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Jubileusz 800-lecia Leśnicy. 
Rok 2017 jest dla mieszkańców gminy, a szczególnie miasta Leśnica 
wyjątkowy. Dane jest nam przeżywać osiemsetną rocznicę pierwszej 
wzmianki o Leśnicy. Do obchodów tego ważnego Jubileuszu włączyły 
się wszystkie leśnickie placówki oświatowe, stowarzyszenia 
i organizacje. Powstała strona internetowa www.800lat.lesnica.pl 
i fanpage na Facebooku, na których zamieszczane są wszystkie 
informacje i aktualności dotyczące obchodów 800-lecia Leśnicy  
Począwszy od stycznia, w Galerii Sztuki mają miejsce comiesięczne 
wykłady na temat historii naszego miasta, czasów bardzo odległych i tych 
niedawnych. W parku miejskim posadzony został  „Jubileuszowego 

Dąb”, który mamy nadzieję będzie rósł wraz z kolejnymi pokoleniami. 
Przedszkola i szkoły przeprowadziły wiele konkursów jubileuszowych, spotkań, biesiad i wystaw.  
Główne obchody Jubileuszu odbędą się w dniach 29 września – 1 października 2017 roku.  
W piątek, 29 września w Bazylice św. Anny w Górze Św. Anny  o godz. 1500 rozpocznie się koncert organowy, 
po którym zapraszamy Państwa do auli Domu Pielgrzyma na konferencję popularno-naukową pt. „Osiem wieków 
Leśnicy i regionu”. Również tam zaprezentowana zostanie książka pt. „Osiem wieków Ziemi Leśnickiej” – 
II wydanie. 
W sobotę, 30 września br. jubileuszowe uroczystości rozpoczniemy o godz. 1400 uroczystą koncelebrowaną Mszą 
św. z udziałem księdza biskupa Andrzeja Czai, po której przejdziemy na leśnicki Rynek. Wystąpi tam 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, następnie odbędzie się część oficjalna Jubileuszu i odsłonięcie 
pamiątkowych tablic. W pełnym składzie z programem  pt. „W Europie ze Śląskiem” zaprezentuje się Zespół 
Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny „Śląsk”. Późnym wieczorem niebo nad Leśnicą rozświetlą  piękne sztuczne 
ognie. 
Młodzież zapraszamy – w sobotni wieczór - na imprezę klubową „PROJEKT L”, gdzie na  scenie zagrają dla Was 
znani DJ-e.  Zapewne będzie to głośne granie dlatego już teraz mieszkańców Rynku i najbliższych okolic 
przepraszamy za nadmiar decybeli. Ale przecież 800 lat zdarza się tylko raz.  
Tych z Państwa, którzy chcą tańczyć przy  innych rytmach zapraszamy do stodoły biesiadnej na zabawy taneczne, 
gdzie w sobotę przygrywać będzie zespół DUO-ALT, a w niedzielę zespół BIS. 
W niedzielę, 1 października przygotowujemy kolejne atrakcje. Rozpoczniemy o godz. 1200 losowaniem nagrody 
głównej – samochodu osobowego – oraz innych atrakcyjnych nagród w ramach lokaty „800” Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy. Od godziny 13.00 na scenie wystąpią lokalne zespoły artystyczne, zaprezentują się 
placówki oświatowe, a  uśmiech na naszych twarzach zapewni Kabaret Młodych Panów.  
Oczywiście najmłodszych zapraszamy na karuzele, będą stoiska gastronomiczne, pamiątkowe zdjęcie można 
będzie sobie zrobić w fotobudce, albo wpisać się na jubileuszowy baner. 
Organizacja tych obchodów wymaga wielu zabiegów organizacyjnych dlatego dla bezpieczeństwa uczestników 
Jubileuszu od piątku 29 września do poniedziałku 1 października Rynek w Leśnicy wyłączony zostanie z ruchu 
samochodowego. Na potrzeby ustawienia sceny, zaplecza dla zespołu „Śląsk”, namiotu i innych stoisk potrzebny 
jest cały Rynek wraz z parkingami. W związku z tym prosimy mieszkańców Rynku o przeparkowanie na ww. czas  
samochodów prywatnych w inne miejsca. Już dziś przepraszamy za hałas związany z przygotowaniem 
infrastruktury i głośną muzykę. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się wszystko przygotować tak by każdy uczestnik 
mile wspominał Jubileusz 800-lecia Leśnicy.  
Tak pokrótce przedstawiamy Wam nasze plany. Mamy nadzieję, że skorzystacie z zaproszenia i już wkrótce 
spotkamy się na leśnickim rynku by wspólnie świętować URODZINY LEŚNICY !!!   KL. 

Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
i Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 
serdecznie zapraszają na wykład "Śladami 
historii Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie Poczętej w Leśnicy 
i Porębie", który wygłosi s.M. Joanna 
Podeszwa . Piątek 28 lipca godz. 1900 Galeria 
Sztuki w Leśnicy.  

Zapraszamy na koncert pt. „Te Deum laudamus”  w ramach 
cyklu ANNOGÓRSKIE LATO ORGANOWE  

wraz z towarzyszącą wystawą obrazów malarskich. 
Wystąpią: organy Marcin KLICH, sopran  Agnieszka 
WĘGRZYNOWSKA, trąbka Agata STACH. Sobota 29 lipca 

2017 r. godz. 1930 , Bazylika św. Anny w Górze Św. Anny.  

http://www.800lat.lesnica.pl
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Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy - Praktyka Lekarzy  

Rodzinnych „MEDICA”. 

Na ukończeniu są prace remontowe związane 
z renowacją zabytkowej elewacji oraz remontem 
dachu budynku. Zakres prac obejmował m.in. 
wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki 
i blachy dachówkowej, obłożenie kominów łupkiem, 
oczyszczenie detali architektonicznych i ścian 
elewacji frontowej wraz z malowaniem, wykonanie 
nowych tynków ścian szczytowych. Wykonawcą 
robót jest firma BUD-MARK Marek Izbicki 
z Zalesia Śląskiego. Zadanie realizowane jest 
zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków 
i finansowane z budżetu gminy. Planowany koszt 
remontu wynosi 150.000,00 zł.  

Zadanie „Rewitalizacja Kompleksu Rekreacyjnego w Leśnicy” 

W kwietniu Gmina Leśnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla 
Województwa Opolskiego 
w ramach działania 10.2 
Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji.  

Teren objęty zadaniem 
położony jest  przy ul. 
Porębskiej 1 na działkach 
stanowiących własność 
gminy.  

Równocześnie wykonuje się 
dokumentację techniczną na 
realizację zadania, która 
została powierzona  
Pracowni Architektury-
JAMS, architekt Mariusz 
Sługocki z Opola. 

Termin zakończenia prac 
wraz uzyskaniem pozwolenia 
na budowę  30 sierpień 2017 r. 

Nowy obiekt zakłada bogaty program użytkowy, tj.: 

 przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu z programem użytkowym obejmującym 
pomieszczenia kasowe, przebieralnie, zaplecze dla obsługi, pomieszczenia małej gastronomii, salki 
do szkoleń, pomieszczenie WOPR,  

 przebudowa dużej niecki basenowej z podziałem na strefy: dla dzieci oraz basen o długości 25 m 
z 6 torami pływackimi, 

 zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej tj. drogi, 
parkingi, komunikacja wewnętrzna, monitoring wizyjny oraz elementy małej architektury, m.in. 
place zabaw, ławki, kosze na śmieci, schody terenowe, łączki rekreacyjne,     

 wykonanie stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą techniczną. 

Zakładając, iż Gmina otrzyma dofinansowanie to rozpoczęcie zadania planuje się na 2018 r.  

                                                                             Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 



 

 

Szanownym Jubilatom:  

Z okazji 97 rocznicy urodzin -  Pani Annie Krawiec z Zalesia Śląskiego,  
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Siostrze Paulinie Lukoschik z Leśnicy, 
Pani Helenie Duda z Zalesia Śląskiego, Panu Wilhelmowi Szablicki 
z Lichyni,Pani Klarze Tinelt z Leśnicy.  
Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Marcie Bimer z Leśnicy, Pani Marii 
Winkler z Lichyni, Panu Reinholdowi Bienia z Raszowej, Pani Elżbiecie 
Jaworskiej z Leśnicy, Pani Marii Chudzickiej z Poręby.  
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Marii Maciaszczyk z Góry Świętej 
Anny, Pani Agnieszce Ciupka z Kadłubca, Pani Margarecie Ziegler 

z Leśnicy, Pani Joannie Bargiel z Lichyni, Pani Edith Mathea z Poręby. 
Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Gertrud Urbaniec z Leśnicy, Pani Hedwig Tulik z Lichyni, 
Panu Jerzemu Swaczyna z Leśnicy, Pani Małgorzacie Wyrwoł z Kadłubca, Pani Adelajdzie Lerch 
z Poręby. 
Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Marii Korbas z Leśnicy, Siostrze Marii Fuhrmann z Leśnicy, 
Pani Małgorzacie Kral z Zalesia Śląskiego, Siostrze Agnieszce Smandzich z Leśnicy.  
Z okazji 85 rocznicy urodzin –Panu Franciszkowi Rybol z Leśnicy, Pani Janinie Szwancarz  
z Zalesia Śląskiego, Pani Lidii Chmiel z Łąk Kozielskich, Panu Jerzemu Wyrwoł z Łąk 
Kozielskich, Pani Annie Skrobocz z Leśnicy, Pani Elżbiecie Plicko z Leśnicy, Pani Zofii Sitnik 
z Leśnicy, Panu Alojzemu Ploch z Dolnej, Panu Norbertowi Moisa z Góry Świętej Anny, Pani 
Rozalii Koszyk z Raszowej, Pani Marii Piecek z Poręby. 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Janinie Kozołup z Dolnej, Panu Antoniemu Jałowy z Zalesia 
Śląskiego, Pani Małgorzacie Preisner z Łąk Kozielskich, Pani Gabrieli Wołowskiej z Góry Świętej 
Anny, Pani Dorocie Prokop z Raszowej, Panu Stanisławowi Glombik z Raszowej, Panu Józefowi 
Porada z Lichyni, Panu Siegfriedowi Kopietz z Łąk Kozielskich, Pani Małgorzacie Frank  
z Wysokiej, Pani Róży Mateja z Kadłubca, Pani Teresie Szala z Łąk Kozielskich, Pani Elisabeth 
Leszczyna z Zalesia Śląskiego, Pani Marii Ploch z Dolnej, Pani Dorocie Grabowskiej z Leśnicy, 
Panu Erykowi Wydra z Lichyni, Panu Danielowi Przybyłek z Leśnicy, Panu Leonardowi Ulka  
z Raszowej, Pani Elżbiecie Namysło z Leśnicy, Pani Annie Tomanek z Łąk Kozielskich, Pani 
Elżbiecie Komander z Leśnicy, Pani Małgorzacie Kwitek-Jurek z Góry Świętej Anny, Pani Zycie 
Kolender z Leśnicy, Pani Edycie Sówka z Zalesia Śląskiego, Pani Gertrud Spallek z Leśnicy, Pani 
Władysławie Żarczuk z Leśnicy, Pani Małgorzacie Grabarczyk z Łąk Kozielskich, Panu 
Antoniemu Rudol z Góry Świętej Anny, Pani Annie Matheja z Kadłubca, Pani Annie Nawrotek 
z Poręby.  
Z okazji 65 – lecia pożycia małżeńskiego—Państwu Karolowi i Gertrudzie Szczodrok z Leśnicy 
Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego—Państwu Serafinowi  i Teresie Gach z Krasowej 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Helmutowi i Urszuli Lison z Leśnicy, 
Państwu Józefowi i Helenie Kuś z Leśnicy, Państwu Antoniemu i Janinie Makosz z Zalesia 
Śląskiego, Państwu Gintrowi i Marii Jahn z Raszowej, Państwu Ernestowi i Elżbiecie Syrek  
z Zalesia Śląskiego. 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Franciszkowi i Beacie Rudol z Góry Świętej 
Anny, Państwu Adrianowi i Beacie Kowolik z Raszowej, Państwu Janowi i Magdalenie Swoboda 
z Łąk Kozielskich, Państwu Zygmuntowi i Ewie Leisner z Łąk Kozielskich, Państwu 
Krzysztofowi i Brygidzie Kopa z Dolnej, Państwu Stefanowi i Sonii Bryłka z Zalesia Śląskiego, 
Państwu Gabrielowi i Sylwii Tiszbierek z Zalesia Śląskiego, Państwu Marianowi i Bognie Zemlak 
z Leśnicy, Państwu Andrzejowi i Joannie Reczek z Leśnicy, Państwu Waldemarowi i Barbarze 
Schlee z Leśnicy. 
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 I i II kwartału  2017 r. Sporządził Piotr Lubczyk na podstawie informacji znajdujących 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśnicy  i Referacie Spraw Obywatelskich 
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Dwa kolejne projekty z Euroregionu Pradziad! 

 Gmina Leśnica aktywnie działa w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU 
PRADZIAD, czego efektem są zrealizowane na przestrzeni lat ubiegłych projekty, jak np. oznakowanie 
szklaków rowerowych czy też wyjazdy na narty dzieci z naszych szkół. Nie zapomnieliśmy również 
o osobach starszych, które uczestniczyły w wyjazdach turystycznych do Czech, czy też o Szkole 
Muzycznej, której dedykowany był jeden z projektów. Oczywiście, nie do przecenienia jest fakt, 
że wszystkie te działania były dofinansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa w ponad 80%. 
 To już było, a co dzisiaj? Obecnie jesteśmy tuż przed podpisaniem umów na realizację dwóch 
kolejnych przedsięwzięć. 
 W ramach pierwszego projektu, po obu stronach granicy polsko-czeskiej realizowane będą zadania 
w obszarze kultury i rekreacji. Kluczowe działania, których celem jest przede wszystkim rozwój 
oraz pogłębienie kontaktów pomiędzy polską i czeską młodzieżą z gminy Leśnica oraz Dub nad Moravou, 
to przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla członków zespołu Big Band z leśnickiej Szkoły 
Muzycznej, które zakończą się nagraniem płyty oraz wspólne polsko-czeskie koncertowanie. 
 Drugi projekt (także w partnerstwie z czeską gminą Dub nad Moravou) będzie przeprowadzony 
we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie. Dotyczy on zorganizowania wspólnych wyjazdów 
i spotkań polsko-czeskiej młodzieży, a w szczególności tygodniowego pobytu w okolicach Szklarskiej 
Poręby, gdzie na uczestników będzie czekało wiele atrakcji.  
 Obydwa projekty będą dofinansowane w 85% ze środków Fundusz Mikroprojektów 
w Euroregionie Pradziad, a ich łączna wartość przekracza 100 tys. zł. 
                                                                                                          Zastępca Burmistrza Andrzej Iwanowski 

 W ramach kolejnego etapu planu 
modernizacji w latach 2015-2017 środków 
transportowych gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych zrealizowano zakup samochodu 
specjalnego pożarniczego dla OSP w Łąkach 
Kozielskich. Miało to nastąpić już w roku 2016, 
jednakże dopiero w miesiącu listopadzie tegoż roku – 
po podjęciu przez Zarząd OSP w Łąkach Kozielskich 
definitywnej decyzji odnośnie parametrów pojazdu 
spełniających wszystkie oczekiwania strażaków 
(zwłaszcza jego funkcjonalność i marka) – dokonano 
wyboru dostawcy samochodu i zawarto z nim 
stosowną umowę kupna-sprzedaży, z terminem 
realizacji zadania najpóźniej do końca I kwartału 
2017 r. 
 Ostatecznie przedsięwzięcie zrealizowano 
31  marca 2017 r. w tym bowiem dniu strażacy OSP 
w Łąkach Kozielskich odebrali w firmie Produkcyjno
-Handlowej „WOŹNIAK” Krzysztof Woźniak 
w Lubartowie gotowy samochód ratowniczo-
gaśniczy Renault Mascot 110 DCI. Samochód 
wykonano na bazie używanego lekkiego samochodu 

ciężarowego, wywrotki Renault Mascot o DMC 3500 
kg, rok produkcji 2002, z silnikiem o pojemności 
2800 cm3, który sprzedawca dostosował do potrzeb 
straży pożarnej w Łąkach Kozielskich. Wóz 
z napędem na tylną oś, z siedmioma miejscami 
w module osobowym, posiada schowany w ramę 
zbiornik na wodę o pojemności 500 litrów. 
Wyposażenie dodatkowe stanowią m.in. agregat 
wysokociśnieniowy, zwijadło ręczne, zabudowa 
pięcioroletowa, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa 
z zestawem głośnomówiącym, punktowe oświetlenie 
naokoło terenu prowadzonych działań. Pojazd 
kosztował 55.000 zł, a niezbędne środki pochodziły 
z budżetu gminy Leśnica. 
 Po uzbrojeniu w sprzęt strażacki przełożony 
z dotychczas użytkowanego samochodu Hanomag 
Henschel LF 8, wóz do podziału bojowego w KP PSP 
w Strzelcach Opolskich zgłoszono 10 kwietnia 
2017 r. 
 Samochód Renault Mascot 110 DCI zastąpił 
w służbie czterdziestosiedmioletni samochód 
Hanomag Henschel LF 8 otrzymany w darze od 
gminy Gerbrunn w Niemczech we wrześniu 1998 r. 
Oby nowy nabytek, ku zadowoleniu strażaków, 
towarzyszył im bezpiecznie w akcjach przez długie 
lata, co najmniej tyle, ile jego wysłużony poprzednik. 
Przychylając się do wniosku Zarządu OSP w Łąkach 
Kozielskich wystosowano propozycję przekazania 
wycofanego auta do zasobów muzealnych 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, 
z uwagi na jego walory historyczne. Urząd oczekuje 
na odpowiedź Muzeum w tej sprawie. 

OSP w Łąkach Kozielskich wymieniła samochód 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej 
świętowała 3 czerwca 2017 r. 90-lecie powstania 
jednostki. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. 
Na jubileusz zjechały delegacje z pocztami 
sztandarowymi z OSP w Lichyni, Łąkach Kozielskich, 
Raszowej, Zalesiu Śląskim i OSP w Kalinowicach, 
delegacja z OSP w Czarnocinie, przedstawiciele 
Związku OSP RP różnych szczebli, Państwowej Straży 
Pożarnej i władz gminnych oraz strażacy z FF 
Hoppensen w Niemczech, przybyli mieszkańcy 
Wysokiej. Wszyscy uczestnicy zebrali się nieopodal 
klubu wiejskiego, skąd sformowaną kolumną, przy 
akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowali 
do miejscowego kościoła parafialnego pw. Świętego 
Floriana na uroczystą mszę świętą dziękczynną 
w intencji strażaków OSP w Wysokiej i ich rodzin. 
Mszę św. koncelebrowali ks. proboszczowie Jan 
Sacher z Wysokiej i Ambroży Pampuch z Góry 
Świętej Anny, który wygłosił homilię, zarówno 
w języku polskim, jak i niemieckim. 

Po wspólnej modlitwie kawalkada wozów 
strażackich przemieściła się na plac przed remizą OSP, 
gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszu – 
rocznicowy apel. Goście honorowi zajęli miejsca na 
trybunie. Po przyjęciu meldunku Wiceprezes ZG 
ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, w asyście dowódcy 
uroczystości Naczelnika OSP w Wysokiej dh 
Aleksandra Sotor, dokonała przeglądu pododdziałów 
OSP. Przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono 
flagę państwową na maszt. Przybyłych strażaków, 
zaproszonych gości i mieszkańców powitał Prezes 
OSP w Wysokiej dh Marcin Polewka. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością m.in. Wiceprezes ZG 
ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, przedstawiciele 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach 
Opolskich Wiceprezes dh Rajmund Murlowski 
i członek prezydium Zarządu dh Piotr Koszucki, 
Prezes Zarządu Oddziału M-Gm ZOSP RP w Leśnicy 
dh Ryszard Golly, Naczelnik Wydziału operacyjno-
szkoleniowego w KP PSP w Strzelcach Opolskich mł. 
bryg. Joanna Badowska-Ghanem, Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Leśnicy Stefan Rudol, sołtys Wysokiej 
Edward Skowronek, duchowni ks. proboszczowie Jan 
Sacher i o. Ambroży Pampuch. Przybyła także 
sześcioosobowa delegacja strażaków z FF Hoppenesen 
w Niemczech (Dolna Saksonia), na czele której stanęli 

Naczelnik Wolfgang Nolte i Honorowy Komendant 
Straży Pożarnej w mieście Dassel Ludolf von Dassel. 
Trzeba podkreślić, że partnerskie kontakty pomiędzy 
OSP Wysoka i FF Hoppensen zainicjowano w 1984 r. 
i trwają nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 
Współpraca pomiędzy obydwoma jednostkami 
przypieczętowana została oficjalną umową o przyjaźni 
(Freundschaftvertrag), podpisaną w dniu 29 czerwca 
1991 r. w Hoppensen. 

W dalszym ciągu apelu dh Anna Głowik 
odczytała rys historyczny OSP w Wysokiej, w którym 
wspomniano założycieli straży, przywołano pamiętne 
wydarzenia i przedstawiono dorobek jednostki  
w 90-letniej działalności. Po tym wystąpieniu dh 
Teresa Tiszbierek odczytała dyplom nadania 
i wręczyła Prezesowi OSP w Wysokiej dh Marcinowi 
Polewka Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, 
którym odznaczono jednostkę w uznaniu szczególnych 
zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. 
Z kolei, jak przystało na tak wyjątkową okoliczność, 
najbardziej wyróżniających się strażaków 
udekorowano medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
odznaką „Strażak Wzorowy”, odznakami „Za Wysługę 
Lat” i odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni 
goście. w okazjonalnych wystąpieniach przemawiający 
złożyli na ręce Prezesa OSP strażakom z Wysokiej 
wiele podziękowań za wieloletnią służbę i moc 

serdecznych życzeń wszystkiego najlepszego, 
gratulowali jednostce osiągnięć. W imieniu 
nieobecnego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Opolu list gratulacyjny przekazała mł. bryg. 
Joanna Badowska-Ghanem z KP PSP w Strzelcach 
Opolskich. Nieodzownym elementem wszelkich 
uroczystości są prezenty. Druhów z Wysokiej 
pamiątkowymi upominkami obdarowali m.in. koledzy 
z gminnych OSP, Zarządu Oddziału M-Gm ZOSP RP 
oraz Burmistrz, który przekazał sprzęt używany 
podczas działań ratowniczych przy wypadkach 
i kolizjach w komunikacji drogowej. 

Również goście zostali uhonorowani. 
Pamiątkową statuetkę Św. Floriana wykonaną z okazji 
jubileuszu Prezes OSP wręczył Burmistrzowi Leśnicy 
Łukaszowi Jastrzembskiemu, ks. proboszczowi Janowi 
Sacher, ks. proboszczowi Ambrożemu Pampuch, 
Naczelnikowi FF Hoppenesen dh Wolfgangowi Nolte 
i honorowemu komendantowi straży pożarnej 

Piękny jubileusz OSP w Wysokiej 

dok. na str. 6 
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w mieście Dassel dh Ludolfowi von Dassel. 
Apel zakończył się wystąpieniem Prezesa 

OSP dh Marcina Polewki, który podziękował 
władzom związkowym za przyznanie jednostce 
i członkom OSP w Wysokiej zaszczytnych 
odznaczeń strażackich, a wszystkim obecnym za 
udział w obchodach jubileuszu. Na komendę 
dowódcy uroczystości odprowadzono sztandar 
jednostki i rozwiązano szyki. Następnie goście 
i strażacy udali się na okolicznościowy poczęstunek 
do remizy OSP, gdzie też można było obejrzeć 
interesującą prezentację multimedialną ukazującą 
przekrojowo działalność OSP w Wysokiej na 
przestrzeni minionych lat, przygotowaną przez dh 
Denisa Grzesik. Goście otrzymali także pamiątkowy 
proporczyk. Na zabawie tanecznej z zespołem 
ATHRIX, do późnych godzin nocnych, bawili się 
wspólnie członkowie OSP, goście i mieszkańcy 
Wysokiej. 

Oprawę muzyczną całej uroczystości 
zapewniła niezawodna orkiestra dęta z Góry Świętej 
Anny pod dyrekcją Piotra Prusa, a w roli spikera na 
apelu doskonale sprawdził się dh Paweł Gawlik – 
Wiceprezes OSP w Wysokiej. Wsparcia 
finansowego w organizacji imprezy udzielili gmina 
Leśnica, Bank Spółdzielczy w Leśnicy oraz 
sponsorzy prywatni. 
Obchody 90-lecia OSP w Wysokiej miały bardzo 
doniosły charakter. Były okazją zarazem do dobrej 
zabawy jak i integracji środowiska OSP. Dumni ze 
swych osiągnięć strażacy życzyli sobie także 
jednego. Doczekania w dobrej kondycji kolejnego 
historycznego wydarzenia w dziejach OSP, czyli 
wielkiego jubileuszu 100-lecia działalności 
jednostki.  
PRZYZNANE ODZNACZENIA: 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej 
 

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

Dh Alfred Krawczyk, Dh Łucja Skowronek 
Dh Norbert Janda, Dh Wolfgang Nolte (FF 
Hoppensen) 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

Dh Dorota Janda, Dh Irena Janda, Dh Paweł Gawlik 
Dh Piotr Rudol 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

Dh Adam Chlebosz, Dh Aleksander Sotor 
Dh Anna Głowik, Dh Bogumiła Trałka 
Dh Klaudia Werner, Dh Leonard Janda 

Dh Marcin Polewka, Dh Marek Wojtala 
Dh Robert Ciupka, Dh Robert Polewka 
Dh Roman Trałka 
Odznaka „Strażak Wzorowy”: 

Dh Magdalena Rudol, Dh Mateusz Ludwig 
Dh Sebastian Wodarz 
Odznaka „Za Wysługę Lat”: 

Za 60 Lat: 

Dh Alfred Wojtala, Dh Józef Gasz  
Za 55 Lat: 

Dh Józef Krawczyk 
Za 50 Lat: 

Dh Kazimierz Kurzeja 
Za 45 Lat: 

Dh Stefan Rudol 
Za 40 Lat: 

Dh Jerzy Wojtala, Dh Joachim Skowronek 
Za XXXV Lat: 

Dh Krzysztof Janda  
Za XXX Lat: 

Dh Irena Janda, Dh Leonard Janda 
Dh Piotr Werner 
Za XXV Lat: 

Dh Klaudia Werner 
Za XX Lat: 

Dh Aleksander Sotor, Dh Edward Janda 
Dh Marcin Skowronek, Dh Robert Ciupka 
Dh Roman Trałka 
Za XV Lat: 

Dh Adam Chlebosz 
Za X Lat: 

Dh Anna Głowik, Dh Magdalena Rudol 
Dh Marcin Polewka, Dh Marek Wojtala 
Dh Michał Gawlik, Dh Robert Polewka 
Za V Lat: 

Dh Bogumiła Trałka, Dh Tomasz Wojtala 
 

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: 
ZŁOTA: 

Dh Emilia Pigło, Dh Patrycja Werner 
Dh Tomasz Wojtala, Dh Wiktoria Rudol 
SREBRNA: 

Dh Jacek Gebauer, Dh Joanna Nawara 
Dh Kamil Rudol, Dh Marlena Trałka 
BRĄZOWA: 

Dh Nikola Solga, Dh Oliver Krancioch 
Jerzy Wojtala  

Kierownik Referatu SO 

Informacje o uzyskaniu dotacji 
 W ramach projektu „Działalność zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2017” zespoły Entropia i Mini Entropia działające przy DFK 
Leśnica otrzymały dotację w łącznej wysokości: 2.000 zł (wymagany wkład własny wynosi: 400 zł). 
Dotacja przeznaczona została na dojazdy. 
 W ramach projektu „Działalność zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2017” zespół Marlenki działający przy DFK Leśnica otrzymał 
dotację w łącznej wysokości: 2.000 zł (wymagany wkład własny wynosi: 400 zł). Dotacja przeznaczona 
została na zakup nowych strojów. 
            LOKIR 
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Podręczniki i ćwiczenia w szkołach w roku 

szkolnym 2017/2018  
Na rok szkolny 2017/18 szkoły ze środków dotacji 
celowej zakupią dla uczniów: 
 podręczniki lub materiały z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej 
i społecznej oraz z zakresu języka obcego 
nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla 
uczniów klasy I, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy II, 
 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy III, 
 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV, 
 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy V, 
 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów klasy VI szkoły 
podstawowej, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy II 
gimnazjum, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów klasy III gimnazjum. 

      GZO 

Co się zmieni w oświacie gminnej od roku 
szkolnego 2017/2018 

Opublikowane w styczniu ustawy: „Prawo oświatowe” 
oraz „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” 
zmieniają dotychczasowy ustrój szkolny. Nowa struktura 
szkolnictwa będzie obejmowała: 

 8-letnią szkołę podstawową, 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 5-letnie technikum, 

 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

 szkołę policealną. 
W naszej gminie - Gminie Leśnica, która zajmuje się 

wychowaniem i edukacją przedszkolną, szkolną 
i gimnazjalną zmiany od 1 września 2017 r. dotyczyć będą 
dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych, które staną 
się z mocy prawa 8-letnimi szkołami podstawowymi. 
Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 r. uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej stają się 
uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami   8 -letniej 
szkoły podstawowej. Uczniowie klas szóstych nie przejdą 

do gimnazjum - będą kontynuować kształcenie 
w VII klasach szkół podstawowych, do których uczęszczali 
(w Leśnicy, Zalesiu Śląskim lub w Raszowej). Po raz 
pierwszy od powstania gimnazjum nie będzie naboru 
do klas I. W gimnazjum kształcić się będą tylko 3 oddziały 
klas II oraz 3 oddziały klas III. Nauczyciele gimnazjum 
w dużej mierze uzupełniać będą godziny do etatu pracując 
w szkołach podstawowych. 
 W związku z powyższymi zmianami zmieni się 
również plan przewozów szkolnych, który opracowany 
zostanie w okresie wakacji. Zainteresowanych zapraszamy 
do śledzenia strony internetowej Gminnego Zarządu 
Oświaty w Leśnicy: www.gzo.lesnica.pl   GZO 

PODZIĘKOWANIE 
 

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wysokiej SERDECZNIE DZIĘKUJĄ wszystkim 

sponsorom za udzielone wsparcie finansowe 

w organizacji 

obchodów Jubileuszu 90-lecia OSP w Wysokiej, 

które odbyły się w dniu 3 czerwca 2017 r. 

 
Naszymi sponsorami byli: 
Urząd Miejski w Leśnicy 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
Firma Janda (Arnold Janda) 

TAG Logistic (Wolfgang i Sylvia Wiesiollek) 
Mateusz Trans (Angelika i Mateusz Krancioch) 

Firma Forest (Urszula Sotor) 
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „Sotor” (Leonard 

Sotor) 
Gasz BAU (Roman Gasz) 

Pizzeria Al Monte (Marcin Skowronek) 
Daniel BAU (Krzysztof Daniel) 

Sklep Spożywczy w Wysokiej (Kornelia Murek) 
Sklep Malorny (Joachim Malorny) 

Kris-Rol (Krystyna Gucz) 
GuliBau (Norbert Wieczorek) 

Trans Annaberg (Joachim Wiesiollek) 
WVZ-Service (Paweł Kujawski) 

Usługi Transportowe Pigło (Karol Pigło) 
Serwis Opon Solga (Renata Solga) 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Kadłubcu (Karina 
Skrzypiec) 

Restauracja „Na Szlaku” (Edmund Kuszek) 
Haba Beton (Johann Bartlechner) 

Bauexpert (Jan Kowalski) 

 Zespoły Mini Entropia i Entropia mają za sobą 
bardzo udany sezon taneczny.  Młode tancerki 
wielokrotnie znajdowały się na podium konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolski. Grupy wzięły 
udział w konkursach tanecznych w Kędzierzynie-Koźlu, 
Zawadzkim, Ozimku, Brzegu, Strzelcach Opolskich, 
Górze Św. Anny oraz Chrząstowicach. Zespoły 
prezentowały układy grupowe, solówki, duety oraz mini 
formacje. Grupa Mini Entropia (dzieci do 11 lat) zdobyła  
w sumie: cztery pierwsze miejsca, siedem drugich miejsc, 
cztery trzecie miejsca oraz jedno wyróżnienie. Grupa 
Entropia (młodzież do 17 lat) wywalczyła cztery pierwsze 

miejsca, cztery drugie miejsca, trzy trzecie miejsca i trzy 
wyróżnienia. 

Grupy trenowały raz w tygodniu po dwie 
godziny (Mini Entropia we wtorki, a Entropia w piątki) na 
hali sportowej w Leśnicy. Odbywały się również 
dodatkowe zajęcia warsztatowe w technikach: hip hop, 
break dance oraz show dance. Chętni członkowie 
zespołów mogli także brać udział w zajęciach akrobatyki. 
Grupy mogły liczyć na wsparcie mniejszości niemieckiej, 
LOKiR-u, prywatnych sponsorów oraz rodziców. 

     LOKiR 

Taneczne sukcesy 
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza! 
Kąpielisko miejskie 
 Zachęcamy miłośników kąpieli do skorzystania z kąpieliska miejskiego w Leśnicy przez całe 
wakacje codziennie w godz. 10.00-18.00. Bilety w cenie: normalny – 4 zł, ulgowy – 2 zł. 
Biblioteka 
 W okresie wakacyjnym biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. 
Rajd Rowerowy 

LOKiR zaprasza na Rajd Rowerowy po trasach Gminy Leśnica. Odbędzie się on 1 lipca br. 
(sobota) o godz. 10.00. Start w parku miejskim w Leśnicy. Celami rajdu są świetna zabawa dla całej 
rodziny, ruch i rekreacja na świeżym powietrzu oraz poznanie ciekawych i pięknych miejsc w Gminie 
Leśnica. Zakończenie rajdu ok godz. 16.00 w parku miejskim w Leśnicy. Więcej informacji uzyskać można 
pod numerem telefonu: 774615391. W razie niepogody rajd nie odbędzie się. 
Wykłady 
 Zapraszamy mieszkańców Gminy Leśnica na wykłady z okazji obchodów 800-lecia Leśnicy. 
Odbywają się one w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w Galerii Sztuki w Leśnicy. 

Medalistki Mistrzostw Polski 
W dniach 19-21 maja br. w hali 

widowiskowo-sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-
Koźlu odbyły się Mistrzostwa Polski Mażoretek. 
Podczas tego prestiżowego konkursu zaprezentowały 
się leśnickie mażoretki: kadetki Słoneczka i juniorki 
La Bella. 
Nasze tancerki spisały się rewelacyjnie! Srebrny 
medal w kategorii duo/trio 2x baton juniorki zdobyły 
Martyna Mikołasz i Paulina Halenka. Tytuł 
Wicemistrza Polski w kategorii mix formacje 
kadetki zdobyła grupa Słoneczka. Zespół La 
Bella wywalczył Tytuł II Wicemistrza Polski 
w kategorii mix formacje juniorki. 

Mażoretki serdecznie dziękują swoim 
najwierniejszym kibicom, czyli Rodzicom, Pani 
Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz oraz 
instruktorkom. 

3 czerwca br. w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Tarnobrzegu odbyły się Mistrzostwa 
Polski Mażoretek. W konkursie udział wzięły 
mażoretki La Bella. Dziewczęta wyruszyły już 
2 czerwca. Tego dnia zwiedziły urokliwy 
Sandomierz. Następnego dnia cały dzień walczyły 
o medale z zespołami z całej Polski i Czech. Nasze 
mażoretki spisały się rewelacyjnie i przywiozły 
do Leśnicy worek medali. 

Złote medale dziewczęta otrzymały 
za konkurencje: marsz baton juniorki, przemarsz 

baton juniorki, miniformacja baton juniorki, 
miniformacja pompon juniorki, mini mix juniorki, 
mix juniorki, duet 2x baton juniorki (Martyna 
Mikołasz i Paulina Halenka), duet 2x baton seniorki 
(Weronika Gmyz i Karolina Gmyz), trio baton 
juniorki (Agata Wyschka, Oliwia Haręża, Kamila 
Fait), solo flaga juniorki (Wiktoria Kupny). Srebrny 
medal w kategorii solo 2x baton juniorki zdobyła 
Martyna Mikołasz. Brązowe medale wywalczyły 
Julia Mincer w kategorii solo baton juniorki oraz 
Karolina Gmyz w kategorii solo pompon seniorki. 
Duet pompon naszych seniorek (Weronika Gmyz 
i Karolina Gmyz) uplasował się na miejscu 
czwartym. Piąte miejsce zdobyło trio baton juniorki 
(Aniela Kulig, Julia Mincer, Kinga Tomeczek). 
Szóste miejsce wywalczyła Kinga Tomeczek w kat. 
solo baton juniorki. Siódme miejsce w kat. solo 
pompon juniorki zdobyła Karolina Pieszczeminko. 

Mażoretki La Bella serdecznie dziękują 
Państwu Fait (Firma Inter-Tour Zdzieszowice) 
za transport, Pani Dyrektor LOKiRu Gizeli 
Szendzielorz za umożliwienie wyjazdu i wsparcie 
finansowe, Pani Danucie Kupny za pomoc 

w organizacji noclegów, właścicielowi Gościńca 
Koćmierzów za bardzo miłe przyjęcie. Przede 
wszystkim dziękujemy Rodzicom, którzy opiekowali 
się mażoretkami podczas wyjazdu: Paniom Justynie 
Gmyz, Dominice Pieszczeminko, Lidii Tomeczek 
oraz Panu Andrzejowi Gmyz. Dziękujemy także 
naszemu kierowcy Grzegorzowi Halama. 

LOKiR 

dok. na str. 9 
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Biegi 
 Już dziś zapraszamy na Biegi z okazji 800-lecia Leśnicy, które odbędą się 23 września br. 
 Wszystkie szczegóły dotyczące imprez oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych znaleźć można 
 na stronie internetowej www.lokir.lesnica.pl.  

http://www.lokir.lesnica.pl
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W niedzielę 21 maja 2017 r. na boisku 
w Leśnicy odbyły się coroczne Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Reprezentowane były wszystkie 
działające w gminie jednostki, tj. OSP Czarnocin, 
Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, 
Wysoka i OSP Zalesie Śląskie. W czterech grupach 
startowych konkurowało ogółem 21 zespołów. 
Zawody obejmowały dwie konkurencje: ćwiczenie 
bojowe oraz sztafetę pożarniczą. W końcowej 
klasyfikacji zawodów w trzech kategoriach najlepsze 
okazały się drużyny OSP w Raszowej, w jednej 
zwyciężyła drużyna OSP w Zalesiu Śląskim. 

W kategorii seniorów zawody przeprowadzono 
wg Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
OSP popularnie nazywanego polskim „na mokro”. 
w grupie „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze zacięta 
walka rozegrała się pomiędzy drużynami z Raszowej 
i Zalesia Śląskiego. Ostatecznie nieznacznie lepsza 
okazała się OSP w Raszowej, która zajęła I i II 
miejsce. Na trzecim stopniu podium stanęli strażacy 
z Zalesia Śląskiego. W grupie „C” – Kobiece Drużyny 
Pożarnicze zdecydowanie wygrała OSP w Raszowej 
pokonując KDP OSP w Wysokiej. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP 
rywalizowały w oparciu o międzynarodowy 
Regulamin 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 MDP OSP w Leśnicy. 
Zespoły uczestniczące w zawodach otrzymały 

puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy, które 
wręczyli Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, 
mł. bryg. Piotr Zdziechowski – sędzia główny 
zawodów z Komendy Powiatowej PSP, dh Sławomir 
Nowak – Komendant Miejsko-Gminny OSP oraz dh 
Ryszard Golly – Prezes Zarządu Oddziału M-Gm 
ZOSP RP. Nagrody ufundowali Gmina Leśnica i Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy. Brawa od strażaków oraz 
gratulacje od Burmistrza i przedstawiciela PSP 
otrzymali finaliści OTWP „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” na szczeblu krajowym dh Tomasz Wojtala 

z OSP w Wysokiej i dh Mariusz Majnusz z OSP 
w Zalesiu Śląskim. Zawody zakończono tradycyjną 
strażacką grochówką. 

Jak zwykle podkreślić trzeba wzorową 
organizację zawodów. Z obowiązków gospodarza 
imprezy bez zarzutu wywiązały się jednostki OSP 
w Lichyni i OSP w Zalesiu Śląskim. Na piątkę spisali 
się również strażacy z Leśnicy, którzy przepracowali 
wiele godzin, aby przygotować obiekt boiska 
do imprezy. Całość spraw z tym związanych 
koordynował Komendant Miejsko-Gminny OSP, 
a zarazem Naczelnik OSP w Leśnicy dh Sławomir 
Nowak, który też zatroszczył się o regulaminowy 
sprzęt na plac ćwiczeń i na tory przeszkód oraz 
skompletowanie komisji sędziowskiej. Sędziego 
głównego zawodów, którym był mł. bryg. Piotr 
Zdziechowski wyznaczył Komendant Powiatowy PSP 
w Strzelcach Opolskich. Funkcję komendanta 
zawodów pełnił dh Joachim Nowak, a sprawami 
kwatermistrzowskimi i aprowizacyjnymi zajął się dh 
Alfons Długosz – Wiceprezesi w Zarządzie Oddziału 
M-Gm ZOSP RP. Konferansjerkę sprawnie 
poprowadził członek tego zarządu dh Piotr Koszucki. 
Dopisała pogoda i licznie przybyła na zawody 
publiczność, która z zainteresowaniem obserwowała 
zmagania strażaków. 

Nieprzerwanie od 2005 r. zawody OSP 
rozgrywano w Łąkach Kozielskich. Po 
dwunastoletniej przerwie powróciły znowu 
do Leśnicy. Zbiegło się to w czasie z obchodami 
Jubileuszu 800-lecia naszego miasta. Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze OSP w 2017 r. były więc 
zarazem strażackim akcentem jubileuszowego roku. 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP znowu w Leśnicy 

dok. na str. 11 
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Klasyfikacja generalna zawodów OSP wg 
regulaminu „na mokro”: 

 
 
Klasyfikacja generalna zawodów MDP wg 
regulaminu CTIF: 

 
 

 
 

Jerzy Wojtala Kierownik Referatu SO  

Grupa „A” – Męskie Drużyny Po-
żarnicze 

Wynik dru-
żyny 

1.   OSP Raszowa I 93,55 pkt 

2.   OSP Raszowa III 94,40 pkt 

3.   OSP Zalesie Śląskie II 96,08 pkt 

4.   OSP Raszowa II 100,75 pkt 

5.   OSP Zalesie Śląskie I 104,31 pkt 

6.   OSP Leśnica 110,29 pkt 

7.   OSP Wysoka 116,40 pkt 

8.   OSP Czarnocin 135,63 pkt 

9.   OSP Lichynia 136,49 pkt 

10.   OSP Łąki Kozielskie 152,30 pkt 

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza Chłopców 

Wynik dru-
żyny 

MDP OSP Raszowa I 999,70 pkt 

MDP OSP Zalesie Śląskie II 994,08 pkt 

MDP OSP Leśnica 967,60 pkt 

MDP OSP Raszowa II 926,55 pkt 

MDP OSP Lichynia 912,78 pkt 

MDP OSP Zalesie Śląskie I 870,37 pkt 

MDP OSP Łąki Kozielskie 765,97 pkt 

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza Dziewcząt 

Wynik druży-
ny 

MDP OSP Zalesie Śląskie 1021,68 pkt 

MDP OSP Raszowa 955,95 pkt 

Grupa „C” – Kobiece Drużyny 
Pożarnicze 

Wynik druży-
ny 

1.   KDP OSP Raszowa 115,73 pkt 

2.   KDP OSP Wysoka 130,71 pkt 

Tradycyjnie w ostatnią sobotę czerwca do Poręby 
zjeżdżają się miłośnicy koni rasy śląskiej. Tak było 
też i w tym roku, 24 czerwca po raz dwudziesty 
pierwszy odbył się Regionalny Przegląd Koni. Od 
godziny 8.00 komisja w składzie Maciej 
Wyszomirski – przewodniczący oraz członkowie 
Beata Kapica i Paulina Peckiel oceniała konie rasy 
śląskiej: 17 ogierów dwuletnich, 13 ogierów 
rocznych, 15 klaczy rocznych i 17 klaczy 
dwuletnich.   
Z gminy Leśnica klacz Astorka II Piotra Pisarskiego 
zajęła III miejsce w kat. klacze roczne, a klacz 
Amira Sebastiana Kwoczały zajęła 8 miejsce w kat. 
klacze dwuletnie.  
Oficjalnego otwarcia czempionatu w Porębie 
dokonał Zastępca Burmistrza Andrzej Iwanowski 
w asyście Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny 
i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Wiesława 
Kryniewskiego. W godzinach popołudniowych Porębę 
odwiedził Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman 
Kolek.  
Pomiędzy oceną organizatorzy przygotowali pokazy konne: 
w pokazie poczty węgierskiej  z 6 końmi zaprezentował się 
Rafał Griner z zespołu kaskaderskiego No Name, 
a przepiękny kadryl zaprzęgowy przedstawili hodowcy: 
Piotr Pisarski, Gerard Proksza, Herbert Suchanek i Gerard 
Szołtysek. Dla dzieci firma Transannaberg Wiesiollek 
zasponsorowała dmuchany zamek i zjeżdżalnię, z której – 
ku uciesze rodziców -  najmłodsi uczestnicy imprezy 
w Porębie mogli bezpłatnie korzystać. 
Wieczorem w namiocie odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem Duo-Alt. 
W niedzielę - po raz drugi w Porębie  -  odbyły się 
Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami 
Jednokonnymi i Parokonnymi w ramach cyklu o Puchar 
Prezesa SOZHK. W zawodach uczestniczyło 26 drużyn, 
które rywalizowały w konkursie powożenia i maratonie 
kombinowanym. Szczególnie druga część rywalizacji była 

bardzo atrakcyjna i zgromadziła liczną widownię.  
Organizatorem imprezy w Porębie byli: Śląsko-Opolski 
Związek Hodowców Koni w Katowicach, Gmina Leśnica, 
sołectwo Poręba oraz mieszkańcy i hodowcy z Poręby:  
Rudolf Gajda, Sebastian Kwoczała i Piotr Pisarski.  
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Opolskiego, firmie Transannaberg Wiesiollek 
Mariola i Joachim Wiesiollek i Bankowi Spółdzielczemu 
w Leśnicy za udzielone wsparcie finansowe. Słowa 
podziękowania za pomoc przy organizacji Przeglądu 
kierujemy do klubu LZS Poręba, jednostek OSP Czarnocin, 
OSP Leśnica i OSP Zalesie Śląskie oraz Policji w Strzelcach 
Opolskich i Leśnicy.  
Organizatorów czempionatu w Porębie cieszy fakt, że 
impreza ta jest szczególnie uznana w oczach hodowców 
koni rasy śląskiej, co przekłada się na liczbę zgłoszonych 
zwierząt do oceny oraz liczną widownię. Do zobaczenia za 
rok! 
      KL 

Regionalny Przegląd Koni 
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 Uczniowie wyróżnieni Nagrodą Burmistrza Leśnicy  
w roku szkolnym 2016/2017 

 
Nagrody Burmistrza oraz dyplomy uznania otrzymali uczniowie za osiągnięcia: 
w nauce - średnia ocen 5,0 i powyżej, 
w konkursach - o zasięgu ponadgminnym i średnia ocen co najmniej 4,5, 
sportowe – na szczeblu ponadgminnym i średnia ocen co najmniej 4,5, 
 
Wszyscy uczniowie posiadają bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. 

Lp Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Średnia Sukcesy 

1. Zofia Gola SP w Leśnicy IV a 5,25   

2. Alina Janda SP w Leśnicy IV a 4,92 
II m. w eliminacjach powiatowych turnieju “Z podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku”, - III m. w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce 
Nożnej Dziewcząt 

3. Agnieszka Kita SP w Leśnicy IV a 5,17   

4. Piotr Kosok SP w Leśnicy IV a 5,08   

5. Aleksandra Kozołup SP w Leśnicy IV a 5,33 

II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju “Z podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku”, 
III m. 50 m stylem klasycznym na Powiatowych Zawodach Pływackich, 
III miejsce w sztafecie dziewcząt 8 x 25m stylem dowolnym 
w Powiatowych Zawodach Pływackich 

6. Paulina Machoń SP w Leśnicy IV a 4,58 

III miejsce w sztafecie dziewcząt 8 x 25m stylem dowolnym 
w Powiatowych Zawodach Pływackich, 
II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju “Z podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku” 

7. Martyna Rigol SP w Leśnicy IV a 5,33 

II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju “Z podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku”, - i m. 50 m stylem klasycznym na Powiatowych 
Zawodach Pływackich, 
III miejsce w sztafecie dziewcząt 8 x 25m stylem dowolnym 
w Powiatowych Zawodach Pływackich 

8. Maciej Bartodziej SP w Leśnicy IV b 4,92 
III miejsce w sztafecie chłopców 8x25m stylem dowolnym na powiato-
wych zawodach pływackich. 

9. Julianna Bąk SP w Leśnicy IV b 5,00   

10. 
Weronika Kaczmar-

czyk 
SP w Leśnicy IV b 5,08 

  

11. Paulina Kochan SP w Leśnicy IV b 5,17   

12. Sara Koppa SP w Leśnicy IV b 5,00   

13. Amelia Leszcz SP w Leśnicy IV b 5,00   

14. Alicia Mnich SP w Leśnicy IV b 5,08   

15. Oliwia Nowak SP w Leśnicy IV b 5,00   

16. Jennifer Richter SP w Leśnicy IV b 5,08 
II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju "Z Podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku". 

17. Laura Zmuda SP w Leśnicy IV b 5,00   

18. Wiktoria Sobota SP w Leśnicy V a 5,23 Grand Prix  w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej 

19. Joanna Nawara SP w Leśnicy V a 5,07 

II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju "Z Podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku" 
III m w Mistrzostwach Powiatu, w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 
II m w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych 
IV m w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
w Lasocicach 
II m w biegu na 600m, na Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A 

20. Julia Mincer SP w Leśnicy V a 4,92 

II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju "Z Podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku" 
III m w Mistrzostwach Powiatu, w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 
III m w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych 
V m w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
w Lasocicach 

21. Patryk Krzyżosiak SP w Leśnicy V a 4,92 
III m w sztafecie chłopców 8x25m stylem dowolnym na Powiatowych 
Zawodach Pływackich 

22. Paulina Hibner SP w Leśnicy V a 4,92 

I m w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej 
II miejsce w eliminacjach powiatowych turnieju "Z Podwórka na Stadion - 
O Puchar Tymbarku" 
III m w Mistrzostwach Powiatu, w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 
  

23. Aleksandra Sitnik SP w Leśnicy V b 5,23 
Laureatka II- go stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym 
z języka angielskiego “Memory Master”. 

24. Aniela Kulig SP w Leśnicy V b 5,07 
III miejsce w sztafecie dziewcząt 8x25 m stylem dowolnym na powiato-
wych zawodach pływackich 

25. Jakub Friedrich SP w Leśnicy V b 4,76 
III miejsce w sztafecie chłopców 8x25 m stylem dowolnym na powiato-
wych zawodach pływackich 

26. Anna Charczenko SP w Leśnicy V b 4,61 
III miejsce w sztafecie dziewcząt 8x25 m stylem dowolnym na powiato-
wych zawodach pływackich 

27. Michał Lubczyk SP w Leśnicy VI b 5,17   

28. Laura Harnos SP w Leśnicy VI b 5,08   

29. Kinga Tomeczek SP w Leśnicy VI b 5,08 
III miejsce w sztafecie dziewcząt 8x25m stylem dowolnym na powiato-
wych zawodach pływackich 
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Lp Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Średnia Sukcesy 

30. Milena Kopczyńska SP w Leśnicy VI b 5,00   

31. Wiktoria Paterok SP w Leśnicy VI b 5,00   

32. Karolina Cedzich SP w Leśnicy VI a 5,00   

33. Emilia Paczosa SP w Leśnicy VI a 5,00   

34. Agata Wyschka SP w Zalesiu Śląskim VI 5,00 

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego, I miejsce 
w etapie gminnym tegoż konkursu, 
II miejsce na etapie gminnym konkursu recytatorskiego Jugend trägt Ge-
dichte vor. 
III miejsce w Ogólnopolskim konkursie recytatorskim z języka polskiego, 
I miejsce w gminie, a IV na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  
III miejsce w Gminnym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach 
indywidualnych, 
II miejsce w drużynowych zawodach piłki nożnej. Działa w szkolnym 
kole PCK. 

35. Jacek Langer SP w Zalesiu Śląskim VI 5,25 

IV miejsce w gminnych eliminacjach wojewódzkiego konkursu 
z j. polskiego, 
II miejsce z matematyki, wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie recyta-
torskim z języka polskiego, I miejsce w gminie, a IV na etapie powiato-
wym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur katego-
ria Beniamin. 

36. Daniel Wycisło SP w Zalesiu Śląskim VI 5,00 

II miejsce na gminnym etapie wojewódzkiej olimpiady z historii, II miej-
sce – etap gminny wojewódzkiej olimpiady przyrodniczej, IV miejsce- 
matematycznej, , I miejsce w gminie, a IV na etapie powiatowym Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur kategoria Beniamin 

37. Kinga Warzecha SP w Zalesiu Śląskim V 5,25   

38. Zuzanna Nowak SP w Zalesiu Śląskim V 5,25 III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej. 

39. Łukasz Kroker SP w Zalesiu Śląskim V 5,00   

40. Paulina Zeisig SP w Zalesiu Śląskim IV 5,33  

Jest wzorową uczennicą i koleżanką. Dzięki swojej rzetelnej pracy osią-
gnęła najwyższą średnią w szkole. Angażuje się w życie klasy i szkoły. 
Zajęła III miejsce w Konkursie Recytatorskim z języka niemieckiego na 
szczeblu gminnym oraz zajęła bardzo wysokie wyniki w Olimpiadzie 
z języka niemieckiego również na etapie gminnym. 

41. Natalia Skolik SP w Raszowej V 5,10   

42. Natalia Pazurek SP w Raszowej IV 5,25   

43. Julia Filusch SP w Raszowej IV 5,08   

44. Anna Gruszkowska SP w Raszowej VI 4,83 

Wzorowe zachowanie. 
I miejsce w finale gminnym Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych 
w drużynowym Tenisie Stołowym 
III miejsce w finale powiatowym Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych 
w drużynowym Tenisie Stołowym 

45. Weronika Spilla SP w Raszowej VI 4,75 

Wzorowe zachowanie. 
I miejsce w finale gminnym Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych 
w drużynowym Tenisie Stołowym 
III miejsce w finale powiatowym Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych 
w drużynowym Tenisie Stołowym 

46. 
Michaela Przez-

dzink 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
I A 4,93 

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów 
gimnazjum, 
Wzorowe zachowanie, 

47. Agata Cyron 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
I A 5,08 Wzorowe zachowanie 

48. Tomasz Langer 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
I A 4,57 

Zajęcie drużynowo I miejsca w VII Konkursie Wiedzy o Mniejszości 
Niemieckiej,Wzorowe zachowanie 

49. Maria Szaradowska 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
I A 4,62 

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu w Samorządzie Terytorialnym,  
Wzorowe zachowanie 

50. Hanna Paczkowska 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
II A 5,06 Wzorowe zachowanie 

51. Samuel Socha 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
II A 4,89 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów 
gimnazjum. 
Wzorowe zachowanie. 

52. Emilia Ludwig 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
II A 4,89 

I miejsce drużynowo w VII konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 
II miejsce indywidualnie w VII konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemiec-
kiej 
Finalistka konkursu recytatorskiego „Jugend tragt Gedichte vor” 
Wzorowe zachowanie 

53. Paweł Hadaschik 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 5,29 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów 
gimnazjum 
Finalista konkursu wiedzy o Austrii „Austria i jej mieszkańcy” 
Wzorowe zachowanie 

54. Iwona Gola 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 5,12 

III miejsce w finale powiatowym w halowej piłce nożnej szkół gimnazjal-
nych 
III miejsce w finale powiatowym w piłce nożnej szkół gimnazjalnych 
Wzorowe zachowanie 

55. Adam Skolik 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 4,53 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych 
II miejsce w finale powiatowym w biegu na 100m szkół gimnazjalnych 
III miejsce w finale powiatowym w skoku w dal szkół gimnazjalnych 
I miejsce w finale powiatowym w biegu sztafetowym 4x100m szkół gim-
nazjalnych 
Wzorowe zachowanie 
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Lp Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Średnia Sukcesy 

56. Maciej Rodak 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 5,06 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych 
II miejsce w finale powiatowym w halowej piłce nożnej szkół gimnazjal-
nych 
Wzorowe zachowanie 

57. Alina Kopczyńska 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 5,00 Wzorowe zachowanie 

58. Agata Leśnik 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III A 5,06 Wzorowe zachowanie 

59. Dominika Więcek 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III C 5,13 Wzorowe zachowanie 

60. Małgorzata Zgodzaj 
Publiczne Gimnazjum 

w Leśnicy 
III C 4,69 

III miejsca w finale powiatowym w halowej piłce nożnej szkół gimnazjal-
nych 
III miejsca w finale powiatowym w piłce nożnej szkół gimnazjalnych 
Bardzo dobre zachowanie 

Wyróżnionym Uczniom gratulujemy wspaniałych osiągnięć  

i życzymy dalszych sukcesów! 

Nauczycielom dziękujemy za wkład pracy, a Rodzicom za systematyczne 

wsparcie. 

Agnieszka Nowak 
Kierownik GZO Leśnica 

   Gminny Dzień Seniora tradycyjnie odbył się w Lichyni. 
w sobotę 17 czerwca br. O godz. 14.00 w kościele pw. 
Świętego Józefa rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św., 
z udziałem księży: Teodora Smiatka, Henryka Pasieki, 
Ambrożego  Pampucha i  Mateusza Dąbrowskiego.  
   Po Mszy Św. dalsza część uroczystości odbyła się 

w namiocie festynowym na parkingu, gdzie wszystkich 
przybyłych przywitał gospodarz Gminnego Dnia Seniora 
burmistrz Łukasz Jastrzembski.  Pracownicy Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz młodzież z sołectwa 
Lichynia  podali pyszny obiad oraz pączki i kawę. 
   Z zaproszonych gości przybyli były poseł Helmut 
Paisdzior, radni Rady Miejskiej w Leśnicy Ryszard Froń, 
Maria Reinert, Teodor Jahn, Teodor Wyschka,  Sekretarz 
Gminy Róża Nizioł, Przewodnicząca koła DFK Anna 
Wyschka, sołtys Andrzej Lesik.  
    Część artystyczna przygotowana została przez uczniów  
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia – Szkolnej Orkiestry 
Dętej w Leśnicy pod batutą Jacka Zganiacza, przy wsparciu 
dyrektora szkoły Krystiana Gajdy. Następnie wystąpiła grupa 
śpiewacza Frohsinn z DFK Leśnica, a prawie do łez seniorów 
rozbawiał Gienek Loska z zespołem B.A. R.  
   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania Gminnego Dnia Seniora: 
dyrektorowi i pracownikom Leśnickiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji,  sołectwu, mniejszości niemieckiej 
oraz strażakom z Lichyni. 
      KL  

Gminny Dzień Seniora w Lichyni 

Właśnie zakończyliśmy kolejny rok szkolny, czas więc na podsumo-

wanie. Był to bardzo ciężki rok dla pracowników naszej szkoły, po-

nieważ w związku reformą edukacji, nasze Gimnazjum pomału koń-

czy swoją działalność. Fakt ten jednak nie podcina nam skrzydeł 

i działamy dalej.  

W tym roku szkolnym nasza placówka realizowała innowację peda-

gogiczną „Programujemy!!!”. Byliśmy jedną ze szkół województwa 

opolskiego biorących udział w pilotażowym wdrażaniu programowa-

nia w edukacji formalnej. Uczniowie podczas zajęć informatyki po-

znawali tajniki kodowania w Scrachu oraz programowania w języku 

Logo. 

Od października Uczniowie Gimnazjum mogli uczestniczyć 

w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Uczniowie Leśnickiej 

gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje 

edukacyjne". Były to zajęcia z j. polskiego, j. niemieckiego, matema-

tyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, koło szachowe, 

zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Zorganizowano wy-

jazdy do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, do Pokrzywnej na 

warsztaty matematyczno-geograficzne, do szkół ponadgimnazjalnych 

w Kędzierzynie-Koźlu. Były piesze wycieczki do Zakładów Arcelor-

Mittal Zdzieszowice i  na Górę Św. Anny na warsztaty chemiczno – 

ekologiczne. Ponadto szkoła została doposażona w nowe pomoce 

dydaktyczne, które były wykorzystywane podczas zajęć realizowa-

nych w ramach projektu. 

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły dwa razy mieli oka-

zję wyjechać do partnerskiej gminy Hirschaid. Pierwszy wyjazd od-

był się w październiku w ramach realizacji projektu „Gmina Hirscha-

id widziana oczami uczniów z Leśnicy”. Uczniowie klasy IIIa przy-

gotowali zapierający dech w piersiach koncert muzyczny, ponadto 

uczniowie przygotowali prace plastyczne przedstawiające naszą 

współpracę na przestrzeni ostatnich lat. Wyjazd odbył się dzięki 

wsparciu finansowemu Burmistrza Leśnicy, Burmistrza Hirschaid 

oraz rodziców naszych uczniów za co serdecznie dziękujemy. 

W maju gościliśmy naszych partnerów z Hirschaid w Leśnicy. Od-

wiedziliśmy Opole, Kraków, Górę Św. Anny, Zdzieszowice, Mosz-

ną. W czerwcu nasi uczniowie pojechali do Hirschaid. Podczas reali-

Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 
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zacji takich przedsięwzięć uczniowie zaczyna-

ją dostrzegać korzyści jakie płyną z nauki 

języków obcych, uczą się tolerancji 

i poszanowania tradycji i zwyczajów naszych 

sąsiadów. Drugi projekt wymiany był współfi-

nansowany ze środków pozyskanych 

z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca 

Młodzieży, dofinansowania otrzymanego od 

Burmistrza Gminy Leśnica oraz Rodziców 

uczniów naszej szkoły. Serdecznie Dziękuje-

my. 

W ramach programu profilaktycznego w roku 

szkolnym 2016/2017 zrealizowano warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów klas III 

w Pokrzywnej, I Dzień Wiosny pod hasłem 

„Stop przemocy”, Dzień sportu w ramach 

obchodów „Dnia Dziecka”, Bezpieczne Wa-

kacje – spotkanie z psychologiem i Panią 

Policjant z Powiatowej Komendy Policji 

w Strzelcach Opolskich.. Wszystkie imprezy 

miały promować zdrowy styl życia, uświada-

miać uczniów o szkodliwości stosowania 

używek oraz kształtować postawy bezpieczne-

go i odpowiedzialnego planowania czasu wol-

nego podczas wakacji. Dla uczniów klas III 

odbyły się także warsztaty BHP. Wszystkie te 

przedsięwzięcia były finansowane w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Serdecznie dziękujemy. 

Sukcesy naszych Gimnazjalistów w roku 

szkolnym 2016/2017: 

Sport 

IIIA  

Szala Jeanette: 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Gola Iwona 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Miłosz Wojciechowski 

II miejsce w finale powiatowym 

w indywidualnych biegach przełajowych 

szkół gimnazjalnych,  I miejsce w finale po-

wiatowym w biegu sztafetowym 4x100m 

szkół gimnazjalnych, II miejsce w finale po-

wiatowym w halowej piłce nożnej szkół gim-

nazjalnych, I miejsce w finale powiatowym 

w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych 

Adam Skolik 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych, II miejsce 

w finale powiatowym w biegu na 100m szkół 

gimnazjalnych, III miejsce w finale powiato-

wym w skoku w dal szkół gimnazjalnych, 

I miejsce w finale powiatowym w biegu szta-

fetowym 4x100m szkół gimnazjalnych 

Jakub Zwolenkiewicz 

II miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, I miejsce 

w finale powiatowym w piłce siatkowej szkół 

gimnazjalnych, I miejsce w finale powiato-

wym w biegu sztafetowym 4x100m szkół 

gimnazjalnych 

Maciej Rodak 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych, II miejsce 

w finale powiatowym w halowej piłce nożnej 

szkół gimnazjalnych 

Szymon Tomeczek 

II miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, I miejsce 

w finale powiatowym w piłce siatkowej szkół 

gimnazjalnych 

Mikołaj Kojs 

II miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

IIIB 

Sebastian Kwoczała  

I miejsce w finale powiatowym 

w indywidualnych biegach przełajowych 

szkół gimnazjalnych, I miejsce w finale po-

wiatowym w biegu na 600m szkół gimnazjal-

nych, II miejsce w finale powiatowym 

w halowej piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

Przemysław Fedyna 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w biegu na 100m szkół 

gimnazjalnych, I miejsce w finale powiato-

wym w biegu sztafetowym 4x100m szkół 

gimnazjalnych, II miejsce w finale powiato-

wym w halowej piłce nożnej szkół gimnazjal-

nych 

Marcin Jońca  

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych, II miejsce 

w finale powiatowym w halowej piłce nożnej 

szkół gimnazjalnych 

Dawid Suchy 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych 

Tomasz Pazurek 

II miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

III C 

Zgodzaj Małgorzata 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Mikołaszek Daria 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Kita Dorota 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Mariusz Koteluk 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych, II miejsce 

w finale powiatowym w halowej piłce nożnej 

szkół gimnazjalnych 

Tomasz Pazurek 

II miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

II A 

Zug Monika 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Damian Gorzel 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych 

II B 

Macha Weronika 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

Gracjan Brzostowski 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych 

IIC 

Namysło Weronika 

III miejsce w finale powiatowym w piłce noż-

nej szkół gimnazjalnych 

Paweł Gola 

III miejsce w finale powiatowym 

w indywidualnych biegach przełajowych 

szkół gimnazjalnych 

IA  

Leisner Julia 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych 

IB  

Kaźmierczyk Paulina 

III miejsce w finale powiatowym w halowej 

piłce nożnej szkół gimnazjalnych, III miejsce 

w finale powiatowym w piłce nożnej szkół 

gimnazjalnych 

Dawid Figura  

II miejsce w finale powiatowym 

w indywidualnych biegach przełajowych 

szkół gimnazjalnych 

IC 

Dawid Sznicer 

I miejsce w finale powiatowym w piłce siat-

kowej szkół gimnazjalnych 

J. niemiecki 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemiec-

kiego dla uczniów gimnazjum: 

Paweł Hadaschik- laureat; Samuel Socha- 

laureat 

Michaela Przezdzink- finalistka 

VII konkurs Wiedzy o Mniejszości Nie-

mieckiej 

I miejsce drużynowo: Emilia Ludwig 

i Tomasz Langer 

II miejsce indywidualnie Emilia Ludwig 

Konkurs Recytatorski „Jugend tragt Ge-

dichte vor” 

Emilia Ludwig finalistka  

Konkurs wiedzy o Austrii: „Austria i jej 

mieszkańcy” 

Paweł Hadaschik finalista  

Wzorem lat ubiegłych wręczyliśmy Laury dla 

najlepszych Gimnazjalistów w czterech kate-

goriach: 

Praca Społeczna – Iwona Gola klasa IIIA 

Sport – Sebastian Kwoczała klasa IIIB 

Nauka – Paweł Hadaschik klasa IIIA 

Sukces – Emilia Ludwig klasa IIA 

Prymusem Gimnazjum w roku szkolnym 

2016/2017 został Paweł Hadaschik. 
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Aktualności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
 

 Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca. Był on  pracowity, ale zarazem obfitujący w możliwości rozwoju i przeżycia 
fascynujących przygód. 
 Uczestnictwo w przygotowaniu scenki kabaretowej pt. ,,Rajskie spotkanie Adama i Ewy" wyzwoliło w dzieciach potencjał 
twórczy. Już podczas prób uczniowie klasy V i VI wykazali się dużą spontanicznością i humorem. Chętnie współpracowali ze sobą, 
wymieniając się poglądami i radami. Społeczność uczniowska podczas przedstawienia mogła się przenieść do biblijnego raju. Były 
zwierzęta, diabły, jabłoń oraz pierwsi ludzie na ziemi - ukazani w żartobliwej konwencji. Charakteryzacja występujących oraz ich gra 
wywołała u widzów burzę śmiechu i gromkie brawa. Uczniowie naszej szkoły pamiętali również o mieszkankach Raszowej, dlatego 
uroczysta akademia pełna humoru i dobrej zabawy uświetniła obchody Dnia Kobiet w Klubie Wiejskim w Raszowej. 
 O tym, że podróże kształcą, wiadomo już od dawna. Wycieczka do Warszawy, na którą udały się dzieci z naszej szkoły, jest tego 
najlepszym przykładem. Wyjazd (zorganizowany w ramach projektu ,,Uczniowie leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe 
i wyrównują dysproporcje edukacyjne") na dwudniową wycieczkę do stolicy Polski miał miejsce 4 kwietnia br. we wczesnych godzinach 
porannych. Już w czasie drogi pan przewodnik opowiadał dzieciom różne ciekawostki, np. wyjaśnił, co to takiego ''gierkówka", zwrócił 
uwagę na to, że Odra to nie tylko nazwa rzeki, a także opowiedział legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie", ,,Bazyliszku'' i ,,Smoku 
Wawelskim". Zaraz po przyjeździe na miejsce został zrealizowany pierwszy punkt programu - wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Tu 
każdy uczestnik wycieczki znalazł coś dla siebie.  Uczniowie oglądali wystawy, próbowali swoich sił w konfrontacji z prawami fizyki, 
poznawali swoje ciało i zmysły, zjawiska atmosferyczne, chemiczne i przyrodnicze, a także robili doświadczenia, które z pewnością 
zapadną głęboko w pamięć. Kolację uczniowie zjedli w restauracji mieszczącej się w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Następnie spacerowali po pięknym parku w Łazienkach Królewskich, podziwiając zabytki oraz żyjące tam zwierzęta. W drodze 
do hostelu ,,Wisełka" z daleka ujrzeli Stadion Narodowy, co wzbudziło wiele emocji.  Następnego dnia uczniowie udali się do Muzeum 
Techniki. Tam zwiedzali muzealne eksponaty, uczestniczyli również w wykładzie na temat historii środków lokomocji i zajęciach 
w planetarium. Ostatnim punktem programu wycieczki był spacer po Warszawie. Na trasie zwiedzania nie mogło zabraknąć 
najważniejszych dla kultury miejsc – Barbakanu, Rynku Starego Miasta z pomnikiem Warszawskiej Syrenki, Pomnika Małego Powstańca, 
Zamku Królewskiego oraz Kolumny Zygmunta. Ten wyjazd z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. 
  25 maja  uczniowie klasy II i III (w ramach zajęć unijnych) pojechali do Góry św. Anny, gdzie pod opieką pracownicy siedziby 
tamtejszego Parku Krajobrazowego spacerowali ścieżką przyrodniczą podziwiając krajobraz, rozpoznając napotkane owady, drzewa 
i rośliny zielne. Dokonywali pomiarów wysokości i obwodów wybranych drzew, mieli możliwość posługiwania się dalmierzem i taśmą 
mierniczą, a następnie omawiali wyniki pomiarów i wykonywali testy sprawdzające poznane wiadomości. Przy siedzibie  Oddziału Parku 
Krajobrazowego oglądali budki lęgowe ptaków, rozpoznawali na planszach zwierzęta występujące w okolicy, odczytywali mapki.  
 25 maja 2017 roku uczniowie klas IV-VI wyruszyli na kolejną dwudniową wycieczkę organizowaną w ramach projektu pn. 
,,Uczniowie leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne". Po przyjeździe do Pokrzywnej, 
uczestnicy mieli czas na zakwaterowanie się w ośrodku „Mieszko”.  Następnie zjedli pyszny obiad. Około godziny 12.30  poszli 
czerwonym szlakiem na Biskupią Kopę. W czasie wędrówki prowadzili obserwacje przyrodnicze i dokumentowali przebieg wyprawy. 
Zadowoleni dotarli do schroniska PTTK. Okazało się, że niektórzy z uczniów po raz pierwszy wędrują po Górach Opawskich. Kolejnego 
dnia uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach edukacyjnych, rozgrywkach sportowych, a także przeżywali kolejne atrakcje 
w miasteczku Rosenau.  

W dniu 20 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły odwiedzili Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i w Niwkach.  
Zajęcia odbywały się różnych pracowniach ”Zaczarowanego Świata” - roboticum, technologicum, astrolonomicum. Zabawa, podczas której 
uczniowie próbowali swoich sił w sterowaniu robotami, sprawiła im wiele radości. Dzieci pracowały też na placu budowy, budując roboty 
z różnorodnych klocków piankowych, wymyślały im imiona oraz sposoby pomocy człowiekowi, miastu i światu. Musiały wykazać się 
również sprawnością fizyczną, pokonując przeszkodę z wiszących lin. Uczniowie zostali zapoznani z różnorodnymi materiałami 
i technologiami budowy domów w różnych zakątkach świata. Obejrzany w planetarium film „ Narodziny gwiazdki” dostarczył im wiele 
wiadomości o gwiazdach oraz planetach Układu Słonecznego. Następnie uczniowie pojechali do Niwek. Tam po smacznym obiedzie 
odbyły się zajęcia z astronomii, podczas których mogli bliżej poznać Układ Słoneczny oraz pojęcia z dziedziny astronomii.  
W obserwatorium astronomicznym obserwowali Słońce. Po wspólnej zabawie z animatorkami zadowoleni udali się w podróż powrotną 
do domu.  

Zielona szkoła to doskonała okazja do integracji przez naukę, wypoczynek i zabawę  a szczególnie zachęcenie do aktywnego oraz 
zdrowego stylu życia. W dniach 4- 11 czerwca uczniowie naszej placówki spędzili wyjątkowe chwile nad pięknym Bałtykiem. Mieszkali 
w Łazach, w ośrodku wypoczynkowym ,,Bryza’’, blisko plaży i morza. Każdy dzień zaczynał się poranną pobudką oraz gimnastyką na 
świeżym powietrzu. Po śniadaniu uczniowie mieli zajęcia edukacyjne. Potem spacerowali brzegiem morza, zbierali muszelki i  budowali 
fortece z piasku. Na uczestników zielonej szkoły czekało wiele atrakcji. Jedną z nich był wyjazd do Gdańska. Podczas tej jednodniowej 
wycieczki uczniowie zapoznali się z najważniejszymi zabytkami stolicy Kaszub. Dzięki przewodnikowi, panu Januszowi, wiedzą już, że 
ulica Długa i Długi Targ tworzą Trakt Królewski, a Ratusz Głównego Miasta to najokazalsza i najcenniejsza budowla dawnego Gdańska. 
W Ośrodku Kultury Miejskiej dzieci mogły podziwiać wystawę pt. ,,Łodzie ludów świata". Spośród 41 eksponatów największe 
zainteresowanie dzieci wzbudziły tratwy z trzciny czy papirusu. Pouczająca była również wizyta w Muzeum Bursztynu. Dzięki muzealnej 
ekspozycji i licznym prezentacjom multimedialnym uczniowie dowiedzieli się, jak powstał bursztyn i w jaki sposób od tysięcy lat ludzie go 
wykorzystywali. Uczestników wycieczki zachwyciły niezwykłe okazy jantaru z różnych stron świata i o różnorodnej kolorystyce. 
Olbrzymie wrażenie zrobiły na dzieciach duże bryły bursztynu – takich nie można znaleźć podczas spaceru bałtycką plażą. Po zakupie 
pamiątek uczestnicy popłynęli statkiem na Westerplatte zobaczyć Pomnik Obrońców Wybrzeża. Uczestnicy zielonej szkoły będą zapewne 
miło wspominać również pobyt w parku wodnym w Koszalinie, lekcję regionalną w Łazach oraz jazdę na gokartach. Dziękujemy 
Burmistrzowi Leśnicy - Łukaszowi Jastrzembskiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy i firmie Brenntag za dofinansowanie zielonej 
szkoły, a Panu Waldemarowi Bilińskiemu za zorganizowanie upominków dla wszystkich uczestników wyjazdu.  
 Rok szkolny w Przedszkolu w Raszowej zakończono festynem rodzinnym, na którym dopisała i pogoda, i goście. Na brak atrakcji 
nie można było narzekać. Wszystko zaczęło się od części artystycznej, na którą złożyły się wiersze, piosenki i tańce. Tradycyjnie, ostatnim 
punktem programu było zatańczenie poloneza przez absolwentów naszego przedszkola. Potem nastąpiły podziękowania i wręczenie 
upominków dla mamy, taty, i nagród dla wszystkich przedszkolaków. W tym roku pożegnaliśmy 11 absolwentów. W dalszej części festynu 
zorganizowano szwedzki stół: z wypiekami i sałatkami wykonanymi przez mamy, owocami i sokami, grillem oraz mnóstwem konkursów 
dla dzieci i rodziców. Pragniemy podziękować Wszystkim Rodzicom, Radzie Rodziców za pełne zaangażowanie, nie tylko na festynie, ale 
również przez cały rok szkolny. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. 
      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej   

      Iwona Pawlus wraz z Gronem Pedagogicznym  
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 Był to rok bardzo pracowity , obfitujący w wiele ciekawych 
przedsięwzięć i wydarzeń. 
Codzienna praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza 
z dziećmi oparta była na podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego , wzbogacana różnorodnymi działaniam. Konty-
nuowaliśmy realizację programów w placówce: 
 * IX Edycję Ogólnopolskiego Ekologicznego Programu Eduka-
cyjnego  
„ Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
* we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 
w Strzelcach Opolskich :  
IX Edycję Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas” oraz Program Edukacyjny „ Moje 
dziecko idzie do szkoły” 
* ogólnopolską akcję „ Cała Polska Czyta Dzieciom 
* akcję „ Pij Mleko” 
* VI Edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „ 
Akademia Aguafresh” 
* IX Edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Mamo, 
tato wolę wodę” 
* Chronimy Dzieci – placówka posiada opracowaną Politykę 
ochrony dzieci przed agresją  
i krzywdzeniem 
*Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy 
ustnej skierowana do małych 
 dzieci, ich rodziców i wychowawców 
 Rozpoczęliśmy udział w kampanii „ Bilingua – łatwiej 
z niemieckim”, której celem jest promowanie dwujęzyczności 
polsko – niemieckiej . Realizowana jest w partnerstwie ze 
Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kultural-
nych w Polsce. Placówka do projektu została zaproszona jako 
jedno z dziesięciu przedszkoli z terenu województw – śląskiego 
i opolskiego. Projekt w przedszkolu realizowała nauczycielka 
Karolina Trela. 
Dla dzieci odbywały się zajęcia finansowane z budżetu Gminy 
język niemiecki – 4 godziny tygodniowo w każdej grupie 
język angielski – 1 godzina tygodniowo w każdej grupie ( zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej- 
w grupach – Motylki, Biedronki, Pszczółki w podstawie progra-
mowe, w grupie Mrówki poza podstawą programową) 
religia – 1 godzina tygodniowo w każdej grupie  
kółka zainteresowań – ekologiczne, rytmiczno-taneczne, sporto-
we, plastyczno – muzyczne 
zgodnie z zainteresowaniami dzieci po 1 godzinie poza podsta-
wą programową  
dla dzieci wymagających  wsparcia ze strony nauczyciela- logo-
pedyczne w wymiarze 5 godzin tygodniowo, korekcyjno – kom-
pensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo , rewalidacyjne 
w wymiarze 1 godziny tygodniowo 
Roczny program pracy koncentrował się na dwóch zagad-
nieniach –  

Gmina Leśnica moja mała Ojczyzna – przygotowanie 
do obchodów 800-lecia Leśnicy  

W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano i zrealizowano  
wiele imprez i uroczystości: 
* Przedszkolną Biesiadę Śląską z udziałem zaproszonych 
gości – zadaniem każdej z grup było ułożenie wiersza o Leśnicy, 
zaprojektowanie logo Leśnicy na bazie kapusty, nauka ludowe-
go tańca oraz ludowych piosenek; nauczycielka Joanna Szym-
czak była autorką słów hymnu przedszkola, Rada Rodziców 
ufundowała poczęstunek - śląski kołacz 
* Tygodniowe warsztaty kulinarne dla dzieci „ Kapusta nie-
jedno ma imię” 
Dla dzieci przygotowano prezentację multimedialną na temat 
warzywa kojarzonego z Leśnicą 
 – kapusty. Wychowankowie przygotowali „ Kapuściane ludzi-
ki”  oraz wykonali ciekawe prace plastyczne. Codziennie dzieci 
z pomocą naszych kuchareczek przygotowywały potrawy na 
bazie kapusty  
* Na płytach chodnikowych leśnickiego  rynku dzieci wspól-
nie z kolegami i koleżankami  
z Ochronki malowali kredą nasze piękne miasto 
* ogłoszono VI Konkurs Rodzinny na wykonanie albumu „ 
Moja miejscowość dawniej i dziś 
Leśnica ma 800 lat”- do konkursu zgłosiło się osiem  rodzin, 
a prace można było zobaczyć  

w Galerii oraz na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce 800 lat 
leśnicy 
* zorganizowano „Gminny Plener Malarski Leśnica ma 800 
lat” w Parku Miejskim w Leśnicy – wzięło w nim udział po 
dwóch przedstawicieli z trzynastu placówek oświatowych 
z terenu Gminy Leśnica 
* reprezentanci siedmiu  przedszkoli z terenu Gminy Leśnica 
wzięło udział w XIV Edycji Międzyprzedszkolnego Konkur-
su Wiedzy Ogólnej OMNIBUS „ Leśnica obchodzi swoje 
urodziny – 800 lat” 
* w Parku Miejskim w Leśnicy Rada Rodziców zorganizo-
wała Festyn Rodzinny pod hasłem  
„ Kapuściołrze się bawią” 
* nauczycielki wszystkich grup zorganizowały Rodzinne 
Rajdy Piesze  „Szlakami Leśnicy 
 po 800 latach” 
* grupa Motylki pod opieką p. Asi wzięła udział w XI Regio-
nalnym Sejmiku Ekologicznym pod hasłem „ 800 lat dla 
Ziemi i Leśniczan” 
* Podczas spacerów i wycieczek dzieci poznawały swoją miej-
scowość 
* Organizowano spotkania z ciekawymi osobami z naszego 
miasta 
* W salach oraz szatni przygotowano okolicznościowe gazetki 
     Dziękuję bardzo Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskie-
mu, który zapewnił finansowe wsparcie naszym wszystkim 
imprezom. 

Książka najlepszym przyjacielem -  upowszechnianie 
czytelnictwa , rozwijania  

kompetencji czytelniczych wśród dzieci  
* realizowaliśmy program edukacyjny „Książka najlepszym 
przyjacielem” nauczycielki Brygidy Kolendo 
*   Projekt czytelniczy „ Odwiedziny książeczki” pomysłu nau-
czycielki Brygidy Kolendo, która pozyskała sponsorów, zakupi-
ła książeczki i teczki oraz przekazała komplet do każdej grupy 
z przedszkoli w Gminie Leśnica – ogółem 11 kompletów – 
w trakcie trwania projektu każdy przedszkolak otrzymywał ( np. 
na tydzień) do domu zestaw książek, które miał za zadanie  
przeczytać wraz z rodzicami. Po tygodniu książki wracały 
do przedszkola i trafiały do kolejnego dziecka. Po odwiedzeniu 
wszystkich rodzin zestawy pozostawały w placówce. 
* Aktywnie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji Cała 
Polska czyta Dzieciom w ramach której: 
 zainicjowano akcję „Książeczka dla dziecka na urodziny”,  
 doposażono przedszkolne biblioteczki o nowe pozycje książko-
we, zorganizowano punkty wymiany książek w poszczególnych 
grupach, organizowano „Spotkania z bajką” w grupach, 
w których uczestniczyli zaproszeni goście rodzice, dziadkowie, 
ciocie,  codziennie  czytano dzieciom bajki,  okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Języka Ojczystego gościliśmy w przedszkolu p. 
bibliotekarkę  Grażynę Kulpa, odwiedziliśmy Bibliotekę Miej-
ską 
*prowadzone były indywidualne i grupowe zajęcia logopedycz-
ne dla dzieci, zapoznawaliśmy dzieci z literaturą w języku pol-
skim, niemieckim, angielskim oraz w gwarze śląskiej. 
Uczestniczyliśmy w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
w kategorii przedszkola oraz Wojewódzkim Konkursie Gawę-
dziarskim „ Śląskie Beranie” w Izbicku 
 W grupach starszaków  zapoznawaliśmy dzieci z małymi 
i wielkimi literami drukowanymi 
 ( z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających 
w języku polskim samogłoski nosowe), dzieci układały zdania, 
dzieliły zdania na wyrazy, wyrazy dzieliły na  sylaby, 
wyodrębniały głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej, 
układały proste wyrazy z liter i potrafiły je przeczytać ( założe-
nia podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 
       W placówce uroczyście obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, Dzień Praw Dziecka, Dzień Dziecka. 
       W przedszkolu odbywały się akcje charytatywne- Szlachet-
na Paczka z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, 
Góra Grosza, zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci . 
      Wychowankowie mieli  możliwość prezentowania swoich 
umiejętności poprzez udział  
w przedszkolnych uroczystościach, konkursach, przeglądach, 
występach dla społeczności lokalnej  organizowanych na terenie 
Gminy oraz poza nią. Dla wychowanków zorganizowano spo-

Jak minął rok szkolny w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm 
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tkania z „ żywym aktorem”, iluzjonistą, ciekawymi osobami , wy-
cieczki do sali gier i zabaw Arkadia w Kędzierzynie , Stumilowego 
Lasku w Żyrowej, do Opola gdzie wychowankowie uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych  „ Fascynujący świat nauki i technologii” 
            W naszej pracy sojusznikami byli rodzice.  Dzięki temu, 
że zapoznawali się z bieżącym kalendarzem imprez w przedszkolu 
włączali się do naszej nauki poprzez zabawę. To dzięki  wsparciu 
rodziców kolejny rok zapewniliśmy dzieciom bezpieczne warunki 
do wszechstronnego rozwoju i udało się zrealizować wszystkie za-

planowane działania.  
Za wszelką pomoc, zrozumienie i słowa otuchy serdecznie dziękuję.  
        Dziękuję również mojej drużynie – nauczycielom, pracownikom 
i przyjaciołom przedszkola, którzy wiedzą , że „ sukces to drabina, 
po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeni” ( P. Wylie). To 
dla nas wszystkich wyjątkowy dzień , w którym możemy być dumni  
z dobrze wykonanej pracy.   
                             Gabriela Tiszbierek PP Leśnica  

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚNICY 
 

 Od początku roku kalendarzowego mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych szkolnych przedsięwzięciach. Wiele z nich 
łączyło się z tematyką naszej małej ojczyzny w związku z obchodami 800-lecia Leśnicy. Były spotkania uczniów ze świadkami historii, 
twórcami ludowymi, sławnymi mieszkańcami naszych okolic. 
  Dnia 8 lutego odbyło się pierwsze z cyklu spotkań. "Z Leśnicy do La Scali" – to hasło towarzyszyło spotkaniu uczniów 
z Lennardem Czakajem – utalentowanym muzykiem i coraz bardziej słynnym wirtuozem gry na trąbce. z uśmiechem odpowiadał na wszyst-
kie pytania dzieci, z cierpliwością rozdawał ogromną ilość autografów, a później długo jeszcze wędrował korytarzami swojej byłej szkoły 
(Tak! Tak! z dumą przyznajemy, że to były uczeń naszej podstawówki) w asyście młodych fanów. 

PLEJADA LEŚNICZAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNICY 
Leśnica ma 800 lat. To miasto przeszłości, teraźniejszości ale też przyszłości na miarę naszych marzeń. To powód do dumy dla nas, naszych 
rodzin i dla miasta. 21 marca to  dzień, który wybraliśmy w Szkole Podstawowej w Leśnicy, by zainaugurować Jubileusz 800-lecia miasta, 
urodziny naszej "Małej Ojczyzny!"  Zorganizowaliśmy uroczystość promującą historię i kulturę miejscowości pod hasłem "Plejada Leśni-
czan". Patronat nad naszymi przedsięwzięciami objął Burmistrz Leśnicy pan Łukasz Jastrzembski. 
W programie była twórczość w gwarze śląskiej, były  autorskie wiersze na temat naszej miejscowości, ludowe piosenki i tańce, wszystko 
okraszone bogactwem ludowych strojów i efektowną dekoracją. Duży walor edukacyjny miały także prezentacje multimedialne  uczniów 
pod nazwą „Aleja Leśnickich Sław”, których tematem były sylwetki patronów leśnickich ulic oraz innych osobistości związanych z Leśnicą.  
Spotkanie  było także okazją do podsumowania innych projektów zorganizowanych z okazji 800-lecia Leśnicy:  Gminnego Konkursu 
"Leśnica w zadaniach matematycznych", projektu fotograficzno-literackiego "Ocalić od zapomnienia". Poznaliśmy również laureatów prze-
glądu w gwarze śląskiej pt.: „Jak to pierwyj w Leśnicy bywało?”. W drugiej części obchodów uczniowie uczestniczyli w warsztatach, klasy 
młodsze spotkały się z siostrą przełożoną Klasztoru Sióstr Służebniczek – Maksymilianą Dziubek, starsze klasy miały okazję poznać tajniki 
tenisa i wrażenia ze sportowych wypraw dzięki Justynie Jegiołce, młodej tenisistce, absolwentce naszej szkoły.  Pasjonaci ludowej twórczo-
ści spotkali się z regionalną kroszonkarką panią Rozalią Mnich. w ostatniej części uroczystości odbył się  konkurs muzyczny "Jaka to melo-
dia?", który dotyczył śląskich piosenek ludowych oraz turniej "Milionerzy", w którym pytania wiązały się z historią naszej  miejscowości. 
Wyczerpani wrażeniami uczniowie regenerowali swoje siły podczas słodkiego poczęstunku. Cała społeczność naszej szkoły serdecznie 
dziękuje Gościom za włączenie się w edukacyjne działania  szkoły związane z  obchodami  800-lecia Leśnicy.  
 XI REGIONALNY SEJMIK EKOLOGICZNY „800 LAT DLA ZIEMI I  LEŚNICZAN” 
 27 kwietnia zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Leśnicy XI Regionalny Sejmik Ekologiczny, w tym roku pod hasłem 
„800 lat dla Ziemi i Leśniczan”. Sejmik jest naszą wspólną tradycją, tradycją naszej szkoły, gminy, powiatu a nawet województwa poprzez 
aktywny udział w nim najmłodszych mieszkańców Leśnicy i gości reprezentujących instytucje działające na rzecz prawa, zdrowia, przyro-
dy, zrównoważonego rozwoju w obrębie Leśnicy i regionu. Uczestnikami Sejmiku były przedszkolaczki z PP w Leśnicy, w obradach 
uczestniczyli uczniowie SP w Leśnicy, ZSP w Zalesiu Śl., ZSP w Raszowej, ZPO w Leśnicy, PG w Leśnicy, uczniowie z ZSG Izbicko 
z PSP w Izbicku, Otmicach i Krośnicy oraz nauczyciele, pracownicy, rodzice i dostojni goście, którym bliska jest ochrona środowiska.  
Uroczystość rozpoczął kolorowy happening dzieci trzymających transparenty z hasłami ekologicznymi oraz plakatami propagującymi 
ochronę środowiska. Obrady zainaugurowały wystąpienia zaproszonych gości – prezentacje zakresu działań podmiotów obecnych na sejmi-
ku. W pierwszej części projektu były prezentacje szkół, prezentacje uczniów – laureatów konkursów: Gminnego Ekologicznego Konkursu 
Literackiego, Gminnego Ekologicznego Konkursu Fotograficznego, Konkursu „ Leśnica dawniej i dziś”. Prace konkursowe można było 
podziwiać na okolicznościowych ekspozycjach. w trakcie sejmiku poznaliśmy finalistów i laureatów VII Regionalnego Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczo-Ekologicznej. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. Wręczono festiwalowe Grand Prix i liczne statuetki. 
W czasie sejmikowych obrad, wystąpień poruszono zagadnienia dotyczące Leśnicy, przyrody, przeszłości regionu, dziedzictwa kulturowego 
i problemów ekologicznych. Podziwialiśmy ciekawe tematyczne prezentacje, piosenki, wiersze, tańce, przeróżne materiały, plansze, poste-
ry, unikalne fotografie. Uczniowie przedstawili w gwarze śląskiej scenkę proekologiczną pt.: „Zebranie wiejskie”. Uczestnicy prezentowali 
swoje wnioski. w przerwie znalazł się czas na ufundowany przez RR SP w Leśnicy poczęstunek: urodzinowe pączki i regionalny bigos. 
W drugiej części Sejmiku pracownicy instytucji działających w obszarze ochrony przyrody przeprowadzili tematyczne warsztaty ekologicz-
ne. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, konkursów, pokazów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem biorących w nich udział 
uczniów.  
W czasie Sejmiku we współpracy z Burmistrzem Leśnicy, Związkiem Międzygminnym Czysty Region i organizacją Enviropol zorganizo-
waliśmy środowiskową akcję „Wiosenne dni recyklingu”. To była prawdziwa elektrogratka, za oddane elektrośmieci uczniowie 
i mieszkańcy otrzymywali sadzonkę lub kwiatka. Dzięki wiedzy, zaangażowaniu uczniów i mieszkańców elektrośmieci zawierające liczne 
szkodliwe oraz trujące substancje (metale ciężkie, PCB, freon, azbest) nie trafią na dzikie wysypiska i do kontenerów na śmieci komunalne. 
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich osób, wspaniałych gości, przedstawicieli instytucji za udział w Sejmiku, współpracę ze 
szkołą, pomoc w organizacji przedsięwzięcia, życzliwość, zrozumienie, zainteresowanie edukacją proekologiczną i jej popularyzacją. 
 Nietypowo świętowaliśmy również w tym roku Dzień Dziecka. On także wiązał się z obchodami 800-lecia Leśnicy. Młodsze 
klasy naszej szkoły udały się na plener malarski, gdzie wykonywały prace plastyczne ukazujące piękno naszej miejscowości, natomiast 
starsze grały w podchody. Nie były to jednak zwyczajne podchody – z okazji 800-lecia naszej miejscowości wszystkie zadania, które mieli-
śmy do wykonania, dotyczyły historii Leśnicy.  

DZIECI EUROPY – WIZYTA DZIECI Z CROSTWITZ 
        Uczniowie i nauczyciele z  Crostwitz przybyli do Leśnicy już po raz piąty. Powitaliśmy ich 1 czerwca po  kilkugodzinnej podróży. 
Goście wspólnie z uczniami naszej szkoły w czasie  spaceru po miasteczku poznali lokalną historię i zabytki, spotkali się z Burmistrzem 
Leśnicy w Urzędzie Miejskim. Atrakcją okazała się wizyta w  Parku Miniatur Sakralnych i Parku Linowym w Olszowej. Okazją 
do wspólnej zabawy, poznania się  nawzajem i wymiany doświadczeń było wspólne zwiedzanie szkoły, spotkanie, w czasie którego goście 
zaprezentowali piękny program artystyczny i udział w dyskotece zorganizowanej przez SU. Integracyjna zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Bardzo pozytywnie na wzajemne poznanie się wpłynęło również wspólne spotkanie nad jeziorem w Januszkowicach 
z trenerami Szkoły Pływania "WODNIK" wraz z drużyną WOPR LEŚNICA i policjantami z Posterunku Policji w Leśnicy. Młodzież 
uczestniczyła w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, odbyły się regaty kajakowe, pokaz sprzętu 
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ratowniczego i w ruch poszły armatki wodne. Ostatnim punktem szeroko pojętej integracji  było spotkanie  na Górze Św. Anny, 
gdzie  goście poznali miejsca kultu religijnego i  piękno lokalnej przyrody. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze spotkania 
z przyjaciółmi i zaskoczeni, że czas wizyty tak szybko minął. Zaplanowano kolejne spotkanie i jesienny wyjazd uczniów z Leśnicy 
do Niemiec. Organizowane od 2006 roku  przez naszą szkołę spotkania  dzieci z miast partnerskich Leśnicy i Crostwitz w ramach 
projektu edukacyjnego „Dzieci Europy” przynoszą szereg pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Dzięki organizowaniu wymiany: uczniowie i nauczyciele poznają zwyczaje, historię, kulturę i życie codzienne 
w kraju partnerskim, uczniowie mogą wykorzystywać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach języka nie-
mieckiego oraz je poszerzać, wzrasta wśród wielu uczniów motywacja do nauki języka niemieckiego, następuje integracja mło-
dzieży i dorosłych z Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów, uczniowie 
i nauczyciele nawiązują nowe interesujące znajomości i przyjaźnie. Następuje integracja uczniów i nauczycieli z mieszkańcami 
i lokalnymi  władzami  w obu miastach. 

FESTYN  „ŚWIĘTO RODZINKI – TANECZNYM KROKIEM PRZEZ OSIEM WIEKÓW LEŚNICY” 
 Pora na ostatnią jubileuszową akcję – festyn szkolny "Święto Rodzinki", który w tym roku odbywał się pod hasłem 
"Tanecznym krokiem przez osiem wieków Leśnicy". Tradycyjnie patronat objął pan Ł. Jastrzembski Burmistrz Leśnicy,  organiza-
torem była  SP w Leśnicy we współpracy z SU, Radą Rodziców i  Dyrektorem LOKiR panią Gizelą Szendzielorz. Składał się on 
z dwóch części: pierwszą wypełniły wokalne i taneczne popisy naszych uczniów oraz występ szkolnego kabaretu, część druga 
natomiast to zmagania sportowe uczniów, ich rodziców i pozostałych członków rodzin przygotowane przez nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. Konkurencji, zabaw i gier sportowych, które odbyły się na naszym pięknym nowo wybudowanym boisku 
sportowym „Orliku” było mnóstwo, z pewnością każdy uczestnik festynu znalazł wśród nich swoje ulubione. Odbył się i Turniej 
Stolikowy Piłki Nożnej. Były puchary dla zwycięzców i pamiątkowe medale dla uczniów a dla najmłodszych uczestników festynu 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Nadszarpnięte siły można było zregenerować przy kiełbasce, a stracone kalorie uzupełnić słodkim 
poczęstunkiem.   
 Poza wyżej opisanymi nie brakowało w naszej szkole innych działań wynikających z planu pracy szkoły. Prężnie działał 
na przykład Samorząd Uczniowski, w tym roku kierowany przez panie Marię Niepalę i Marię Zmudę. z jego inicjatywy zorganizo-
wano wiele ciekawych przedsięwzięć na przykład: akcje charytatywne, dyskoteki, „Dni Dziwaka”- akcję mającą na celu pokazanie 
uczniom, że nie należy oceniać kogoś tylko i wyłącznie po wyglądzie zewnętrznym. Uczniowie mogli zaprezentować śmieszne 
fryzury, nakrycia głowy, ubrania oraz obuwie.  
 Wiele klas brało udział w różnego typu wycieczkach. Realizując zadania z profilaktyki i edukacji przyrodniczej ucznio-
wie klas II i III uczestniczyli pod opieką wychowawców w wyjazdach  na Zielone Szkoły.  Tradycyjnie młodsze klasy zwiedzały 
północne i południowe  rejony naszego kraju, poznawały krajobrazy nadmorskie ( kl. III)  i górskie (kl. II).  
Większość klas  przed zakończeniem roku szkolnego realizowała zajęcia w terenie, korzystając z okolicznych atrakcji turystycz-
nych. Klasa IV b odbyła wycieczkę rowerową na basen w Zdzieszowicach. Klasy szóste realizowały zajęcia w języku niemieckim 
w gospodarstwie ekologicznym w Szczedrzyku, odwiedziły JuraPark w Krasiejowie. Wychowawcy kl. II-V we współpracy 
z trenerami Szkoły Pływania "WODNIK" (pod kierunkiem pana  Z. Chałata), z drużyną WOPR LEŚNICA i policjantami 
z Posterunku Policji w Leśnicy i KPP w Strzelcach Opolskich zorganizowali dla uczniów  nad jeziorem w Januszkowicach  spo-
tkania na temat „Bezpieczeństwo nad wodą i w  czasie wakacji”.  Były warsztaty w udzielaniu pierwszej pomocy,  gry i zabawy, 
pływanie kajakami i motorówką.  
Kształcenie bezpiecznych nawyków było także celem zajęć dla uczniów klasy pierwszej. Dzieci uczyły się udzielania pierwszej 
pomocy ze szkolnym ratownikiem w ramach ogólnopolskiego programu „Ratujmy i uczmy ratować”. Doskonaliły umiejętność 
sprawdzania przytomności i oddechu osoby poszkodowanej, a następnie wykonywały ćwiczenia na fantomie. Dużą atrakcją dla 
pierwszoklasistów były tekturowe telefony, za pomocą których każde dziecko prowadziło rozmowę z dyspozytorką pogotowia. Na 
zakończenie zajęć dzieci otrzymały certyfikaty i "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy" ufundowane przez Fundację Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
 „Prawa Ucznia Pacjenta” to kolejny ogólnopolski program w którym uczestniczyła szkoła. Uczniowie kl. IV –VI  wzięli 
udział w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Prawa Pacjenta - a co to takiego?”, 
w ramach których uczniowie szkoły poznali podstawowe prawa jakie przysługują małym pacjentom podczas wizyty w przychodni 
oraz pobytu w szpitalu. Każdy uczestniczący w warsztatach prowadzonych przez edukatora otrzymał certyfikat i pamiątkowy gad-
żet.  Klasy młodsze wzięły udział w tematycznym spotkaniu  ze szkolną pielęgniarką.  Podsumowaniem warsztatów było wysłu-
chanie bajki pt. "Kuba i Buba w szpitalu".  
 Szkoła uczestniczyła również w VII edycji  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane-twoja sprawa” 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  Skuteczna ochrona danych osobowych to  inicjatywa 
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Celem programu było poszerzenie ofer ty edukacyjnej o treści związane 
z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród 
uczniów. Wychowawcy i nauczyciele korzystając z  pakietów edukacyjnych zawierających m.in. materiały informacyjne doty-
czące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji 
programu, prowadzili w szkole lekcje i inne zajęcia związane z tematyką ochrony danych osobowych. z udziałem uczniów organi-
zowano wydarzenia tematyczne w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.  
Szkoła uczestniczyła  i otrzymała certyfikat w Ogólnopolskim Programie „Szkoła Lekkiego Tornistra”. 
 Mówiąc o bezpieczeństwie, nie można pominąć dzisiaj tak ważnego zagadnienia jak właściwe korzystanie z dóbr nowo-
czesnej technologii. Szkoła realizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Cybernauci”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli 
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez edukatorów. Szkoła uzyskała certyfikat w ramach programu. Jak co roku nasza 
szkoła wzięła  udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Przed wakacjami uczniowie spotkali się z policjantami z KPP 
w Strzelcach Op., którzy przypomnieli im zasady bezpieczeństwa, odpowiedniego posługiwania się Internetem oraz konsekwencje 
wykorzystywania go do niewłaściwych celów. Pani psycholog przygotowała dla wszystkich rodziców ulotki uświadamiające ko-
nieczność nadzorowania poczynań dzieci w sieci. 
 Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać kulturę nie tylko naszych zachodnich sąsiadów. Gościliśmy także młodzie-
żowy (9 maja) i dziecięcy (5 czerwca) zespół wokalno-taneczny z Ukrainy. Zespoły zaprezentowały bardzo szeroki repertuar pie-
śni i tańców ludowych polskich i ukraińskich, za które zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Korzystając z okazji SU zorganizo-
wał zbiórkę ubrań, zabawek, jedzenia oraz pieniędzy na rzecz dzieci z Ukrainy. Dzięki wielkiemu sercu naszych uczniów udało się 
zebrać bardzo wiele darów.  
 Jak widać, uczniowie SP w Leśnicy bardzo pracowicie i aktywnie spędzali ostatnie miesiące. Po tak absorbującym pół-
roczu nadeszła pora na zasłużone wakacje. Przyjemnego i satysfakcjonującego wypoczynku życzymy wszystkim uczniom, ich 
rodzicom, pracownikom i partnerom naszej szkoły.  
Dziękujemy za całoroczny trud i wysiłek, pasję, kreatywność, podejmowane inicjatywy oraz efektywne działania na rzecz 
edukacji. Życzymy przyjemnego letniego relaksu, bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pięknych i słonecznych wa-
kacji.  
       Iwona Romanowska, Barbara Górna  Dyrektor SP w Leśnicy 
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Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Zalesiu Śląskim – etap II 

Dnia 20 czerwca 2017 roku Gmina Leśnica podpisała 
umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na 
dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej  
w Zalesiu Śląskim. Dofinansowanie wynosi 63,63% 
kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztorysu 
inwestorskiego zamyka się w kwocie 3.9 mln. w ramach 
tego zadania zostanie skanalizowana pozostała część ul. 
Kościuszki oraz ulice: Powstańców Śl., Strażacka, 
Strzelecka i częściowo ulica Św. Jadwigi i XV-lecia. 
Został ogłoszony przetarg na to zadanie i jeżeli 
procedura przetargowa nie napotka trudności to  
w pierwszej połowie lipca powinna zostać podpisana 
umowa z Wykonawcą na realizacje powyższego 
zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 
to koniec 2018 roku. z uwagi na to, że gmina po 
zakończeniu inwestycji będzie musiała się wykazać 
efektem ekologicznym, informujemy  zainteresowanych 
mieszkańców by już teraz  przygotowali się 
do wykonania przyłączy na swoich nieruchomościach  
( zwłaszcza jeżeli planowane są jakieś remonty łazienek 
lub brukowanie podwórek).  

Budowa  drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie 

W roku 2016 został wykonany projekt budowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy 
miejscowościami Łąki Kozielskie i Lichynia. 
W ramach zadania zostanie wybudowana nowa 
droga transportu rolnego długości 1327 mb. o 
nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych, 10 zjazdów na działki sąsiednie 
oraz rów przydrożny o długości prawie 200 mb.  
Dnia 24 listopada 2016 r. Gmina Leśnica 
uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę 
i jednocześnie w grudniu 2016 roku został 
złożony wniosek o uzyskanie wsparcia przy 
realizacji tej inwestycji w ramach środków 
budżetu Województwa Opolskiego określonych 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Po weryfikacji wniosku uzyskaliśmy 
dofinansowanie na to zadanie i przystąpiono 
do procedury przetargowej, która nie została 
jeszcze zakończona. Kosztorys inwestorski 
to kwota ponad 900 tys. złotych.  

Bezpieczne i przyjazne parkowanie 
Żyjemy w czasach, gdzie prawie każdy może pochwalić się posiadaniem samochodu ( a często 

i paru) z tego też powodu występują coraz większe problemy z zaparkowaniem samochodu. Często 
z wygody i „przyzwyczajenia” chcemy parkować jak najbliżej miejsca gdzie musimy coś załatwić, zrobić 
zakupy udać się do lekarza. Problemy z parkowaniem pojawiają się także na ulicach osiedlowych.  

Treść Art. 46 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym , określa warunki zatrzymywania  
i postoju pojazdów w terenie zabudowanym, które w tym miejscu przytoczę: 
Art. 46 ust 1-  Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest 
on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 
Art. 46 ust 2-  Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej 
jej krawędzi oraz równolegle do niej. 
Mając na uwadze powyższe prosimy mieszkańców by parkowali swoje samochody tylko w miejscach 
do tego wyznaczonych, a parkując na ulicach osiedlowych pamiętali o tym by nie utrudniać wjazdu 
i wyjazdu swoim sąsiadom. Dobrze tez jeżeli posiadając kilka samochodów część z nich w miarę 
możliwości parkować na terenach swoich nieruchomości.  

Remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny 

Powoli dobiega końca gruntowny remont ul. Bocznej 
w Górze Św. Anny. Wykonawcą remontu jest Firma 
Remontowo – Budowlana - Kulpok z Krępnej. 
W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej na długości ponad 
100 metrów. Prace przebiegają planowo i fachowo. 
Koszt inwestycji to kwota 173,7 tys zł. Przewidywany 
termin zakończenia prac  - 31 lipca 2017r.. 
                           Referat Infrastruktury Komunalnej 


