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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo 
dzieląc z nami ziemskie życie. 
    Jan Paweł II  

Na czas Świąt Bożego Narodzenia serdeczne  życzenia zdrowia,  
wszelkiej pomyślności, spokoju i radości oraz  tylko dobrych  

dni w Nowym  2016 Roku 
Składają 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy   Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
      Ryszard Froń     wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
oraz Radni Rady Miejskiej     

Szanownym Jubilatom 

Z okazji 97 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Wyrwich z Leśnicy 
Z okazji 96 rocznicy urodzin – Pani Veronice Noszka z Poręby 
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Agnieszce Sklorz z Leśnicy 
Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Annie Słupina z Leśnicy 
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Genowefie Kuseń z Leśnicy, Panu 
Konradowi Bugiel z Czarnocina, Pani Łucji Gawlik z Wysokiej, Siostrze 
Marii Proske z Leśnicy, Pani  Anieli Szablickiej z Lichyni 
Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Marii Wołowskiej z Lichyni, Panu 
Stefanowi Cedzich z Dolnej, Siostrze Amelii Urbas z Leśnicy, Pani Anieli 
Stadnik z Góry Św. Anny 
Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Rudner z Lichyni, Pani 
Cecylii Pecnik z Zalesia Śląskiego, 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Musioł z Poręby, Pani Zofii 
Wiora z Kadłubca, Pani Gertrudzie Swaczyna z Leśnicy, Pani Stefanii Rall 
z Leśnicy, Pani Annie Smiatek z Wysokiej, Pani Gabrieli Grobosz z 
Leśnicy, Pani Marcie Rusin z Zalesia Śląskiego 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Panu Leonardowi Jahn z Leśnicy, Panu Heinzowi Pasternok 
z Raszowej, Panu Romanowi Komander z Dolnej, Pani Elżbiecie Majnusz z Zalesia Śląskiego, Pani 
Annie Strokosz z Leśnicy, Pani Irmie Zmuda z Raszowej, Panu Franciszkowi Tulik z Lichyni, Pani 
Stefanii Musioł z Góry Św. Anny, Pani Stefanii Małucha z Zalesia Śląskiego 
Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego  - Państwu Zofii i Michałowi Domeredzkim z Poręby, 
Państwu Annie i Norbertowi Moisa z Góry Św. Anny 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Walburdze i Helmutowi Raczek z Leśnicy, 
Państwu Stanisławie i Stanisławowi Chociejowskim z Góry Św. Anny 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Cecylii i Gerardowi Dronka z Leśnicy, Państwu 
Gabrieli i Klaudiuszowi Waloszek z Zalesia Śląskiego, Państwu Marii Fox i Zygfrydowi Cielanga-Fox 
z Raszowej, Państwu Dorocie Kremser-Kossakowskiej i Sławomirowi Kossakowskiemu z Leśnicy, 
Państwu Klaudii i Januszowi Grundt z Leśnicy, Państwu Annie i Joachimowi Wacławczyk z Wysokiej  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności, w imieniu własnym 
i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, składa Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.  
  
Jubileusze dot. IV kwartału 2015 roku. 
Sporządził Piotr Lubczyk na podstawie informacji znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego  i Ewidencji 
PESEL  
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Stawki podatkowe na rok 2016  
Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. uchwaliła stawki podatkowe na rok 2016. Stawki 
podatków i opłat lokalnych na 2016 rok utrzymane zostały na tym samym poziomie co w roku 2015.  

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 wynoszą:  
od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,  

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych - 4,58 zł od 1 hektara powierzchni,  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m
2

 powierzchni,  

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudo-
wę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni, 

od budynków lub ich części:  

mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej,  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,60 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej,  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-

nym - 10,68 zł od 1 m
2

 powierzchni użytkowej,  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-

tych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,41 zł od 1 m
2

 powierzchni użytkowej,  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 4,57 zł od 1 m
2

 powierzchni użytkowej,  

3) od budowli:  
przesyłowych i rozdzielczych wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służą-

cych do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości,  
pozostałych – 2% ich wartości,  

Podatek rolny  
Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatko-
wy ogłoszonej przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. średnia cena sku-
pu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 
53,75 zł za 1 dt. Cena  ta w porównaniu do roku 2015 jest niższa o 12%. 

 
Stawka podatku rolnego na rok 2016 wynosić będzie: 

dla właścicieli gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 134,375 zł  
dla pozostałych podatników z 1 ha fizycznego – 268,75 zł  

Irena Barteczko  
Referat Finansowo-Budżetowy 

Wykaz telefonów alarmowych 
DROGI WOJEWÓDZKIE 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział 

Terenowy Olesno: 
- Kierownik Oddziału Pan Tomasz Sosnowski : 

34/350-91-90, 504 029 645. 
- Majster Pan Franciszek Leś:  
34/350-91-90, 504 029 646. 
DROGI POWIATOWE 
Dyżurny akcji zimowej : 77/440 17 00, 

602 297 839. 
Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych  
Andrzej Ful : 77/440 17 16. 
 
 
 

DROGI GMINNE 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: 
- w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : 77/461 53 

81, 
- w dni robocze po godz. 15:00 oraz w dni wolne 

od pracy: 503 792 275. 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu w czystości, właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wy-
dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pie-

szego położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości.     Ref. IK 

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016 
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Azbest znika 
Gmina Leśnica w roku bieżącym po raz pierwszy miała możliwość i złożyła wniosek do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie  zadania w zakre-
sie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica  zgodnie z  „ Gminnym 
Programem Usuwania Azbestu”.  
W dniu 9 lipca 2015r. podpisano umowę  dotacji Nr 115/2015/G-30/OZ-ZOA/D  pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Gminą Leśnica. 
Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie  oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu  na zadanie  „ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Leśnicy – VI nabór”. 
Całkowita wartość zadania wyniosła  20 266,73 zł. z czego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  pokrył  50 % kosztów– tj. kwotę 10 133,37 zł., Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu sfinansował 35 % kosztów  tj. 7 093,36 
zł., zaś właściciele nieruchomości  ponieśli 15 %  kosztów tj.  3 040,00 zł. 
Łącznie z terenu miasta i gminy Leśnica usunięto i unieszkodliwiono około 42 ton wyrobów zawierają-
cych azbest z dwudziestu sześciu nieruchomości. 
Zadanie to na terenie Gminy Leśnica realizowała, wyłoniona w ramach konkursu ofert,  Spółka „ Śro-
dowisko i Innowacje” Spółka z o .o. Dobrów 8,   28 – 142 Tuczępy na przełomie miesiąca sierpnia 
i września br. 
Zachęca się posiadaczy azbestu do zgłaszania w latach następnych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy za-
miar jego usunięcia w ramach dofinansowania ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”. 
Kolejny nabór wniosków planuje się na przełomie stycznia i lutego 2016 r. po ogłoszeniu konkursu 
o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
        Referat Rolnictwa, Ekologii  i  
        Gospodarki Nieruchomościami 

Małe remonty na drogach gminnych na terenie Gminy Leśnica 

Gmina Leśnica przeprowadziła w ostatnim czasie kilkanaście remontów na drogach gminnych: 
remont ul. Leśnej w Wysokiej – remont polegał na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na jednym 

z rozgałęzień ul. Leśnej na długości około 60 mb. Droga ta ułatwi dostęp do gospodarstw znajdujących 
się w tamtej okolicy sołectwa Wysoka. Koszt tego remontu to kwota 35 tys. złotych.  

remont ul. Słonecznej w Lichyni – remont polegał na ułożeniu na odcinku 73 metrów nowej nawierzchni 
asfaltowej wraz z podbudową z tłucznia, a na odcinku 190 metrów wykonano frezowanie istniejącej na-
wierzchni i ułożono nową nawierzchni  z betonu asfaltowego. Koszt tego zadania to prawie 81 tys. zło-
tych.  

remont balustrady przy ul. Księżowiejskiej w Leśnicy na rzece Padół –wykonano piaskowanie istnieją-
cej balustrady na kładce dla pieszych nad rzeką Padół, jej malowanie oraz podwyższono ją o 15 cm 
w celu dostosowania do normatywnej wysokości. Przemurowano także istniejący uszkodzony słupek. 
Koszt tego zadania to 4860,00 zł  

remont dojazdu na Placu Targowym w Leśnicy – z uwagi na nierówności na drodze dojazdowej na Placu 
Targowym zostało zlecone przełoże-
nie części tej drogi na powierzchni 57 
m2 (nawierzchnia z kostki brukowej), 
wzmocniono podbudowę  i przełożo-
no  17 mb krawężnika. Kwota zadania 
-  7 tys. złotych. 

remont drogi gminnej ul. Dunikow-
skiego w Górze Św. Anny - 

w ramach zadania przełożono około 
100 m2 kostki granitowej na połącze-
niu ul. Dunikowskiego z drogą po-
wiatową. Została także wykonana 
nowa podbudowa. Skrzyżowanie to 
było już bardzo uszkodzone, duże 
nierówności które utrudniały wjazd 
lub wyjazd z  ul. Dunikowskiego.  
Kwota tego zadania to ponad 19 tys. złotych. 
         Referat Infrastruktury Komunalnej 
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Dobiega końca pierwsze półrocze nauki, wielkimi 
krokami odchodzi Stary, a zbliża się Nowy Rok. 
W tym okresie w naszym przedszkolu miało 
miejsce wiele interesujących wydarzeń.  
Przedstawię pokrótce kalendarium najważniej-
szych z nich. 
W październiku: 
Gościliśmy funkcjonariuszy z Posterunku Policji 
w Leśnicy, którzy przygotowali dla naszych wy-
chowanków prezentację multimedialną połączoną 
z pogadanką na temat zasad ruchu drogowego 
oraz zachowania się w sytuacjach trudnych. 
Rozpoczęliśmy „Spotkania z bajką” z udziałem 
rodziców naszych podopiecznych.  

W listopadzie: 
Pamiętaliśmy o naszych zmarłych. Wszystkie 
grupy odwiedziły pobliski cmentarz i zapaliły 
znicze.  
Istotnym wydarzeniem w życiu naszej placówki 
była uroczystość pasowania na Starszaka i Przed-
szkolaka.  
Braliśmy udział w obchodach uroczystości Św. 
Marcina. Grupa Motylki pod opieką p. Asi przy-
gotowała program artystyczny w języku polskim 
i niemieckim.  
Gościliśmy w przedszkolu teatrzyk KIKI MORA 
z Jaworzna, z przedstawieniem „Bajka o Królew-
nie Marysi i lodowej górze”. Spektakl ufundowa-
ła nasza Rada Rodziców. 
 Wszystkie grupy przygotowały prace na konkurs 
plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”.  
Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziec-
ka (20 listopada). W tym dniu odbyła się poga-
danka tematyczna oraz prezentacja multimedialna 
przygotowana przez p. Asię. 
 Gościliśmy w naszym przedszkolu 10 osobową 
grupę studentów z Wyższej Szkoły Zawodowej 
z Wolfsburga w Niemczech. Zapoznaliśmy gości 
z naszą placówką i zaprezentowaliśmy naszych 
przedszkolaków.  
Dzięki naszej Radzie Rodziców mieliśmy okazję 
uczestniczyć w lekcji przyrody z naturalnymi 
okazami płazów.  
Grupa Motylki pod opieką p. Asi reprezentowała 
nasze przedszkole w przeglądzie tańców regional-
nych w Zalesiu Śląskim. 
Niemal tradycją w naszym przedszkolu stały się 
obchody światowego dnia pluszowego misia. 
Dzieci przynoszą wówczas swoje ulubione misie 
i ubierają się na kolor żółto- brązowy.  
Jak listopad to i Andrzejki. W naszym przedszko-
lu z tej okazji odbyła się zabawa dla dzieci, którą 
poprowadziła p. Basia. 
Również nasi Rodzice mieli okazję bawić się 
w tym okresie, dzięki Radzie Rodziców, która 

zorganizowała zabawę andrzejkową w restauracji 
Harcówka. Wzięło w niej udział 45 par, a dochód 
wyniósł 2570 zł. Pozyskane fundusze przezna-
czymy na organizację imprez kulturalnych dla 
naszych dzieci. W tym miejscu pragniemy jesz-
cze raz bardzo serdecznie podziękować członkom 
Rady Rodziców oraz rodzicom, którzy ogromnie 
zaangażowali się w organizację i realizację tej 
imprezy: Joannie Wieczorek, Barbarze Leżak- 
Janiszewskiej, Romanowi Dziwisz Natalii Ogór-
czak, Renacie Smykała, Monice Więcek, Monice 
Kwoczała, Patrycji Dronka, Annie Koszkul, Ewe-
linie Kilisz, Marioli Gajda, Katrin Grabiec, Doro-
cie Jastrzembskiej, Beacie Dziwisz, Lucynie 
Twardowskiej, Bożenie Bochynek, Beacie Szen-
dzielorz, Ewie Grabowskiej, Iwonie Kurzaj, 
Agnieszce Mnich, Joannie Rigol, Monice Wię-
cek, Beacie Dziwisz, Krzysztofowi Sitnik, An-
drzejowi Gołaszewskiemu. Myślę, że słowa uzna-
nia należą się także naszym paniom - pracowni-
kom przedszkola - które wykonały piękne, orygi-
nalne kotyliony.  
Także w listopadzie ogłosiliśmy IV Rodzinny 
Konkurs na wykonanie ozdoby świątecznej. 
Wszystkie zgłoszone prace zostały zaprezentowa-
ne na kiermaszu bożonarodzeniowym zorganizo-
wanym w naszym przedszkolu.  
Nasza placówka wzięła udział w konkursie na 
ozdobę choinkową zorganizowanym przez Po-
wiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich. 
Największym wydarzeniem listopada, jak się 
okazało, było przystąpienie naszego przedszkola 
do VI Edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego 
dla przedszkoli pod hasłem „Zrób to sam”. Celem 
konkursu jest propagowanie idei troski o środo-
wisko naturalne wśród dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz ich rodziców. Zadaniem przed-
szkoli było przygotowanie oraz przesłanie zdjęcia 
jednej pracy. Powinna ona być przydatnym do 
życia lub zabawy przedmiotem i zostać wykona-
na przy użyciu wszelkiego rodzaju niepotrzeb-
nych rzeczy lub ich części oraz materiałów pla-
stycznych. Tego zadania w naszym przedszkolu 
podjął się pan Artur Sitnik. Wykonał pracę 
„Wesołe instrumenty muzyczne” oraz ustawił ją 
w ogrodzie przedszkolnym korzystając wyłącznie 
z własnych środków finansowych. Praca „Wesołe 
instrumenty muzyczne” zdobyła I miejsce 
(spośród 2400 prac). Nagrodą jest wyposażenie 
sali i placu zabaw na kwotę 4500 zł. Panie Artu-
rze jeszcze raz dziękujemy. 
W grudniu  
Obchodziliśmy Barbórkę - Święto Górników. 
W tym dniu odbyło się spotkanie z górnikiem 

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę w leśnickim przedszkolu 
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Marianem Kabata  oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Asię. 
Bardzo ważnym gościem, z utęsknieniem wyczekiwanym przez wszystkie nasze dzieci, był Św. 
Mikołaj. Jak zwykle nie zawiódł - przybył do nas z ogromnym workiem prezentów i obdarował 

nimi wszystkie, oczywiście zawsze grzeczne, dzieci.  
Wzorem ubiegłych lat organizujemy w naszym przedszkolu akcję Góra Grosza oraz Szlachetna 
Paczka. 
Za pasem święta, a więc okres, w którym w naszym przedszkolu będzie pachniało piernikami, bę-
dzie się snuła kolęda podczas spotkań jasełkowych i wyczuwalna będzie atmosfera oczekiwania 
na pierwszą gwiazdkę, na Wigilię i rodzinne świętowanie.  
Na ten właśnie czas oraz Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim spokoju, miłości i wspa-
niałych marzeń oraz niegasnącej wiary na ich spełnienie. 

Joanna Szymczak  
Publiczne Przedszkole  

Profilaktyka w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka  

z Asyżu w Leśnicy 
 

Powszechnie wiadomo, że „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”. Ta znana od starożytności 
i przypisywana Hipokratesowi maksyma (łac. morbum evitare quam curare facilius est) dotyczy 
nie tylko spraw zdrowotnych, ale także wszelkich innych sytuacji, w których profilaktyka jest ła-
twiejszym i często tańszym rozwiązaniem, aniżeli usuwanie skutków niekorzystnych zdarzeń. Dla-
tego w naszym gimnazjum staramy się kłaść duży nacisk na uświadamianiu uczniom, jak ważne 
jest dbanie o zdrowie, nieuleganie negatywnym wpływom środowiska oraz kształtowanie umiejęt-
ności asertywnego zachowania. 

 Od 24 do 25 września 2015 r. uczniowie klas III uczestniczyli w warsztatach profilaktycz-
nych w Pokrzywnej. Uczniowie oprócz aktywności fizycznej jaką było wyjście na Biskupią Kopę, 
czy Nordic Walking szlakiem do Jarnołtówka, poszerzyli wiedzę na temat przyczyn i skutków spo-
żywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz sygnałów ostrzegawczych związanych z ich nadu-
żywaniem,  poznali sposoby radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z powyższych uzależ-
nień, poszerzyli wiedzę o zgubnym wpływie środków uzależniających na życie uczuciowe 
(rówieśnicy, rodzina), kształtowali postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji zwią-
zanych z uzależnieniami, kształcili praktyczne umiejętności komunikacyjne ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności asertywnego zachowania się wobec propozycji spożycia środków 
uzależniających, poznali perspektywy zdrowego stylu życia i drogi do osiągnięcia satysfakcji oso-
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Profilaktyka w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka  
z Asyżu w Leśnicy cd. ze str. 5 

bistej bez używania alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Po powrocie zaprezentowali 
efekty swojej pracy pozostałym uczniom gimnazjum podczas lekcji wychowawczej. Pokazali 
scenki, zaśpiewali piosenki w scenerii własnoręcznie przygotowanych plakatów, ostrzegających 
przed uzależnieniami. Po występie plakaty zostały rozwieszone w holu szkoły by przypominały 
o tym ważnym temacie. Warsztaty profilaktyczne w Pokrzywnej zostały sfinansowane przez 
Urząd Miejski w Leśnicy oraz rodziców uczniów, za co serdecznie dziękujemy. 

Nauczyciele, pedagodzy, 
psycholodzy mają ogromny 
wpływ na kształtowanie się po-
staw młodych ludzi. Współcze-
sna szkoła musi stanowczo rea-
gować na dopalacze, czy inne 
substancje psychoaktywne. Dla-
tego też 28 października 2015 r. 
nauczyciele naszej szkoły 
uczestniczyli w szkoleniu 
„Przeciwdziałanie uzależnie-
niom z uwzględnieniem narko-
tyków i dopalaczy”. Szkolenie 
zostało przeprowadzone przez 
Ośrodek Psychoprofilaktyki No-
wa Perspektywa z Krakowa, a 
sfinansowane przez Urząd Miejski w Leśnicy. Nauczyciele otrzymali broszury informacyjne oraz 
publikacje, z których możemy korzystać na lekcjach wychowawczych, czy przy spotkaniach 
z rodzicami. 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce, co 
roku 12 000 kobiet choruje na raka piersi, a 5 000 z nich - umiera. Jednak im wcześniej choroba 
zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa na jej wyleczenie bez potrzeby interwencji chirur-
gicznej. Tak się dzieje jednak w zaledwie 20 procentach zachorowań. Każdego roku na świecie 
na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie, co 18 minut z jego powodu 
umiera jedna kobieta. Co roku około 3 500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór! Połowa z nich 
nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Część z nich nie zdążyła po 
prostu wykonać badania cytologicznego. Dlatego tak ważne jest by uświadomić nasze „młode 
kobietki” jak ważna jest profilaktyka w tych tematach. W grudniu w gimnazjum zostały przepro-
wadzone spotkania z panią położną Beatą Hadasik dla uczennic klas II i III, których rodzice wy-
razili zgodę na takie zajęcia. Koordynatorem tych działań była pani Agnieszka Szczygieł – nau-
czyciel biologii. 

Przed nami jeszcze wiele działań z zakresu profilaktyki, które zaplanowane są do realiza-
cji do końca czerwca 2016 roku. Mam nadzieję, że prowadzone działania przyniosą efekty i za-
szczepimy w naszej młodzieży troskę o własne zdrowie. 

Joanna Rigol – dyrektor PG w Leśnicy 

Zapraszamy na koncert kolęd 
Nadziei – by nie opuszczała, radości – by rozweselała, miłości – by obrodziła, dobroci – 

by zawsze była. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Leśnica ser-
deczne życzenia składają Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gizela Szendzielorz 
wraz z Pracownikami. 

LOKiR serdecznie zaprasza na Tradycyjny Koncert Kolęd, który odbędzie się 
3 stycznia 2016 roku (niedziela) o godz. 17.00 w Stodole Biesiadnej w Parku Miejskim 
w Leśnicy.  
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Za nami wiele ważnych wydarzeń. W ciągu ko-
lejnych miesięcy nauki wiele się u nas działo. W miesiącu 
październiku uczniowie klas I-III wyjechali na spektakl 
pt. „ Syrenka”, a uczniowie klas IV-VI obejrzeli spektakl  
„W 80 dni dookoła świata”. Dzieci oglądały spektakl 
z zapartym tchem, wszyscy wyszli bardzo zadowoleni, 
nagradzając aktorów gromkimi brawami. Kolejnym waż-
nym wydarzeniem był organizowany kolejny raz w naszej 
szkole  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- uczniowie 
na sali gimnastycznej zmagali się z działaniami matema-
tycznymi, zapoznali się z techniką mnożenia na palcach. 
Wyłoniliśmy mistrzów mnożenia w każdej klasie.  

Kontynuując projekt Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii- uczniowie klasy trzeciej i czwartej  odwie-
dzili pracownie:  Architecturium poznając historię archi-
tektury i budownictwa,  Mechanicum, 
gdzie  zobaczyli, czym jest wielokrążek 
i poznali jego zastosowanie,  Gardenium, 
gdzie poznali  różnego rodzaju skały, 
minerały, budowę roślin, a także zoba-
czyli pracę pszczół. W sali Technologi-
cum  zapoznali się z  najnowszymi no-
winkami technologicznym. Sala Opti-
cum poruszyła temat fluorescencji, 
a w sali Ecologicum rozmawiali o segre-
gacji śmieci.  Ostatnie zajęcia w sali  
Electromagnetum wyjaśniły, jak działa 
pole magnetyczne. 
Tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej, a na uroczysty apel 
zaprosiliśmy wszystkich aktualnych, 
a także emerytowanych pracowników 
szkoły. Odbywały się także szkolne eli-
minacje konkursów przedmiotowych z j. 
polskiego, angielskiego, niemieckiego, 
przyrody, matematyki oraz historii, 
a także plastycznych – „Zagrożenia 
w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka”, 
„Zapobiegajmy pożarom”.  Uczennica E. Strokosz zdoby-
ła wyróżnienie  w konkursie „Nie pal przy mnie proszę” .  

Z sukcesów sportowych możemy się pochwalić 
I miejscem dziewcząt w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej. 
Niestety w trakcie rozgrywek powiatowych nie udało się 
nam powtórzyć tego sukcesu. W biegach przełajowych 
nasz uczeń  zajął 2 miejsce na etapie gminnym, 5- w po-
wiecie, a na szczeblu wojewódzkim uplasował się na 21 
miejscu. Jest to ogromny sukces, gdyż startował z ucznia-
mi zrzeszonymi w klubach sportowych. Także 1 miejsce 
w kategorii dziewcząt na etapie gminnym zajęła uczenni-
ca klasy VI. 
Ciekawym dniem w październiku był także zorganizowa-
ny przez Samorząd Szkolny Dzień Spódnicy- kreatyw-
ność naszych chłopców zaskoczyła nas pozytywnie- pode-
szli do tego dnia z dużą dawką humoru.  
28 października pełnoprawnymi członkami naszej szkoły 
stały się pierwszaki- uczniowie zaprezentowali ciekawy 
program słowno-muzyczny z uwzględnieniem języków 
angielskiego i niemieckiego. 

Święto Drzewa obchodziliśmy w inny sposób- 
wizytą w stolarni pana Kwoczały- rodzica naszej uczenni-
cy, który przybliżył nam pracę stolarza, pokazał różne 
gatunki drzew od strony, której nie znaliśmy. Przez cały 
okres jesienny zbieraliśmy kasztany, a także korki dla 
Marcelinki- tę akcję kontynuujemy nadal.  Sukcesem za-

kończył się start w Terenowym Turnieju Ekologicznym- 
nasi uczniowie zajęli III miejsce, a różnica pomiędzy na-
mi, a  miejscem II drugim wyniosła zaledwie 0,5punkta.  

W listopadzie pamiętaliśmy o naszych zmarłych- 
odwiedzając cmentarz i zapalając symboliczny znicz na 
grobie patrona naszej szkoły.  

Ciekawą inicjatywą było spotkanie z paniami 
K. Knet oraz S. Jarocką, które przybliżyły nam zasady 
zdrowego odżywiania, komponowania zdrowych posił-
ków. Razem z nimi uczniowie wykonali zdrowe kanapki 
oraz sałatki owocowe i warzywne. Było to możliwe dzięki 
finansowemu wsparciu Gminnej Komisji do Spraw Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

Mikołaj do naszej szkoły zawitał 2-u krotnie. 
W listopadzie już z okazji Mikołajek wyjechaliśmy do 

Krakowa - zwiedzając Wawel, Smoczą Jamę, Zbrojownię, 
Skarbiec, Kościół Mariacki oraz najmniejszą fabrykę cu-
kierków. Drugi raz odwiedził nas 7 grudnia obdarowując 
wszystkich uczniów słodyczami.  

Już VI raz organizowaliśmy Przegląd Tańców 
Regionalnych- gościliśmy przedszkola z Dolnej, Leśnicy, 
Dziergowic, Cisowej, Zalesia, a także przedstawicieli 
szkół z Leśnicy i Raszowej i Zalesia Śl. Przegląd to do-
skonała okazja do poznania dawno zapomnianych tańców, 
kreatywności nauczycieli i ich uczestników. Każdy otrzy-
mał pamiątkową statuetkę, a także zakładkę do książki 
z emblematami przeglądu.  

Światowy Dzień Pluszowego Misia był także 
okazją do utrwalenia pojęć matematycznych- uczniowie 
przeliczali ilość misiów przyniesionych przez uczniów 
poszczególnych klas, a potem przeliczali ile przypada na 
jednego ucznia danej klasy. Wygrała klasa III – a nagrodą 
jest dzień bez pytania. W tym dniu uczniowie mieli także 
możliwość zjedzenia przygotowanych wcześniej zdro-
wych przekąsek- samodzielnie suszonych owoców 
(jabłek, gruszek, bananów). 

Aktywnie włączyliśmy się w przygotowanie 
Szlachetnej Paczki- udało nam się zebrać 720 zł 
(zakupiono węgiel i lodówkę), wiele artykułów spożyw-
czych oraz środków czystości. 
 Nasza szkoła to także przedszkole- w październi-
ku przedszkolaki obchodziły Święto Pieczonego Ziemnia-

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.  
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ka- poznały historię - skąd ziemniaki 
znalazły się w Europie, proponowały, 
jakie potrawy można zrobić 
z ziemniaków, później odbyły się 
zabawy i wyścigi z ziemniakami 

21.10.2015 r. w ZSP w Zale-
siu Śl. odbyła się pierwsza ważna 
uroczystość, Pasowanie na Przedszko-
laka. Był to zarówno dla dzieci, jak 
i dla ich rodziców szczególny dzień. 
Przedszkolaki zaprezentowały piosen-
ki, wiersze i taniec oraz pokonały tor 
przeszkód. Z wielką powagą i przeję-
ciem wraz z rodzicami złożyły uro-
czystą przysięgę. 

7 grudnia 2015 roku, dziecia-
ki z Publicznego Przedszkola w Zale-
siu Śląskim od samego rana nasłuchiwały charakterystycznego dźwięku dzwoneczka corocznego gościa. Gdy tylko 
pojawił się w drzwiach, na wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech. Mikołaj przygotował dla każdego pięk-
ne podarki, a następnie zaprosił nas na przejażdżkę autobusem. Mikołaj w roli kierowcy zabrał nas do Bajlandii 
w Olszowej.  
 
   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości,  wytchnienia i zatrzymania 
od codziennego pędu. Życzymy, by maleńki Jezus przyniósł Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent - dużo 
miłości! Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt ! 
       Maria Pientka Zespół Szkolno- Przedszkolny  

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl.  dok. ze str. 7 

Konkurs „Ze Śląskiem na ty” 

Tradycyjnie, jak co roku przedszkole w Raszowej było organizatorem kolejnej edycji konkursu „Ze Śląskiem 
na ty”. Konkurs odbył się 14 grudnia 2015 roku w 
Klubie Wiejskim w Raszowej. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele z każdego przedszkola w gminie: 
z Ochronki z Leśnicy Milena Wojdyła i Lena 
Kłosek, z Zalesia Śląskiego Martyna Marek, 
z Lichyni Julia Szablicka, z Leśnicy Alexandra 
Halenka i Łukasz Kilisz, z Kadłubca Sabina 
Grabelus i Franciszek Ulrich, z Dolnej: Maria 
Plachetka i Armin Pordzik, z Góry św. Anny 
Rafał Żyłka i Michał Warzocha oraz z Raszowej 
Jakub Więcek i Kacper Bucki.  

Dzieci zaprezentowały bogaty program 
artystyczny: wiersze i piosenki w gwarze śląskiej 
i języku niemieckim. Ze względu na 
przedświąteczny czas pojawiły się również życzenia 
i kolędy. Występy małych artystów były 
humorystyczne i trudne językowo. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż dzieci były doskonale 

przygotowane.  

Konkurs składał się z II etapów: występ artystyczny i wystawa 
przestrzennych choinek z logo swojej miejscowości wykonanych 
przez wszystkie przedszkola dowolną techniką. Wykonawcy 
wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Wystawę 
choinek można podziwiać do 22 grudnia w Publicznym 
Przedszkolu w Raszowej.  

Po wysłuchaniu małych artystów jury nagrodziło wszystkich 
uczestników I miejscem. 

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym sponsorom za nagrody: Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy, 
Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji, firmie „Feljan” z Raszowej, firmie „Łasuch” Piotra Węgrzyna 
z Kędzierzyna – Koźla oraz hurtowni „Biurpol” również z Kędzierzyna – Koźla.  Serdecznie dziękujemy także 
rodzicom z przedszkola w Raszowej za upieczenie ciast i pomoc w organizacji konkursu.  

         Nauczycielki z PP w Raszowej 
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Zadanie „Budowa kompleksu 
sportowego w Leśnicy”-rozpoczęte 

            Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy 
zlokalizowana  w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej na 
działkach nr 4014,4015,4016 jest w trakcie realizacji. 
Budowa rozpoczęta 7 października br. wykazuje obecnie 
stan zaawansowania prac na obiekcie  ok.25 %. Pomimo 
przesunięcia terminu rozpoczęcia robót (niezależnie od 
inwestora) czyni się starania  o uzyskanie planowanego 
przerobu robót. 
W każdy piątek spotyka się Rada Budowy, która na 
bieżąco monitoruje i rozwiązuje problemy związane 
z budową obiektu. Pogoda sprzyja Wykonawcy, który 
planuje kontynuować prace, aż do nadejścia mocnej zimy. 
Na obiekcie wykonano następujący zakres prac: 
 

Roboty rozbiórkowe – 100 % wykonania. 
Boisko wielofunkcyjne – 20 % wykonania

(wytyczenie, roboty ziemne, niwelacja terenu). 
Bieżnia – 18 % wykonania (wytyczenie geodezyjne, 

roboty ziemne, niwelacja dna wykopu).  
Boisko do piłki nożnej -  wytyczenie, roboty ziemne, 

niwelacja dna wykopu, zagęszczenie. 
Kanalizacja deszczowa i przyłącze kan.- wykonano 

przyłącze kan. oraz rozpoczęto drenaż. 
Sieć oświetleniowa i przyłącze energ. – wykonano 

przełożenie słupów elektrycznych. 
Opracowano I - wniosek o płatność do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej 
w Warszawie.  
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach programu Rozwoju 
Kultury Regionalnej Infrastruktury Sportowej 
w wysokości. 628 500,00 zł. 
   Nowy obiekt zakłada bogaty program użytkowy, 
z którego uczniowie będą mogli korzystać w nowym roku 
szkolnych 2015/2016  oraz  mieszkańcy Leśnicy. 

Remont klubu wiejskiego  
w Górze Świętej Anny 

 
      W miesiącach wrzesień-grudzień 2015 r.  prowadzony 
był remont pomieszczeń klubu wiejskiego w Górze Św. 
Anny. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji 
podłóg drewnianych, wzmocnienie prętami stalowymi 
ścian i nadproży ceglanych, wykonanie nowych tynków 

cementowo-wapiennych, montaż drzwi wewnętrznych, 
pomalowanie ścian i sufitów oraz ułożenie paneli 
podłogowych. Wykonawcą prac była firma BUD-MARK 
Marek Izbicki z Zalesia Śląskiego.  
 

Termomodernizacja i wymiana źródła 
ciepła w budynku przedszkola  

w Raszowej  
       Na mocy umowy zawartej przez Gminę Leśnica 
z firmą TERMOPROJEKT WROCŁAW, w listopadzie 
został przekazany gminie projekt budowlany 
termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w budynku 
przedszkola w Raszowej. Zgodnie z projektem źródłem 
ciepła do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej 
będzie sprężarkowa pompa ciepła, pobierająca energię 
odnawialną z wymiennika gruntowego, składającego się 
z 7 szt. sond pionowych o głębokości 85 m każda. 
Projektowana pompa ciepła zasilać będzie 
zmodernizowaną instalację grzewczą, w skład której 
wchodzić będą grzejniki kompaktowe oraz 
klimakonwektory. Klimakonwektory posiadać będą 
funkcję chłodzenia w okresie letnim „chłodem 
pasywnym”, otrzymanym z odwiertów wymiennika 
gruntowego. W obrębie ogrodu przedszkola projektuje się 
zamontowanie zestawu 2 x 10 paneli fotowoltaicznych  
o mocy 5,80 kW zasilających w energię elektryczną 
przedszkole. Ponadto projekt obejmuje dokumentację 
techniczną docieplenia wszystkich przegród zewnętrznych 
budynku (ścian i dachu) w taki sposób, aby po ich 
wykonaniu współczynnik przenikania ciepła spełniał 
wszystkie obowiązujące normy. 
 

Termomodernizacja i wymiana źródła 
ciepła w budynku komunalnym  

w Górze Świętej Anny  
przy ul. Szkolnej 1 

 
     Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Leśnica z firmą 
K&K Kapica –Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna 
z Rybnika w grudniu przekazano gminie projekt 
termomodernizacji i wymiana źródła ciepła w budynku 
komunalnym w Górze Świętej Anny przy ul. Szkolnej 1. 
Prace termomodernizacyjne obejmują docieplenie 
wszystkich ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej 
niespełniającej wymogów cieplnych. Ponadto prace 
budowlane przewidziane w projekcie obejmują m.in. 
wymianę pokrycia dachowego z dachówki, remont 
elewacji i kominów oraz wymianę rynien i rur 
spustowych. W ramach remontu instalacji grzewczej 
projektowanym źródłem ciepła dla budynku są trzy 
dwusprężarkowe powietrzne pompy ciepła, zainstalowane 
na zewnątrz i pobierające energię odnawialną z powietrza 
atmosferycznego. Ponadto przewiduje się wymianę 
wewnętrznej instalacji grzewczej tzn. wszystkich 
grzejników oraz rur c.o. Projekt obejmuje również 
wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku, w tym 
m.in. nowych schodów zewnętrznych prowadzących do 
przedszkola, nowego parkingu oraz oświetlenia 
zewnętrznego. 
 

Małgorzata Urbańczyk 
Andrzej Kosubek 
Jacek Czok 
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Spotkanie ze Św. Mikołajem 
5 grudnia br. Św. Mikołaj przybył do Leśnicy. Organizatorami imprezy byli Leśnicki 

Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Zarządy Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy. Pierwsza część impre-
zy odbyła się w auli Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. Dzieci mogły obejrzeć teatrzyk pt. 
„Królowa Śniegu” oraz występ Studia Piosenki LOKiR. Druga część spotkania odbyła się  na 
hali sportowej w Leśnicy. Zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne: Marlenki, Mini En-
tropia, Entropia, Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella. Przygotowano także występ niespo-
dziankę, czyli baletowo-hiphopowy duet w wykonaniu Mai Mnich i Bartosza Hosumbek. Po-
tem przybył długo wyczekiwany przez wszystkich Mikołaj, któremu chętne dzieci mogły za-
śpiewać piosenkę lub powiedzieć wierszyk. Potem święty wręczył każdemu dziecku czekola-
dę.          LOKiR 
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 Święty Mikołaj 2015. 
 
Święty Mikołaju – znowu Cię witamy, 
Bo na przyszły rok nowe plany mamy. 
Widzisz, co w tym roku w gminie się działo, 
Ale to ciągle jeszcze jest za mało. 
 
Nowe boisko dokończyć nam trzeba, 
Więc przydałaby się jakaś pomoc z nieba. 
Gdyby tak czasem groszem sypnęło, 
Toby się inne inwestycje zaczęło. 
 
Słucha Mikołaj wyliczankę całą, 
Zatroskany głaska swoją brodę białą. 
I już widać po jego poważnej minie, 
Że bardzo chce pomóc całej naszej gminie. 
 
Wyciąga notes, coś tam piórem pisze, 
Wreszcie przerywa tę zbyt długą ciszę: 
„Wiem, że tu władza pieniądze szanuje, 
I każdą złotówkę dobrze inwestuje”. 
 
W prezencie, że dobrze dzieje się w gminie, 
Moja wielka pomoc jej nie ominie. 
Na każdą inwestycję  Unia się dołoży, 
Kiedy tylko swe programy wdroży. 
 
Burmistrz z radosnym uśmiechem na twa-
rzy, 
Obiecuje, że każdą inwestycję poważnie roz-
waży. 
By to co robi wszystkim najlepiej służyło, 
A mieszkańcom gminy coraz lepiej się żyło. 
 
I na Nowy Rok składa nam życzenia, 
By spełniły się nasze wszystkie marzenia. 
Żeby życie dla Nas coraz lżejsze było, 
I błogosławieństwo Boże nam towarzyszyło. 
   Autorka R. Mnich 

5 lat Studia Wokalnego Bis  
– Przegląd Twórczości 

W niedzielę 22 listopada br. w sali kon-

certowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Leśnicy odbyła się impreza z okazji 5-lecia 

Studia Wokalnego Bis, której organizatorami byli 

LOKiR oraz instruktorzy młodych wokalistów – 

Aleksandra Mikołajczyk i Jarosław Bednarek. 

Wśród zaproszonych gości przybyłych na impre-

zę znaleźli się burmistrz Łukasz Jastrzembski, 

Zuzanna Donath-Kasiura z zarządu TSKN Opole 

oraz były poseł Helmut Paisdzior. 

Pomysłodawczynią powstania studia pio-

senki była dyrektor LOKiRu Gizela Szendzielorz. 

Pierwsze zajęcia odbyły się 17 września 2010 

roku. Obecnie studio działa przy Kole TSKN Le-

śnica. W ciągu 5 lat przez studio przewinęło się 

56 młodych zdolnych wokalistów. Odnosili oni 

liczne sukcesy podczas konkursów, przeglądów 

i festiwali wokalnych. W ciągu pięciu lat studio 

zdobyło 17 miejsc pierwszych, 23 miejsca drugie, 

25 miejsc trzecich oraz 30 wyróżnień. W tym 

okresie dało około 350 koncertów!  

Podczas imprezy wystąpili członkowie 

studia, którzy zaprezentowali bardzo szeroki re-

pertuar. Zaśpiewali również byli członkowie: 

Magdalena Szufla, Martyna Płazińska, Natalia 

Wilczek, Martina Tiszbierek, Klaudia Paterok 

i Sebastian Trela. Odbyły się także występy za-

przyjaźnionych gości: Alojzego Kwoczała, duetu 

Aneta i Norbert, formacji instrumentów dętych 

z Warmątowic, duetu Simona i Denis oraz zespo-

łu tanecznego Mini Entropia. Publiczność podzi-

wiać mogła także wspólne występy członków 

studia z instruktorami 

oraz Marią Czeczor. Jak 

przystało na „urodziny” 

nie odbyło się bez trady-

cyjnego „Sto lat”, pre-

zentów oraz łez wzru-

szeń. Jednymi z zapro-

szonych gości byli wła-

ściciele restauracji 

„U Jana” w Warmątowi-

cach - Gabriela i Jan Pa-

toła, którzy ufundowali 

kanapki dla uczestników 

jubileuszu.        

  LOKiR 


