 
Pinkawa wyśpiewała I miejsce, Angeli-
ka Pander zajęła II miejsce - do konkursu 
przygotowała ją p. M. Pientka).  
 Nasi uczniowie  pięknie zaprezen-
towali szkołę podczas Turniejów Recytator-
skich i osiągnęli sukcesy. 
 W kategorii klasy I: 
I miejsce - Kinga Warzecha, 
II miejsce - Angelika Pander, Zuzanna No-
wak. 
Do konkursu uczennice przygotowała 
 p. L. Popławska. 
W kategorii klasy II: 
III miejsce - Anna Greif (opiekun  
p. K. Borguś). 
W kategorii klasy III: 
III miejsce - Zuzanna Gospodorz (opiekun p. 
L. Popławska). 
 11 kwietnia uczennica Adrianna 
Poloczek (kl.VI) reprezentowała szkołę  
w Strzelcach Opolskich podczas Rejonowe-
go Konkursu Recytatorskiego. Zdobyła II 
miejsce . 
W kategorii klas IV nasze uczennice zajęły: 
II miejsce - Weronika Ogaza, 
III miejsce - Agnieszka Poloczek, Marzena 
Gruszka. 
W kategorii klas V Wiktoria Niebój zdobyła 
III miejsce. 
Do konkursu uczestniczki przygotowywała 
p. E. Janicka. 
 18 czerwca reprezentanci naszej 
szkoły brali udział w Gminnym Konkursie 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, który 
odbył się w Szkole Podstawowej w Raszo-
wej. Joanna Pinkawa z piosenką angielską 
„Someone like you” zdobyła I miejsce, ocza-
rowując jury i zgromadzoną publiczność. 
Zespół w składzie: Agata Wyschka, Agata 
Nierle, Marcel Larisz oraz Jacek Langer 
zaśpiewał piosenkę niemiecką „Hallo Flie-
ger”, zdobywając przy tym drugie miejsce. 
  Joanna Pinkawa jest także laureat-
ką Konkursu Języka Angielskiego na szcze-
blu wojewódzkim, do którego przygotowała 
ją p. I. Banaś. 
 Uczeń naszej szkoły – Marcin 
Cedzich odniósł wiele sukcesów w sporcie: 

IV miejsce w Wojewódzkich Indywidual-
nych Mistrzostwach LA w biegu na 1000m, 
III miejsce w biegu na 1000 m w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Szkół Wiejskich, VI 
miejsce w Biegach przełajowych – etap wo-
jewódzki, I miejsce CROSS Solidarność w 
Zdzieszowicach oraz II miejsce w CROSS 
Korfantów. 
  Pod koniec maja na terenie naszej 
placówki odbył się kolejny piknik. Po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy go jako Zespół 
Szkolno-Przedszkolny. Piknik rozpoczął się 
Gminnym Turniejem Piłki Nożnej, nad któ-
rego przebiegiem czuwała p. M. Radecka. Po 
pełnych emocji meczach pomiędzy drużyna-
mi z Zalesia, Raszowej oraz Leśnicy ucznio-
wie naszej szkoły zajęli III miejsce. Po wrę-
czeniu pucharów oraz dyplomów rozpoczęła 
się część artystyczna. Na scenie wystąpili 
reprezentanci szkoły i przedszkola. Przygo-
towany przez nich program był niezwykle 
bogaty – występujący zaprezentowali swe 
umiejętności wokalne, recytatorskie, tanecz-
ne. Ciekawostką był pokaz wybuchu wulka-
nu przygotowany przez p. T. Florek oraz 
uczestników szkolnego projektu „Szkoła na 
wulkanie”. 
 Po raz kolejny, dzięki inicjatywie 
p. W. Czachor, szkoła brała udział w Ogól-
nopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”.  
  Tradycyjnie odbył się Konkurs 
Szkolny Mistrz Ortografii dla klas IV-VI. 
Tytuł mistrza zdobył uczeń klasy VI – Da-
riusz Baran. 
  Rok szkolny 2012/2013 był ogło-
szony Rokiem Bezpiecznej Szkoły.  
W związku z tym, na zaproszenie  
p. M. Pientki,  gościliśmy w naszej szkole 
młodszego aspiranta Adama Tymińskiego, 
który przeprowadził godzinne spotkania  
z uczniami kl I i II, III i IV, V i VI . Rozma-
wiano o bezpiecznym poruszaniu się po 
drogach, przemocy rówieśniczej i jej skut-
kach, niebezpieczeństwach czyhających  
w sieci. 
 Dzięki wycieczkom też można 
wiele się nauczyć. To połączenie przyjemne-
go z pożytecznym. Uczniowie klasy VI  
z opiekunkami p. M. Pientką oraz E. Janicką 
wzięli udział w IX Rajdzie „Strzelecka Wio-
sna”, podczas którego godnie zaprezentowali 
naszą gminę, biorąc udział w konkursach i 
zdobywając IV miejsce. 
 Niewątpliwie bardzo atrakcyjne 
okazały się wycieczki o charakterze histo-
rycznym zorganizowane przez  
p. W. Czachor. Uczniowie klas I - IV wyje-

Wieści ze szkoły w Zalesiu Śląskim 

dok. na str. 7 
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chali na całodniową wycieczkę do Biskupic koło Byczyny, gdzie w średniowiecznym grodzie  uczyli się łucznictwa, rzucania topo-
rami i nożami, tkactwa i pisania gęsim piórem liter wg starego alfabetu. 
   Drugą wycieczką był wyjazd do Bierkowic w celu poznania zwyczajów dawnej wsi opolskiej. Uczniowie byli oczarowa-
ni bogactwem  ekspozycji zabytków drewnianej architektury  Śląska Opolskiego. Na terenie muzeum obejrzeli dawną szkołę, ko-
ściół, kapliczki, kuźnię, karczmę, sklep, wiatrak oraz  domy. 
 W czerwcu rozpoczął się w szkole remont ogrzewania. 
  Przed nami dwa miesiące odpoczynku. Życzymy wszystkim udanych, a przede wszystkim bezpiecznych, wakacji.  
     W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów 
            Ewa Janicka 
 

Wieści ze szkoły w Zalesiu Śląskim  dok. ze str. 6 

 „Człowiek został powołany, 
aby uprawiać ogród ziemi i strzec go, jest 
zatem w szczególny sposób odpowiedzial-
ny za środowisko życia, to znaczy za rze-
czywistość stworzoną, która ma służyć 
jego osobowej godności i jego życiu: od-
powiedzialny nie tylko wobec obecnej 
epoki, ale i przyszłych pokoleń”.  

                 Jan Paweł II  
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  

po raz siódmy była organizatorem Re-
gionalnego Sejmiku Ekologicznego  
z udziałem uczniów  szkół Gminy Leśni-
ca,  Zespołu Szkół Gminy Izbicko, PSP 
nr 2 w Strzelcach Opolskich, PSP w Ol-
szowej, OSW w Leśnicy, przedszkolaków 
z PP w Leśnicy, Dyrektorów Szkół,  Ro-
dziców i Mieszkańców. Tradycyjnie, 
projekt organizowany był pod patronatem  
Burmistrza Leśnicy  p. Łukasza  Ja-
strzembskiego. Sejmik swoją obecnością 
uświetnili, podnosząc rangę naszego 
przedsięwzięcia, Goście, którym jest bli-
ska ochrona środowiska i chętnie  poświę-
cają swój cenny czas na edukacyjną dzia-
łalność dzieci: p. Andrzej Iwanowski – 
Wiceburmistrz Leśnicy, p. Agnieszka 
Zagola – Dyrektor ARR w Opolu z pra-
cownikami, p. Agnieszka Nowak – kie-
rownik GZO w Leśnicy,  p. Witold Wa-
gner - prezes Koła Łowieckiego „Zielona”  
z myśliwym | 
p. Zenonem Tomczykiem, p. Robert Kru-
czek- myśliwy Koła Łowieckiego 
„Słonka”, kapitan  Damian Glik z  Powia-
towej Komendy PSP w Strzelcach Opol-
skich ze strażakami, p. Piotr Koszucki – 
naczelnik OSP w Leśnicy ze strażakami, 
sierżant Anna Klekowska-Kuzio – dzielni-
cowa Posterunku Policji w Leśnicy,  
p. Edyta Gola – przedstawiciel TSKN  
w Leśnicy,  p. Ryszard Baszuk – Dyrektor 
OSW w Leśnicy i członek Towarzystwa 
Ekologicznego Ziemi Leśnickiej, specjali-
ści ds. edukacji i ochrony przyrody PK  
w Górze św. Anny p. Elżbieta Ozimowska 
i geolog p. Marek Zarankiewicz oraz pro-
fesjonalne festiwalowe jury: p. Irena Kre-
mer z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Kędzierzynie, brat Krzysztof Dziedzic– 
instruktor Chóru Bazyliki Świętej Anny  i 
Łukasz Knapik – instruktor Publicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. 

 Owocem tej wieloletniej edu-
kacji  są liczne działania praktyczne 
najmłodszych mieszkańców naszego re-

gionu – akcje zbiórki surowców wtórnych 
i niebezpiecznych – ZSEE: baterii, eletro-
śmieci; nakrętek, dokarmianie zwierząt, 
sadzenie drzew, aktywny i zdrowy tryb 
życia;  powstają prace artystyczne, pla-
styczne, multimedialne, literackie i mu-
zyczne. Działania te świadczą o dużej 
wrażliwości ekologicznej dzieci i mło-
dzieży. Realizowany w bieżącym roku 
Sejmik pod hasłem przewodnim 
„Ekologiczne fascynacje dla Ziemi i 
Człowieka”  wpisany został w  gminny 
projekt edukacyjny „Uczniowie leśnickiej 
gminy wspinają się na edukacyjne wy-
żyny”, dofinansowany ze środków EFS. 
Przyroda ubożeje, stąd koniecznie nale-
ży troszczyć się o bogaty i przyjazny jej 
świat, rozumieć i szanować jej formy. 
Stąd też Sejmik,  ekologiczny happening 
uczniów, gminne konkursy przyrodniczo-
ekologiczne pod hasłem „Ekologiczne 
fascynacje dla Ziemi i Człowieka”: Lite-
racki, Artystyczno -Ekologiczny, Pla-
styczny, Multimedialny, III Gminny  
i Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodni-
czo-Ekologicznej, prezentacje laureatów 
konkursów  i  wręczenie dyplomów i na-
gród  ufundowanych w ramach projektu 
„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się 
na edukacyjne wyżyny” oraz przez Burmi-
strza Leśnicy i Dyrektora SP w Leśnicy.  
  Realizację projektu uczniowie zakończy-
li prezentacją tańców, degustacją zdrowej 
żywności i udziałem w warsztatach pod 
hasłem „Ekologiczne fascynacje dla Ziemi  
i Człowieka” - prowadzonych przez 
Przedstawicieli  Instytucji działających  
w zakresie ochrony środowiska. Jak przy-
stało na Europejczyków XXI wieku, 
nasza młodzież jest otwarta na podno-
szenie swojej wiedzy i umiejętności w 
zakresie ochrony środowiska, by  
w przyszłości móc działać z pożytkiem  
dla siebie i przyszłych pokoleń. 

W miesiącu kwietniu uczniowie 
klas I-VI  wybrali się do Muzeum Czynu 
powstańczego na lekcje historyczne  
i przyrodnicze. 

W dniach 20-21 czerwca  
37 uczniów klas VI wyjechało na wy-
cieczkę  do Berlina.  Celem było poznanie 
historii i kultury, najciekawszych zabyt-
ków tego miasta oraz kontakt z żywym 
językiem. Z przewodnikiem zobaczyli 
między innymi 700 m odcinek Muru Ber-
lińskiego (Berliner Mauer) z East Side 
Galery, czyli graffiti znanych artystów z 

całego świata. Zwiedzili Aleksander Platz 
ze słynną wieżą telewizyjną (Fersehturm), 
Czerwonym Ratuszem (Rotes Rathaus) 
i renesansową Katedrą Berlińską (Berliner 
Dom). 
Wieczorem  uczestnicy wycieczki udali 
się do największego zadaszonego lasu 
tropikalnego w Europie. . Uczestnicy wy-
cieczki dziękują za wsparcie finansowe  
Burmistrzowi Leśnicy i Dyrektorowi BS 
w Leśnicy. 
Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli  
w dwudniowych warsztatach  profilak-
tycznych w Górze Świętej Anny. Oprócz 
zajęć integrujących były zajęcia prowa-
dzone przez pracownika PK Góra Świętej 
Anny, psychologa szkolnego, policję, 
pielęgniarki, rodziców uczniów, nauczy-
cieli. Było ognisko przygotowane z pomo-
cą rodziców i dyskoteka.  Warsztaty zosta-
ły zorganizowane w ramach projektu dofi-
nansowanego ze środków EFS 
„Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się 
na edukacyjne wyżyny”. 
 W ramach projektu uczniowie kl. VI 
i środków finansowych Rady Rodziców  
uczniowie klas IV – V  wyjechali do Do-
mu Muzyki i Tańca w Gliwicach na spek-
takl muzyczny pt. „Mały książę”. Ucznio-
wie klas I- III wyjechali na dofinansowa-
ny przez Radę Rodziców spektakl teatral-
ny do Teatru Dramatycznego w Zabrzu. 
Największe sukcesy naszych uczniów: 
Nominacja „ Leśnicki Orzeł” w katego-
rii „Nauka”- Paulina Mikołasz śr. ocen 
5,33; „Sukces Roku”- Sara Czakaj, 
„Sportowiec Roku” – Roksana Florek, 
„Praca Społeczna” – Daniel Bieniek 
Paulina Mikołasz –  laureatka Ogólnopol-
skiego Konkursu Multitest z Języka Nie-
mieckiego,  laureatka Wojewódzkiego 
Kuratoryjnego Konkursu Języka Niemiec-
kiego, III miejsce w Rejonowym Konkur-
sie Recytatorskim; 
Sara Czakaj –  laureatka Wojewódzkiego 
Kuratoryjnego  Konkursu Języka Nie-
mieckiego, laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu Multitest z Języka Niemieckie-
go,  I miejsce w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim w Języku Niemieckim; 
Michał Jarocki – I miejsce w Rejonowym 
Konkursie Recytatorskim, I miejsce  
w Gminnym Konkursie Recytatorskim ; 
Jan Tomaszowski   - III miejsce, Samuel 
Socha  Laureat w Ogólnopolskim Konkur-
sie Języka Niemieckiego „ Multitest”;  
Paulina  Po-
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spieschczyk – III miejsce  
w ogólnopolskim Konkursie Języka Nie-
mieckiego Daf -  Kenner, laureatka -III 
miejsce w ogólnopolskim konkursie Mul-
titest  z języka niemieckiego, wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
2013”;  Iwona Gola – wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kangur 
2013”; Alina Kopczyńska – II miejsce w 
Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej; Michaela Cedzich, Maciej Rodak 
-  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Niemieckiego „DaF – Kenner”; 
Sonia Pordzik –II miejsce w Powiatowych 
Zawodach w Halowej Piłce Nożnej 
Dziewcząt, Miłosz Wojciechowski – IV 
miejsce w Powiatowych Biegach Przełajo-
wych i Finalista Wojewódzkich Indywidu-
alnych Biegów Przełajowych; Weronika 
Janda – laureatka Ogólnopolskiego Kon-
kursu Multitest z Języka Niemieckiego, III 
miejsce w Powiatowych Mistrzostwach 
Mistrzostwach Halowej Mini Piłce Noż-
nej; Iwona Miedza –  III miejsce w biegu 
na 100m w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu,  II miejsce w sztafecie 
4x100 w Indywidualnych Mistrzostwach 
Powiatu, finalistka Mistrzostw Woje-
wództwa w biegu sztafetowym dziewcząt 
4x100; Wiktoria Rudol –  finalistka  
w Mistrzostwach Powiatu w Indywidual-
nej LA – rzut piłeczką palantowa i skok w 
dal, finalistka Mistrzostw Powiatu w teni-
sie stołowym, II miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w Halowej Mini Piłce Nożnej;  
Karolina Morelowska – II miejsce w bie-

gu sztafetowym na Indywidualnych Mi-
strzostwach LA, II miejsce w biegu na 
100 m. na Indywidualnych Mistrzostwach 
Gminy; Dagna Korcz – I miejsce w Gmin-
nym Konkursie Polonistycznym, II miej-
sce w Gminnym Konkursie Literackim, III 
miejsce w Międzygminnym Konkursie 
Ortograficznym; 
SKO I miejsce w Regionie Dolnośląskim 
w konkursie” Oszczędzam w Banku 
Spółdzielczym”; Michalina Hytrek - II 
miejsce w etapie wojewódzkim Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP 
upadkom!”; 
W Gminnej Olimpiadzie Matematycznej 
klas I – III:  Laura Harnos –  
I miejsce, Kinga Tomeczek II miejsce, 
Michał Lubczyk – III miejsce; 
XIII Turniej o Puchar Tymbarka „Z po-
dwórka na stadion” – chłopcy V miejsce 
w powiecie, XIII Turniej o Puchar Tym-
barku „Z podwórka na stadion”- dziew-
częta – II miejsce w  powiecie, IV Turniej 
Piłki Nożnej w Zalesiu Śl. – I miejsce,  
- Indywidualne Mistrzostwa Wojewódz-
twa w L.A.: Sebastian Grundt F inalista  
biegu na 500m chłopców, Roksana Flo-
rek, Karolina Morelowska, Iwona Miedza, 
Alicja Poniatowska – Finalistki sztafety 
4x100m dziewcząt 
  Teraz czas na wakacje. Nauczy-
cielom oraz Pracownikom szkoły dziękuję 
za rok wytężonej, sumiennej pracy, za 
wytrwałość w działaniach na rzecz eduka-
cji.  Rodzicom za zaangażowanie, służe-

nie radą, pomocą i wspieranie codzien-
nych działań szkoły. Władzom Samorzą-
dowym, Przyjaciołom szkoły za wszelkie 
formy wsparcia skierowane w kierunku 
edukacji naszych uczniów i działań edu-
kacyjno-wychowawczych szkoły. Ucz-
niom gratuluję osiągniętych wyników w 
nauce, sukcesów sportowych, nabycia 
nowych kompetencji i umiejętności. 
Wszystkim życzę szczęśliwych, bezpiecz-
nych, przepięknych wakacji.  
 Barbara Górna – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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Czarne chmury nad SOSW w  Leśnicy 
 

 Od dłuższego czasu nad leśnickim Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym zbierają się czarne chmury. Po 141 
latach istnienia, początkowo jako Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy, po II wojnie światowej 
przemianowany w Państwowy Zakład Wychowawczy, w połowie lat sześćdziesiątych zastąpiony nazwą Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, spadający w lawinowym tempie nabór uczniów do szkół wchodzących w skład 
placówki, zagraża jej bytowi. W okresie ostatnich 4 lat liczba uczniów z 200 zmalała do 90. Na niewiele się zdały 
wyjazdy rekrutacyjne do szkół ogólnodostępnych i specjalnych, reklama emitowana w Radio Park, foldery i ulotki, 
organizowane „Drzwi otwarte szkoły”. Scenariusz jest zatrważający, w trakcie roku, góra dwóch lat ośrodek jako 
jeden z największych zakładów pracy w Gminie Leśnica (zatrudnia obecnie blisko 70 pracowników pedagogicznych, 
administracji i obsługi  zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Leśnica) może zniknąć z mapy 
edukacyjnej Opolszczyzny. 
 W okresie ostatnich dziesięciu lat nauczyciele wielokrotnie podejmowali próby uchronienia placówki przed 
likwidacją. Wielokrotnie spotykaliśmy się na zebraniach dotyczących dalszych losów placówki i perspektyw jej 
rozwoju. Pomysły rodziły się przeróżne: od utworzenia przedszkola po warsztaty terapii zajęciowej dla młodzieży  
i dorosłych. Jednym z nich było utworzenie dla absolwentów szkoły zawodowej uzupełniającego liceum 
ogólnokształcącego. Liceum istniało 4 lata, niestety zmiany w prawie oświatowym uniemożliwiają obecnie 
kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie licealnym. Innym rozwiązaniem, które 
obecnie jest w trakcie realizacji, jest utworzenie na bazie budynku internatu  Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego dla dziewcząt do lat 18. MOW jest placówką o charakterze resocjalizacyjnym dla dziewcząt 
niedostosowanych społecznie kierowanych do placówki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie na 
podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. MOW  podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej , a nie jak niektórzy sądzą, 
Ministerstwu Sprawiedliwości. Nadzór pedagogiczny nad MOW-em, tak jak w przypadku SOSW, sprawuje Opolski 
Kurator Oświaty, organem prowadzący nadal pozostanie Powiat Strzelecki. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
jest placówką resocjalizacyjną w najłagodniejszym tego słowa znaczeniu. Daleko mu do poprawczaka czy schroniska 
dla nieletnich. Obecnie 23 nauczycieli ośrodka kończy studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji celem 
uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych. W wieloletniej historii ośrodka gro naszych wychowanków było 
skierowanych na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Utworzenie MOW i praca z młodzieżą niedostosowaną 
społecznie nie jest więc nic nowym dla większości nauczycieli SOSW. Powstanie placówki pozwoliłoby na 
zatrudnienie pracowników  na obecnym poziomie oraz zapobiegłoby degradacji wyremontowanych i odnowionych 
budynków ośrodka. 
          Ryszard Baszuk 
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Na boisku w Łąkach Kozielskich odbyły się  
23 czerwca 2013 r. coroczne Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Przystąpiły do nich wszystkie działające w gminie 
jednostki, tj. OSP Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki 
Kozielskie, Raszowa, Wysoka i OSP Zalesie Śląskie. 
Ogółem w czterech grupach wiekowych konkuro-
wano 21 zespołów. W strażackim dwuboju składają-
cym się ze sztafety i rozwinięcia bojowego w trzech 
kategoriach najlepsze okazały się drużyny OSP        
w Raszowej, w jednej zwyciężyła drużyna OSP        
w Zalesiu Śląskim. 
W kategorii seniorów zawody rozegrano wg Regula-
minu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP popu-
larnie nazywanego polskim „na mokro”. W grupie 
„A” – Męskie Drużyny Pożarnicze poza zasięgiem 
rywali była OSP w Raszowej, która zajęła I, II i III 
miejsce. W grupie „C” – Kobiece Drużyny Pożarni-
cze rywalizacja była bardziej wyrównana, a zwycięz-
ca OSP w Raszowej tylko o niespełna jedną sekundę 
wyprzedziła drugą w klasyfikacji OSP w Zalesiu 
Śląskim. Miejsce III przypadło OSP w Wysokiej. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP współza-
wodniczyły w oparciu o międzynarodowy Regula-
min CTIF. W grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna 
OSP w Zalesiu Śląskim, pokonując OSP w Raszowej. 
Wśród chłopców kolejność drużyn na I i II miejscu 
była odwrotna (I miejsce OSP Raszowa, II miejsce 
OSP Zalesie Śląskie). Na pozycji III znalazła się OSP 
w Wysokiej. 
Nagrodzono wszystkie zespoły uczestniczące w za-
wodach. Puchary, medale, nagrody rzeczowe dla 
MDP i dyplomy wręczyli Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski, druhowie Ryszard Golly oraz Alfons 
Długosz, Bernard Smandzich i Paweł Gawlik – Pre-
zes i Wiceprezesi Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP. Nagrody ufundowali Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy i Gmina Leśnica. Na zakoń-
czenie ceremonii rozdania nagród odznaką „Strażak 
Wzorowy” odznaczono druha Marka Wojtala z OSP 
w Wysokiej. Zawody zakończono tradycyjną stra-
żacką grochówką, przygotowaną za środki ofiaro-
wane przez właścicieli lokalnych przedsiębiorstw, 
zakładów usługowych i placówek handlowych. 
Nie po raz pierwszy podkreślić trzeba wzorową or-
ganizację zawodów. Jednostki OSP Łąki Kozielskie 
i OSP Raszowa bardzo dobrze wywiązały się z obo-
wiązków gospodarza imprezy. Duży, osobisty 

wkład pracy w przygotowanie obiektu boiska  
do imprezy miał druh Bernard Smandzich – Wice-
prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a za-
razem sołtys wsi Łąki Kozielskie. Funkcję komen-
danta zawodów wypełniał Komendant M-G ZOSP 
RP w Leśnicy dh Joachim Nowak. Starty oceniała 
komisja powołana rozkazem Komendanta Powiato-
wego PSP w Strzelcach Opolskich pod przewodnic-
twem mł. bryg. Janusza Filipkowskiego. Dopisała 
pogoda i licznie przybyła na zawody publiczność, 
która z zainteresowaniem obserwowała zmagania 
strażaków. 
 
Klasyfikacja końcowa zawodów: 
GRUPA „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze 
 
1. OSP Raszowa III 99,38 pkt 
2. OSP Raszowa II  103,81 pkt  
3. OSP Raszowa I  106,70 pkt 
4. OSP Zalesie Śląskie 124,27 pkt 
5. OSP Czarnocin  124,94 pkt 
6. OSP Wysoka  126,53 pkt 
7. OSP Lichynia  135,25 pkt 
8. OSP Leśnica  137,35 pkt 
9. OSP Łąki Kozielskie 156,70 pkt 
 
GRUPA „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze 
 
1. OSP Raszowa   124,26 pkt 
2. OSP Zalesie Śląskie 124,93 pkt 
3. OSP Wysoka  137,57 pkt 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 
 
1. MDP OSP Raszowa I 1036,37 pkt 
2. MDP OSP Zalesie Śląskie1006,90 pkt 
3. MDP OSP Wysoka 990,42 pkt 
4. MDP OSP Leśnica 967,85 pkt 
5. MDP OSP Lichynia 966,47 pkt 
6. MDP OSP Raszowa II 965,61 pkt 
7. MDP OSP Łąki Kozielskie903,45 pkt 
 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 
 
1. MDP OSP Zalesie Śląskie 1014,82 pkt 
2. MDP OSP Raszowa    1008,14 pkt 
   Jerzy Wojtala 
   Kierownik Referatu SO 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
Jak co roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z SOSW w Leśnicy przebywali w dniach 11 – 13.06.13r.  
w Pokrzywnej w ramach Treningu Umiejętności Społecznych.  Uczniowie sami planowali codzienny program pobytu, 
robili zakupy, przygotowywali posiłki i sprzątali swoje pokoje.  
W ramach edukacji ekologicznej i zdrowotnej zdobyli szczyt Szyndzielowej   Kopy, odwiedzili rezerwat Olszok i Ka-
plicę nad Bystrym Potokiem. Największą jednak atrakcją były całodniowe zajęcia w Parku Linowym.  
Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Banku Spółdzielczego w Leśnicy, a w szczególności Pani Renacie 
Kurzał, za co uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowanie.                                                         Olga Piś 

Małgorzata Podyma 
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Szanownym Jubilatom: 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Klarze Tinelt z Leśnicy. 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Franciszce Szyguła 
i Pani Elżbiecie Barton z Leśnicy, Pani Ewie Konieczny 
i Pani Elżbiecie Jureczko z Wysokiej, Pani Helenie Żyłka 
z Góry Świętej Anny, Pani Eryce Wancek i Pani Joannie 
Zagrol z Raszowej, Pani Annie Koj z Dolnej, Pani Annie 
Swaczyna z Łąk Kozielskich, Pani Annie Wolker z Domu 
Opieki w Porębie.  

Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Zofii Czypek i Pani Marii 
Murlowskiej z Raszowej, Pani Teresie Adamowicz z Góry 
Świętej Anny, Pani Ruth Bugiel z Poręby, Pani Annie Chwałek 
i Pani Zofii Łozińskiej z Domu Opieki w Porębie, Pani Helenie 
Makosz z Lichyni, Pani Małgorzacie Grajf z Zalesia Śląskiego, 
Siostrze Zakonnej Chriście Kusch z Leśnicy, Panu Aleksandrowi Żarczuk z Leśnicy, Panu Maksymilianowi 
Przybyła z Raszowej oraz Panu Norbertowi Strokosz z Zalesia Śląskiego.  

Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Siegfriedowi i Edith Krawietz z Wysokiej. 

Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Franciszkowi i Marii Mańka z Leśnicy. 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Gerardowi i Magdalenie Paterok, Państwu 
Jerzemu i Krystynie Kozioł z Lichyni, Państwu Marcinowi i Indze Miske, Państwu Józefowi i Marii 
Siwoń z Leśnicy, Państwu Henrykowi i Magdalenie Graca, Państwu Albertowi i Elżbiecie Kusz, 
Państwu Maksymilianowi i Marii Kriener, Państwu Kazimierzowi i Gizeli Oślizlok, Państwu Janowi   
i Jolancie Pandel z Raszowej, Państwu Pawłowi i Barbarze Konieczny z Łąk Kozielskich, Państwu 
Jerzemu i Beacie Brefka z Wysokiej, Państwu Andrzejowi i Lidii Kruczek z Dolnej oraz Państwu 
Rajmundowi i Krystynie Wanisz z Zalesia Śląskiego,  

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

 

Jubileusze dotyczą II kwartału 2013 r., sporządziła Maria Wanglorz kierownik USC, na podstawie 
akt znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w Leśnicy. 

Bezpieczny przedszkolak 
Ten rok szkolny  minął pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Wychowawcy w swoich grupach propagowali 
i realizowali tematy związane z bezpiecznym zachowaniem się dzieci w różnych porach roku i różnych 
sytuacjach życia codziennego w oparciu o program własny p. Joanny Szymczak „Zdrowy i bezpieczny leśnicki 
przedszkolak.” Nauczyciele wpajali także dzieciom zasady zdrowego trybu życia, dbania o higienę i rozwijania 
sprawności fizycznej. Po prostu promowaliśmy zdrowy i bezpieczny styl życia, nie zapominając o dbaniu  
o środowisko, w którym żyjemy. 
Jak w zeszłym roku nasi wychowankowie brali udział w licznych akcjach regionalnych i ogólnopolskich 
wszechstronnie rozwijając swoje zainteresowania. 
Dzieci naszego przedszkola są uczestnikami następujących programów: 
· III Edycja Programu Ekokultura- to ogólnopolski program zbierania i segregowania elektrośmieci. Wy 
Rodzice wspaniale zrozumieliście sens tego projektu i przywoziliście do przedszkola niepotrzebny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 
·V Edycja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”- organizator 
PPISw Strzelcach Opolskich- dzięki całej akcji nasze przedszkolaki znają doskonale zagrożenia związane         
z wdychaniem dymu nikotynowego, spalin czy innych szkodliwych dymów. 
·Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- zaznajamia dzieci          z 
potrzebą dbania o środowisko, przybliżający tematykę związaną ze środowiskiem przyrodniczym. Przedszkole 
posiada certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciel natury” 
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Szachowe rozmaitości 
Jedną z imprez towarzyszących podczas 

Dni Ziemi Strzeleckiej był IV Rodzinny Turniej 
Szachowy organizowany przez sekcję szachową 
„Strzelec”, działająca przy referacie Sportu  
i Rekreacji. Rozgrywki odbyły się w niedzielę  
2 czerwca, a wzięło w nich udział  
9 trzyosobowych drużyn ze Strzelec Opolskich, 
Opola, Leśnicy, Grodziska i Kielczy. Po zaciętej 
rywalizacji I miejsce wywalczyła rodzina 
Kolender z Leśnicy w składzie: Dominik 
Charczenko, Adam Kolender, Marek Kolender. 
Szachiści na co dzień szlifują swoje umiejętności 
w klubie UKS „Goniec” działającym przy 
Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Ich 
instruktorem jest Kazimierz Przybyłek. 
Gratulujemy sukcesu! 

22 czerwca w sali szachowej LOKiRu 
odbył się Turniej Szachowym, który stanowił 
podsumowanie roku 2012/2013. Organizatorami 
rozgrywek byli UKS "GONIEC" Leśnica, 
Kazimierz Przybyłek oraz Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji. W turnieju udział wzięło  
25 uczestników. 

 

WYNIKI: 
W kat. dziewczęta do 10 lat: 
I miejsce – Zofia Gołębiowska (Łaziska) 
II miejsce – Barbara Panek (Strzelce Opolskie) 
III miejsce – Beata Turek 
W kat. chłopcy do lat 10: 
I miejsce – Anatolij Syczewski (Strzelce Opolskie) 
II miejsce – Łukasz Hasterok (Grodzisko) 
III miejsce – Paweł Kolonko (Leśnica) 
W kat. dziewczęta do lat 12: 
I miejsce – Victoria Bogdoł 
II miejsce – Dorota Panek (Strzelce Opolskie) 
W kat. chłopcy do lat 12: 
I miejsce – Mateusz Kolonko (Leśnica) 
II miejsce – Kacper Majkowski 
III miejsce – Miłosz Browarski (Leśnica) 
W kat. open – powyżej 12 lat: 
I miejsce – Mateusz Hasterok (Grodzisko) 
II miejsce – Dominik Charczenko (Leśnica) 
III miejsce – Marek Kolender (Leśnica) 

 
LOKiR 

 

Leśnickie mażoretki na Mistrzostwach Polski 
W dniach 11-12 maja w Opolu odbyły się XV Mistrzostwa Polski Zespołów 

Mażoretkowych. Część występów odbyła się na lodowisku Toropol, a część w opolskim 
amfiteatrze. Gminę Leśnica reprezentowały mażoretki Słoneczka w kategorii kadetek oraz La 
Bella w kategorii juniorek. 

Dziewczynki na co dzień ćwiczą w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji pod okiem 
instruktorek Sandry Mientus i Anny Maciewitz. 

Leśnickie mażoretki zdobyły tytuł I Wicemistrza Polski w kategorii trio pom-pom 
kadetki. Trio wystąpiło w składzie: Julia Mincer, Wiktoria Paterok i Kinga Tomeczek. 

Wszystkim mażoretkom gratulujemy udanego występu na mistrzostwach i życzymy 
dalszego zapału do pracy. 

LOKiR 

·Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”- dzięki niemu nasze pociechy 
zrozumiały potrzebę dbania o czystość całego ciała, a szczególnie o higienę jamy ustnej oraz podniesienia 
świadomości konieczności przeprowadzania okresowych kontroli stomatologicznych i opanowania lęku 
związanego z wizytą w gabinecie stomatologicznym. 
·Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”- mająca na celu propagowanie codziennego czytania 
dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania wszechstronnego rozwoju naszych dzieci. 
Czytanie dziecku dla przyjemności- 20 minut dziennie- jest mądrym sposobem spędzania czasu z 
dzieckiem       i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. 
·Program „Zdrowy początek”- posiadamy certyfikat „Bezpiecznego Przedszkola”- co związane jest         z 
aktywnym promowaniem nawyków prozdrowotnych i świadomości ekologicznej najmłodszych. 
·Program „Dodaj język do ulubionych”- w myśl programu, aktywnie wspieramy dzieci z wadami 
wymowy, dbamy o językową poprawność i uczestniczmy w projekcie logopedycznym. 
·Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”- organizator PPIS w Strzelcach Opolskich- program 
adresowany jest do rodziców dzieci 6- letnich. Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych 
nawyków i umiejętności wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 
·Program „Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz izolacji”- w myśl programu niesiemy pomoc 
dzieciom z wadami wymowy oraz dbamy o poprawną polszczyznę. Przedszkole posiada certyfikat            
za udział w tym programie. 
 
Ponadto nasze przedszkole posiada certyfikat za opracowanie i wdrożenie dokumentacji danych 
osobowych. 
       Barbara Strokosz 
                                                                             Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy 
 
 
 

Bezpieczny przedszkolak  dok. ze str. 10 
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Informator SMS w Gminie 
Leśnica  

W ramach projektu  pn.: 
„Urząd na piątkę z plusem” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. 
Dobre rządzenie, Działanie 5.2 
Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej w Urzędzie Miejskim w 
Leśnicy, został stworzony gminny 
informator SMS.   Osoby zain-
teresowane otrzymaniem informacji za 
pośrednictwem SMS mogą zarejestro-
wać się w bezpłatnym gminnym infor-
matorze SMS-owym. W tym celu nale-
ży wypełnić formularz, który odnajdą 
Państwo na stronie Gminy Leśnica 
(http://www.lesnica.pl) w okienku 
„Informator SMS” lub bezpośrednio 
pod adresem  http://sms.lesnica.pl. Po 
zarejestrowaniu się, będziecie Państwo 
otrzymywać najnowsze informacje  
o wydarzeniach gminnych, zgodnie  
z wybranymi podczas rejestracji kate-
goriami tj. aktualności, wydarzenia 
kulturalne czy sytuacje kryzysowe.  

W formularzu rejestracyjnym 
należy podać numer telefonu, miejsco-
wość, ulicę datę urodzenia i płeć. Pro-
simy o podawanie prawdziwych da-
nych. Jest to niezbędne, by skierować 
informacje do właściwej grupy osób 
zainteresowanych. W tym ujęciu na-
zwa miejscowości oraz ulicy wymaga-
ne są celem prawidłowego skierowania 
informacji np. o przerwach  
w dostawie prądu lub wody. Data uro-
dzenia i płeć wymagane są z kolei 
w przypadku potrzeby poinformowania 
odpowiedniej grupy docelowe jak np.  
o badaniach profilaktycznych. 

  Marcin Mond  
  UM Leśnica 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim w Leśnicy  
nie wychodząc z domu 

W ramach projektu pn.: „Urząd na piątkę z plusem” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządze-
nie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  
w Urzędzie Miejskim w Leśnicy  zostało stworzone elektroniczne Biuro Obsłu-
gi Interesanta (eBOI). Umożliwia ono proste oraz wygodne załatwienie wielu 
spraw urzędowych bez potrzeby wychodzenia z domu. Prócz tego daje możli-
wość elektronicznej komunikacji na poziomie urząd – klient. Aby skorzystać z 
eBOI należy założyć  konto w systemie. W tym celu należy wypełnić formu-
larz, który odnajdą Państwo na stronie Gminy Leśnica (http://www.lesnica.pl) 
w okienku „e – Skrzynka Podawcza” lub bezpośrednio pod adresem  https://
lesnica.eboi.pl. Następnie wyświetli się formularz, który należy wypełnić zgod-
nie ze wskazaniami zawartymi na stronie. 

Po prawidłowym wypełnieniu niezbędnych danych i ich zatwierdzeniu 
otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji 
oraz informację z prośbą o ich zatwierdzenie. Należy pamiętać, że dla prawi-
dłowego dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail.  Na stro-
nie eBOI znajduje się wykaz spraw jakie można załatwić elektronicznie wraz  
z elektronicznymi formularzami. Wszystkie formularze po wypełnieniu  
a przed wysłaniem należy podpisać profilem zaufany ePUAP (bezpłatny) lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (odpłatnie). Po złożeniu pisma bę-
dzie można na bieżąco śledzić na jakim etapie i przez kogo jest załatwiana dana 
sprawa. 

Profil zaufany jest rodzajem bezpłatnej metody potwierdzania 
tożsamości obywatela w systemach administracji elektronicznej. Wykorzystu-
jąc profil zaufany załatwić można sprawy administracyjne (np. wnoszenie po-
dań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania 
się do urzędu.  

Profil zaufany daje możliwość logowania się m.in. na platformie ePU-
AP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) czy platformie 
usług elektronicznych ZUS (dostępna na stronie https://pue.zus.pl ). Aby 
uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl,  
a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego.  

Następnie należy dokonać potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy w 
dowolnym urzędzie, który pełni w tym przypadku rolę punktu potwierdzające-
go tożsamość – niezależnie od miejsca zameldowania. Jest to czynność jedno-
razowa oraz bezpłatna. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle 
nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut. Punkty potwierdzające profil zaufa-
ny znajdują się m.in. w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach 
skarbowych czy konsulatach.  

Po potwierdzeniu tożsamości obywatel będzie mógł załatwiać sprawy 
administracyjne za pośrednictwem Internetu.  

    Marcin Mond  UM Leśnica 

 26 kwietnia w naszej szkole odbył się ekologiczno-
przyrodniczy konkurs dla uczniów klas 
I -III. Zadania konkursowe i prezentację przygotowali członko-
wie Klubu Miłośników Przyrody i Ekologii wraz z opiekunem 
Iwoną Pawlus. Konkurs wszystkim się podobał, gdyż panowała 
miła atmosfera zabawy i rywalizacji. 

 Czy szkoła może być miejscem realizacji niekonwencjo-
nalnych projektów? Zdecydowanie tak. 24 maja uczniowie klas 
IV-VI po raz kolejny nocowali w szkole. Ta nietypowa forma 
integracji społeczności szkolnej sprawdza się doskonale od 
kilku lat. Tym razem uczestnicy brali udział w edukacyjnych 
podchodach i uczyli się belgijskiego tańca ludowego. Wieczo-
rem dzieci zostały zaproszone na kolację do restauracji Viktor-
jan. Koszt zamówionej pizzy został sfinansowany z pieniędzy 
zebranych ze sprzedaży upieczonych ciastek  na kiermasz bożo-
narodzeniowy. Punktem kulminacyjnym było wysłuchanie o 
północy legend i opowieści z dreszczykiem. Kilkugodzinna 
nocna przygoda zakończyła się wspólnym śniadaniem. Wszyscy 
wspominają ją z uśmiechem na twarzy. 

 W dniach od 3 do 13 czerwca pięćdziesięcioro troje 
uczniów naszej szkoły przebywało na zielonej szkole w małej 
nadmorskiej miejscowości Łazy koło Koszalina. Gościli w 
ośrodku Bryza oddalonym zaledwie 100 m od morza. Ponieważ 
pogoda dopisywała, dzieci codziennie przebywały na plaży 
zażywając kąpieli słonecznych i wdychając dobroczynny jod, a 
wieczorami odbywały się dyskoteki, zawody sportowe, gry na 
placu zabaw i jazdy na gokartach. Dodatkową atrakcją były 
wycieczki na kryty basen do Mielna i do aquaparku w Darłów-
ku, połączone ze zwiedzaniem obydwu miasteczek. Dzieci mia-
ły również okazję wypłynąć w morze na pokładzie statku wy-
cieczkowego oraz zwiedziły jednostkę wojskową w Koszalinie. 
Na zakończenie pełnego wrażeń pobytu wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Odbyło się również pożegnalne 
ognisko ubarwione humorystycznymi występami uczniów  
i kadry nauczycielskiej.  

Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Raszowej  
dok. ze str. 12 

Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 

dok. na str. 13 

http://www.lesnica.pl
http://sms.lesnica.pl
http://www.lesnica.pl
http://www.lesnica.eboi.pl
http://www.lesnica.eboi.pl
https://pue.zus.pl


 

 

STR. 13 NUMER 2/2013 

  
UNIA EUROPEJSKA 

Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zalesiu Śląskim 

W dniu 3 czerwca 2013r. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową pomp ciepła dla zasilania wewnętrznej instalacji c.o. i 
c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. W wyniku procedury przetargowej na ww. wymienione zada-
nie wyłoniony został wykonawca – Wiesław Kapica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „K&K Kapica-Karpiak technika 
Grzewcza i Sanitarna” z Rybnika. Wartość ww. zadania wynosi 966.366,30 zł. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na 
31.08.2013r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 

Prace przy zmianie lokalizacji kapliczki rozpoczęte. 
Po okresie  przygotowania dokumentacji i uzgodnień  ruszają prace  na zadaniu „Zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża przydrożnego w 
Lichyni”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 28 czerwca br. podpisano umowę z Henrykiem Jurczykiem  
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Sieraków. Prace będą prowadzone od lipca do 
końca września. 
Za zgodą Pana Bonka  nowa lokalizacja kapliczki i krzyża zostanie wykonana na  jego działce. Docelowo planuje się wykonać utwar-
dzenia i dojścia do kapliczki i krzyża z kostki granitowej oraz pozostałą przestrzeń uzupełnić zielenią ozdobną. Wartość prac wyniesie 
136 740,00 zł- całość finansowana z środków budżetu gminy.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica 
Dnia 27 maja 2013r. uchwalona została zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica. 
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewody Opolskiego, zostanie w najbliższym czasie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Opolskiego. Dokument ten umożliwi kontynuowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zalesie Śląskie i  Leśnica. 
         Referat Inwestycji 
         i Gospodarki Przestrzennej 

Wydawca:  
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,  

47-150 Leśnica, tel. 077 461 52 81 
Zespół redakcyjny: Edyta Gola,  Marcin Mond  

www.lesnica.pl  gazeta@lesnica.pl 

 W dniu 18.06.2013r odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Raszowej gminny etap konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 
dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Uczniowie leśnic-
kiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny". W kategorii piosenki 
angielskiej Jury przyznało: I miejsce Joannie Pinkawa (SP z Zalesia); II 
m. Natalii Duda (SP w Raszowej); III m. Dominice Strzyżewskiej (SP w 
Leśnicy). Natomiast w kategorii piosenki niemieckiej I miejsce ex quo 
przyznano Paulinie Mikołasz z Leśnicy i Pawłowi Hadaschikowi z Ra-
szowej. II miejsce zajął Zespół ze Szkoły w Zalesiu Śląskim w składzie: 
Agata Wyschka, Agata Nierle, Jacek Langer, Marcel Larisz. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy. 

 W dniach 20-21 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszo-
wej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w miejscowości Góra 
św. Anny. Celem wyjazdu było wspieranie młodego człowieka w proce-
sie poszukiwania wzorców i wartości, promowanie zdrowego stylu życia, 
dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających 
z zażywania środków psychoaktywnych. Uczestnicy mieli okazję spotkać 
się z policjantem     i jego pomocnikiem - owczarkiem niemieckim.  

Wszyscy z podziwem patrzyli na demonstrację umiejętności psów poli-
cyjnych. Pouczające były również zajęcia z panią psycholog Fabiolą 
Malorny dotyczące tematyki uzależnień. Bezpłatny wyjazd zorganizowa-
no w ramach projektu "Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edu-
kacyjne wyżyny".  

 Szóstoklasiści naszej szkoły otrzymali już wyniki sprawdzianu. 
Tradycyjnie wypadli bardzo dobrze uzyskując średni wynik - 30,9. Jest to 
jednocześnie czwarty wynik w województwie opolskim. Na tle średniej 
wojewódzkiej - 23,5 pkt. i gminy Leśnica 24,0 prezentują się wspaniale. 
Wyniki te plasują się w staninie najwyższym. Jesteśmy dumni z naszych 
wychowanków, którzy po raz kolejny uzyskali najlepszy wynik  
w gminie.   Iwona Pawlus Dyrektor Zespołu 
   Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej  

Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy 
 6 i 7 lipca 2013r. w ogrodzie farskim w Dolnej odbyły się  Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Leśnica. 
Mecze piłki siatkowej rozgrywały się na dwóch boiskach. W sobotę rywalizowało w sumie 10 zespołów męskich a w niedziele  
5 zespołów żeńskich. 
 W tym roku, wśród Panów najlepszą drużyną okazała się reprezentacja sołectwa Olszowa,  a kolejne miejsca zajęły 
reprezentacje z Szymiszowa oraz  Dolnej nr 2.  Ponadto w turnieju udział wzięły następujące drużyny: Dolna I, Leśnica,  ZPrAE -1, 
ZPrAE-2, Dziewkowice, Poręba oraz Czarnocin. 
Natomiast wśród drużyn Pań medal zdobyła, po raz pierwszy uczestnicząca w turnieju reprezentacja ze Spóroka. Kolejno, drugie 
miejsce zajęła drużyna z Leśnicy a trzecie drużyna z Poręby. W Turnieju uczestniczyły również reprezentacja z Zimnej Wódki oraz 
Dolnej, zajmując kolejno, czwarte i piąte miejsce. 
 W trakcie rozgrywek dla uczestników przygotowane były dwa poczęstunku: kawa i ciastko oraz kiełbasa z ogórkiem  
i  pieczywem. Poczęstunek zorganizowały członkinie ZŚKW oraz Panie z naszej miejscowości. A dla kibiców przygotowano kawę, 
kołacz śląski i kiełbasę z ogniska oraz frytki. 
 Pierwsze 3 zwycięskie zespoły zostały nagrodzone pucharem i medalami. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe 
breloczki metalowe. Nagrody dla zwycięskich drużyn wręczał Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski. Szczególne podziękowania dla 
Pana Andrzeja Widera za organizację i poprowadzenie turnieju. 
 W trakcie turnieju sołectwo Dolna otrzymało prezent od Burmistrza tj.  dwie siatki do gry, na nasze boiska, które zostały 
wręczone do rąk Pani sołtys . 
 Organizatorami turnieju byli Pan Andrzej Widera, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dolna, Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich w Dolnej. 
         Agnieszka Morawiec 
         TPWD 
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Zielona Szkoła w Łazach  

Leśnicka Majówka 

Zawody sportowo-pożarnicze 2013 

Koncert MOD Leśnica w leśnickim parku  

Piknik w ZSP w Zalesiu Śląskim  

Noc w szkole w Raszowej  

Absolutorium dla Burmistrza 
Piękny jubileusz radnego K. Mierzejewskiego 


