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URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 
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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W dniu 13 listopada 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy odbyła się uroczysta XLVIII 
Sesja Rady Miejskiej podsumowująca kończącą się 
kadencję 2014 – 2018. Ostatnia sesja została 
podzielona na dwie części tzw. roboczą oraz 
uroczystą.  
W pierwszej części obrad radni po kolei przystępowali 
do podejmowania uchwał oraz omówienia tematów 
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Pan 
Ryszard Froń wraz z Burmistrzem Leśnicy Panem 
Łukaszem Jastrzembskim w pierwszej kolejności 
wręczyli Radnemu Panu Kazimierzowi 
Mierzejewskiemu statuetkę wraz z kwiatami z okazji 
Jubileuszu 30-lecia sprawowania funkcji radnego 
Rady Miejskiej w Leśnicy. Tym samym podkreślili, 
że dokonany przed laty wybór na radnego był efektem 
społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli go 
wyborcy sołectwa Zalesie Śląskie.  
Następnie Przewodniczący Rady Pan Ryszard Froń 
wraz z Burmistrzem Leśnicy Panem Łukaszem 
Jastrzembskim wręczali wszystkim radnym 
podziękowania za konstruktywną i pełną 

zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej 
w związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej 
w Leśnicy w latach 2014 – 2018 wraz z drobnym 
upominkiem oraz kwiatami. Dziękowali za trud 
włożony w wykonywanie zadań radnego oraz 
współpracę przy podejmowaniu i rozwiązywaniu 
wielu spraw służących rozwojowi naszej „Małej 
Ojczyzny”. 
Podziękowania zostały również skierowane przez 
Przewodniczącego Rady na ręce Pana Łukasza 
Jastrzembskiego Burmistrza Leśnicy za współpracę, 
zaangażowanie i włożony wysiłek na niwie 
samorządowej. 
Sesja była również doskonałą okazją do wyrażenia 
refleksji, podsumowań oraz podziękowań 
za współpracę szczególnie z ust radnych, którzy już 
nie ubiegali się o mandat radnego podczas 
tegorocznych wyborów samorządowych.  
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim radnym za pełną 
zaangażowania pracę na rzecz Gminy Leśnica. 
   Lidia Kremser-Tomeczek 
   Sekretarz Gminy 

Ostatnia sesja  Rady Miejskiej w Leśnicy VII kadencji  
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11 listopada 2018 roku to dzień szczególny, 
w którym świętowaliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
O godz. 9.15 na leśnickim Rynku rozpoczęły się 
gminne obchody z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.  
Podczas części oficjalnej Burmistrz Leśnicy 
wygłosił przemówienie – tekst przemówienia 
przedstawiamy poniżej -  następnie pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich delegacje złożyły  kwiaty. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy, Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy oraz Publicznej Szkoły Muzycznej 
w Leśnicy. 
O godz. 10.30 w kościele parafialnym w Leśnicy 
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, a o godz. 12.00 z Rynku wystartowali 
uczestnicy biegu na 5 km w ramach „Biegu między 
Pomnikami” organizowanego przez grupę KAPIJA 
Sport. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Wszystkich osób zaangażowanych 
w  przygotowanie i przeprowadzenie tej 
uroczystości – dyrektorów i nauczycieli 
leśnickich szkół, dyrektora 
i pracowników Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji, dziękujemy 
uczniom za przygotowanie i piękny 
program artystyczny oraz wszystkim 
Państwu, którzy uczestniczyli 
w gminnych obchodach odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.   
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
wraz z Sekretarz Gminy Lidią Kremser 
– Tomeczek złożyli również wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Czynu 
Powstańczego w Górze Św. Anny. 
    KL 

Obchody 100—rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  

Szanowni Państwo. 
Rok 2018 to w naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce, wspomnienie setnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. W naszych przedszkolach i szkołach oraz ośrodku kultury, w trakcie całego roku 
realizowanych było wiele ciekawych inicjatyw, a gówna jubileuszowa uroczystość odbyła się na leśnickim 
rynku 11 listopada. 
Dokładnie 100 lat temu, w 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska, odzyskuje niepodległość, 11 listopada 
w Warszawie Józef Piłsudzki przejmuje zwierzchnictwo na wojskiem polskim, a data ta staje się symbolem dla 
Narodu Polskiego. 
Wtedy, 100 lat temu, ta niewątpliwie wspaniała chwila nie dotykała terenów dzisiejszego Śląska, 
Opolszczyzny czy Dolnego Śląska, które należały wówczas do Niemiec, ale dzisiaj, tu i teraz jest to święto 
wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej mieszkających od granicy na Odrze i Nysie, aż po granicę na 
Bugu, od Morza Bałtyckiego, aż po Tatry.  
Dzisiaj świętujemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości, cieszymy się z tego co wydarzyło się 100 lat temu, 
kreślimy bardziej lub mniej świetlaną przyszłość w wolnej Polsce, ale powinniśmy się zastanowić, co takiego 
stało się w przeszłości, że Polska została dotknięta 1. 2. i wreszcie w 1795 roku 3. rozbiorem, ostatecznie 
skutkującym wykreśleniem, na ponad 100 lat, Polski z mapy Europy. 
Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy w podręcznikach cofnąć się do drugiej połowy XVIII wieku 
i przeczytamy, że „Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną 

Przemówienie burmistrza Łukasza Jastrzembskiego wygłoszone w dniu 11 listopada 
2018 roku podczas gminnych obchodów 100-lecia  przez Polskę Niepodległości 
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Polski. Mimo znacznego potencjału gospodarczego nie zdołano przeprowadzić koniecznych reform 
podatkowych i politycznych”.  
Dzisiaj możemy powiedzieć, że niezgoda wewnętrza, prowadząca do systemowego osłabienia 
1. Rzeczpospolitej oraz zawirowania militarno-polityczne bezpośrednio za naszymi granicami stworzyły 
niekorzystne dla Polski uwarunkowania, które to łącznie doprowadziły do trzech rozbiorów.  
Na szczęście te czasy mamy już za sobą, ale spoglądając w przyszłość nie możemy zapominać o przeszłości 
i musimy wyciągać z historii wnioski dla nas na dziś. A dzisiaj czasy się zmieniły, żyjemy 150 lat później, 
mamy co jeść, w co się ubrać, mamy pracę i dach nad głową, żyjemy, tu i teraz, ale bardzo często sami dla 
siebie czy tyko najbliższej rodziny. I wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, że tak idealnie będzie już 
na zawsze, że nam się to wszystko należy. 
Otóż nie. 
W 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości musimy sobie uświadomić, że odzyskanie niepodległości nie 
dotyczy tylko pojedynczych Kowalskich czy Nowaków. Odzyskanie Niepodległości dotyczy Polski, a Polska 
to obywatele zamieszkujący określone terytorium. My wspólnie jako obywatele jesteśmy niepodlegli 
i wspólnie musimy dbać aby tą niepodległość utrzymać.  
Tu w Gminie Leśnica, musimy wspólnie być odpowiedzialni za ten nasz skrawek Polski, nie zamykajmy się 
w swoich czterech ścianach, a wyjdźmy naprzeciw drugiego człowieka. Najnormalniej w świecie 
porozmawiajmy ze swoim sąsiadem, bądźmy aktywni społecznie zaczynając od udziału w wyborach, a na 
aktywności w stowarzyszeniach kończąc. Nie bądźmy wiecznymi marudami i recenzentami, cieszmy się 
z tego co mamy, a jak coś jest do poprawienia współtwórzmy pozytywne zmiany. 
Moi drodzy, 
tu w naszej gminie, bez względu kto jakie ma korzenie, Polskie, Niemieckie, Śląskie, czy mieszkał tu od 
zawsze, czy dopiero od roku, dbajmy o zgodę i wzajemne zrozumienie. 

WYBORY  SAMORZĄDOWE  2018 R. 

Za nami wybory samorządowe. W dniu 21 października 2018 r. wybieraliśmy radnych do Rady Powiatu 
Strzeleckiego, Sejmiku Województwa Opolskiego oraz włodarza gminy, czyli Burmistrza Leśnicy.  

W gminie Leśnica wybory przeprowadzono w siedmiu stałych obwodach głosowania oraz w obwodzie 
odrębnym utworzonym w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – Filia w Leśnicy tj. 
 

 
Podczas tegorocznych wyborów nie wybieraliśmy radnych do Rady Miejskiej w Leśnicy, gdyż 

w 15 okręgach, na które została podzielona Gmina Leśnica, zgłoszono tylko po jednym kandydacie na 
radnego, czyli liczba kandydatów na radnych była równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach 
wyborczych. W związku z tym głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Leśnicy nie przeprowadzano 
i 15 radnych uzyskało manaty bez głosowania.    

    
Radnymi Rady Miejskiej w Leśnicy zostali: 
- okręg wyborczy Nr 1 – Pan Tomasz Aleksander Sitnik KWW Tomasza Sitnika, 
- okręg wyborczy Nr 2 – Pan Marek Rafał Nowak KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 3 – Pan Ryszard Froń KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 4 – Pan Roland Roman Reguła KWW Mniejszość Niemiecka, 

Nr obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
1 Urząd Miejski w Leśnicy 
2 Szkoła Podstawowa w Leśnicy 
3 Remiza OSP w Wysokiej 
4 Publiczne Przedszkole w Leśnicy - Oddział Zamiejscowy w Dolnej 
5 Klub Wiejski w Kadłubcu 
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim 
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej 
8 Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. - Filia w Leśnicy 
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- okręg wyborczy Nr 5 – Pan Rudolf Klemens Gajda KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 6 – Pan Krzysztof Andrzej Walusz KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 7 – Pani Beata Maria Socha KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 8 – Pan Wiktor Franciszek Barteczko KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 9 – Pan Krzysztof Piotr Pospieschczyk KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 10 – Pan Teodor Józef Wyschka KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 11 – Pan Krzysztof Piechota KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 12 – Pan Ryszard Alojzy Golly KWW Ryszarda Golly, 
- okręg wyborczy Nr 13 – Pan Zygmunt Gerhard Pakosz KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 14 – Pani Maria Elżbieta Reinert KWW Mniejszość Niemiecka, 
- okręg wyborczy Nr 15 – Pani Teresa Helena Kwoczała KWW Mniejszość Niemiecka. 
 
Natomiast do Rady Powiatu Strzeleckiego w okręgu nr 4 obejmującym Miasto i Gminę Leśnica oraz 
Miasto i Gminę Ujazd wybieraliśmy 4 radnych.  
Poniżej wyniki wyborów z gminy Leśnica : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lista nr 15 – KWW ZIEMIA STRZELECKA 

 

Nazwisko i imiona Razem Pro-
cent 

KOSZUCKI Piotr Franciszek 170 7,54 

WILCZEK Ernestyna  
Marianna 

28 1,24 

MALINOWSKI Jacek  
Leonard 

24 1,06 

POSPISZYL Małgorzata 29 1,29 

Nazwisko i imiona Ra-
zem 

Pro-
cent 

KIOWSKI Artur Adam 19 0,84 

WRÓBEL Andrzej 229 10,1
5 

MULARCZYK Urszula Barbara 37 1,64 

HABRAJSKA-STRYCHARZ 
Helena Barbara 

2 0,09 

GARBACZ Józef 29 1,29 

Nazwisko i imiona Ra-
zem 

Pro-
cent 

ŻELAZNY Tomasz Sławomir 141 6,25 

JANISZEWSKI Walerian  
Stanisław 

50 2,22 

MATUSZEK Mariola Gabriela 11 0,49 

ORŁOWSKA - HABER Teresa 
Maria 

37 1,64 

NIEWIADOMSKA Bogumiła 
Lidia 

46 2,04 

Nazwisko i imiona Ra-
zem 

Pro-
cent 

KOCIENIEWSKI Łukasz 
Marcin 

12 0,53 

NOWARA Wioleta Teresa 12 0,53 

KOTELUK Marzena 11 0,49 

Lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.  
NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 
 

Lista nr 5 ― KKW SLD  
LEWICA RAZEM 

Lista nr 10 ― KW PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Lista nr 14 – KWW  MNIEJSZOŚĆ   
NIEMIECKA 

Nazwisko i imiona Ra-
zem 

Pro-
cent 

KAUCH Tadeusz 56 2,48 

BEDNAREK Waldemar 
Stanisław 

818 36,26 

KRUPA Maria Agnieszka 19 0,84 

SZENDZIELORZ Gizela 
Maria 

293 12,99 

WODNIOK Krystyna  
Stefania 

6 0,27 

BARTON Hubert Alojzy 177 7,85 
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Do Rady Powiatu Strzeleckiego weszli: 

- Pani Mariola Gabriela Matuszek - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA  
                                                          OBYWATELSKA  
- Pan Tadeusz Kauch - KWW Mniejszość Niemiecka,  

- Pan Waldemar Stanisław Bednarek - KWW Mniejszość Niemiecka,  

- Pani Gizela Maria Szendzielorz - KWW Mniejszość Niemiecka. 
 

Do Sejmiku Województwa Opolskiego w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym powiat 
kędzierzyńsko-kozielski i powiat strzelecki wybieraliśmy 5 radnych. 

Poniżej wyniki wyborów z gminy Leśnica  

Lista nr 2 - KOMITET WY-
BORCZY PSL 

152 6,74% 

KOCHAN Helena Maria 11 0,49% 

KLIMEK Michał Antoni 5 0,22% 

KUPNY Danuta Teresa 55 2,44% 

NEUWALD Marek Józef 0 0,00% 

WIECZOREK-GRINER 
Agnieszka Danuta 

3 0,13% 

GOLA Ewa Barbara 62 2,75% 

KIEL Tomasz Teodor 16 0,71% 

Lista nr 4 - KKW PLAT-
FORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATEL-
SKA 

242 10,73% 

KOLENDA-ŁABUŚ Brygi-
da 

95 4,21% 

PLASKOTA Mariusz 26 1,15% 

SAŁACKI Andrzej Alfred 23 1,02% 

SIEWIERA Zdzisław Jan 7 0,31% 

MUC-KLIMEK Ewa  
Helena 

8 0,35% 

GĄDEK-
RADWANOWSKA  
Marzanna Aleksandra 

6 0,27% 

WĘGRZYN Robert 77 3,41% 

Lista nr 5 - KKW SLD LE-
WICA RAZEM 

48 2,13% 

PIETRZYK Kazimierz 21 0,93% 

GAIDA Olga Helena 6 0,27% 

OCZOŚ Małgorzata  
Joanna 

5 0,22% 

TOMALA Dorota Anna 3 0,13% 

MAGDZIARZ Marian  
Tadeusz 

0 0,00% 

KAMPA Anna 9 0,40% 

NOWAK Stanisław 4 0,18% 

Lista nr 6 - KW RAZEM 16 0,71% 

MUCHA Paweł Józef 4 0,18% 

FARON Sabina Natalia 6 0,27% 

PELJAN Piotr Damian 2 0,09% 

SZYPOWSKA Aleksandra 
Iwona 

3 0,13% 

WASIUK Mirosław Józef 1 0,04% 

Lista nr 7 - KW RUCH 
NARODOWY RP 

18 0,80% 

SOKOŁOWSKA  
Katarzyna Joanna 

9 0,40% 

JANICKI Józef 3 0,13% 

MARCISZ Henryka  
Zdzisława 

1 0,04% 

KAMIŃSKA Regina 0 0,00% 

GÓRNY Jarosław 5 0,22% 

Lista nr 8 - KWW KU-
KIZ'15 

51 2,26% 

SZYMAŃSKI Andrzej 19 0,84% 

MRÓWKA Ireneusz  
Waldemar 

8 0,35% 

MORKIS Elżbieta Maria 6 0,27% 

PAJĄK Szymon Józef 4 0,18% 

BOJAR Sławomir Czesław 3 0,13% 

SZKUCIK-
JĘDRZEJEWSKA Iwona 
Elżbieta 

2 0,09% 

WADOWSKA Justyna 
Magdalena 

9 0,40% 

Lista nr 9 - KWW WOL-
NOŚĆ W SAMORZĄDZIE 

24 1,06% 

GAJER Dawid Mateusz 10 0,44% 

KANDZIORA Gilbert  
Tobiasz 

5 0,22% 

KRYSZYN Dagmara  
Katarzyna 

3 0,13% 

SZCZEPANEK Marek  
Józef 

4 0,18% 

SUROWIECKA Kinga 
Agata 

2 0,09% 
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Lista nr 10 - KW PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 

311 13,79% 

TOMASZEK Bogdan  
Stanisław 

181 8,02% 

NIEWADZISZ Piotr 29 1,29% 

MUTWIN Roland Józef 16 0,71% 

TWOREK Beata  
Małgorzata 

29 1,29% 

TOKARCZYK Andrzej 20 0,89% 

KUCZMA Izabela  
Krystyna 

12 0,53% 

PECZKIS Elżbieta Anna 24 1,06% 

Lista nr 11 - KW WOLNI I 
SOLIDARNI 

11 0,49% 

NOWAK Janusz  
Bronisław 

5 0,22% 

WITOSZA Witold  
Sylwester 

4 0,18% 

DENYS Beata Bronisława 0 0,00% 

STYSIAK Jan 1 0,04% 

SZYNDLER Barbara 1 0,04% 

Lista nr 12 - KWW MNIEJ-
SZOŚĆ NIEMIECKA 

1362 60,37% 

KOLEK Roman Jacek 268 11,88% 

STEUER Zygfryd  
Franciszek 

7 0,31% 

GOLA Edyta Maria 1056 46,81% 

GROEGER Bernard Adam 7 0,31% 

WACŁAWCZYK Konrad 
Józef 

11 0,49% 

PRZEZDZIENK-
GRZYBEK Krystyna 

4 0,18% 

RAK Dorota Maria 9 0,40% 

Lista nr 13 - KW ŚPR 21 0,93% 

BRONCEL Grzegorz  
Robert 

17 0,75% 

WIECZOREK Andrzej  
Stanisław 

3 0,13% 

ROCHATKA Gabriela 1 0,04% 

KISLINGER Krystyna 0 0,00% 

MOC Dawid Roman 0 0,00% 

Do Sejmiku Województwa Opolskiego wybrani zostali : 
- Pani Brygida KOLENDA-ŁABUŚ – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA  
                                                              OBYWATELSKA,  
- Pan Robert Węgrzyn - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,  
- Pan Bogdan Stanisław TOMASZEK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,  
- Pan Roman Jacek KOLEK - KWW Mniejszość Niemiecka, 
- Pani Edyta Maria Gola - KWW Mniejszość Niemiecka. 
 

Wybory – Burmistrza Leśnicy 
W gminie Leśnica został zarejestrowany tylko jeden kandydat na burmistrza. W związku z tym zgodnie 
z uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy 
wybory przeprowadza się, z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu 
uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
W wyborach  Burmistrza Leśnicy, jedyny kandydat Jastrzembski Łukasz Stefan zgłoszony przez 
KWW Mniejszość Niemiecka uzyskał 1 797 głosów poparcia, co stanowi 76,63 % wszystkich 
oddanych głosów. 
Wszystkim wybranym gratuluję i życzę dużo sukcesów w wykonywaniu mandatu radnego, natomiast 
Burmistrzowi Leśnicy wszelkiej pomyślności w sprawowaniu swojej funkcji.  
          Lidia Kremser-Tomeczek 
              Sekretarz Gminy 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie i Dolna 
 

W dniu 25 czerwca 2018 r. podjęto uchwałę nr XLIII/237/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dolna oraz uchwałę nr XLIII/238/18 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie. Powyższe uchwały są 

odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie zapisów tych 

planów do dokumentów wyższego rzędu, tj. zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego, Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” oraz uwzględnienia 

zmienionych granic obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny.      

             Jacek Czok 

Referat Inwestycji i  Gospodarki Przestrzennej 
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„Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” w realizacji. 
Rewitalizacja kąpieliska w Leśnicy przy ulicy Porębskiej prowadzona jest na działkach 
nr 479,707.708,713,2292. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania 
wyłoniono wykonawcę Firmę „TECHBUD”  Sp. z. o.o. z siedzibą w Opolu  ul. Kępskiej 6.  
W dniu 21 września 2018r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski wraz z nadzorem inwestorskim 
oraz pracownikami urzędu przekazał wykonawcy plac budowy. 
Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020. 
Ogólny koszt inwestycji wynosi  ok. 6 592 
677,00 zł, w  tym Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego - 47,50 % 
tj. 2 238 046,63 zł, budżet państwa -  10,00%  
tj. 471 201,83 zł oraz środki budżetu gminy 
42,50% tj. 3 883 428,54 zł.  
Nowy obiekt zakłada bogaty program 
użytkowy: przebudowę obiektu 
towarzyszącego  z przebieralnią ,sanitariatami, 
kawiarenką letnią, oraz salami wykładowymi, 
wykonanie stacji uzdatniania wody, 
przebudowę dużej niecki basenowej 
z podziałem na strefy: dla dzieci oraz basen 
z 6 torami dla dorosłych,  
Zagospodarowany  zostanie  teren rekreacyjny 
z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej ( komunikacja wewnętrzna- piesza, oświetlenie 
terenu, plac zabaw, oraz boisko do siatkówki plażowej). Wybudowany zostaną chodniki, ogrodzenie 
i małej architektury. Zakładany termin zakończenia zadania  30  maj 2019 r.  Referat IP 

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej 
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11.06.2018 r. Wykonawca 
robót Zakład Remontowo-Budowlany Joachim Gasz realizację prac 
rozpoczął od rozbiórki dachu, stropu i ścian działowych. Pozostawiono 
ściany zewnętrzne i konstrukcyjne, w których wykonano izolację prze-
ciwwilgociową metodą podcinki. Zrobiono również izolację cieplną 
ścian fundamentowych. Następnie zostały wykonane nowe nadproża 
okienne i drzwiowe, ściany wewnętrzne, ceramiczny strop nad parterem 
oraz betonowe schody na poddasze. Dach budynku wykonany został z 
drewnianej więźby dachowej pokrytej dachówką cementową. Prace bu-
dowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin 
zakończenia robót to maj 2019 roku.     Ref. IP 

Remont  gabinetu 

ginekologicznego 
 

We wrześniu br. przepro-

wadzono kompleksowy 

remont gabinetu lekar-

skiego mieszczącego się 

w Leśnicy przy Pl. Naru-

towicza 26 i adaptowanie 

go na potrzeby gabinetu 

ginekologicznego. Za-

kres prac obejmował 

m.in. wykonanie nowych 

ścian działowych, tyn-

ków, posadzek i sufitów 

podwieszonych. Koszt 

wykonanych robót wy-

niósł 119.835,40 zł. Wy-

konawcą robót była firma 

Paweł Harnos Roboty 

Budowlane z Leśnicy. 
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Remont drogi gminnej Lichynia – Czarnocin 

Gmina Leśnica od paru lat starała się wyremontować drogę 

łącząca Lichynię z Czarnocinem. Remont drogi został zgod-

nie z prawem budowlanym zgłoszony w Starostwie Powiato-

wym w Strzelcach Opolskich. Równolegle złożono wniosek o 

dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Niestety zadanie 

nie zakwalifikowało się do dofinansowania. Podjęto decyzję 

o  jego realizacji w całości z budżetu Gminy Leśnica.  Po 

przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano dnia 13 

czerwca 2018 roku umowę z firmą Hucz Spółka z ograniczo-

na odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Boronowie. Firma Hucz prowadziła prace fachowo i w dosyć 

dobrym tempie tak, że dnia  28 sierpnia 2018 roku odbył się odbiór końcowy na zadaniu. 

Po przeprowadzonym remoncie oddano do użytkowania ponad 1,5 km nowej nawierzchni asfaltowej. 

Wykonano warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 11S, 75 kg/m2, oraz warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego AC 11S, - gr 5 cm. Dodatkowo wykonano mijanki, oraz opaskę z tłucznia kamiennego.  

Koszt remontu zamknął się kwotą 340.512,47 zł. Nadzór inwestorski na zadaniu prowadziła Pani Elżbieta Ku-

rzewska z Kędzierzyna- Koźla.  

Droga dojazdowa do gruntów 
rolnych w Leśnicy 

Oddano do użytku odcinek drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych na wyjeździe z Leśnicy 
w kierunku Lichyni, na działce nr 1173. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 
z siedzibą w Jaryszowie. Długość 
wybudowanej drogi to 210 mb. Jezdnia 
o nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie 
wyjazdu na drogę powiatową ułatwią 
komunikację na tym odcinku jak również 
zwiększą bezpieczeństwo uczestnikom ruchu 
na drodze powiatowej. Z uwagi, że wcześniej 
nawierzchnia drogi była gruntowa to w okresie 
roztopów lub w czasie burzy z tej drogi 
spływały duże ilości błota. Koszt wykonania 
zadania to kwota prawie 170 tyś. zł, który 
w całości stanowi wydatek budżetu gminy. 
Nadzór inwestorski nad ta inwestycją 
sprawowała Pani Elżbieta Kurzewska 
z Kędzierzyna – Koźla.        IK  

Kanalizacja sanitarna w gminie 
 W listopadzie br. powinna zostać zakończona 
inwestycja „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej na terenie miasta Leśnica” w rejonie kąpieliska 
miejskiego (przy ulicy Mickiewicza i Góry Św. Anny). 
Został wykonany nowy odcinek ok. 400 m sieci wodo-
ciągowej wraz z hydrantami i odcinek sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej o długości ok. 400 mb. Prace trwały od 
lipca br. wykonywała je firma „DROBUD” z Opola, 
wartość wykonanej inwestycji wyniosła prawie 600 tys. 
zł. Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna pozwoli na 
prawidłowe korzystanie będącego w trakcie przebudo-
wy kompleksu rekreacyjnego z basenem.  Równolegle 
trwają uzgodnienia branżowe do zleconego projektu na 
wykonanie nowej drogi dojazdowej.  
 Ta sama firma buduje sieć kanalizacji sanitarnej 
oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami do budyn-
ków w Zalesiu Śląskim. Jest to drugi etap zadania pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 
miejscowości Zalesie Śląskie”. W pierwszej kolejności 
powstanie sieć i przyłącza na ul. Kościuszki, ul. Po-
wstańców Śląskich, ul. Strażackiej i ul. Nowej. W dru-
giej części zostaną wykonane prace na ul. Kościelnej 
oraz na części ul. Św. Jadwigi i ul. XV-lecia. Pogoda 
sprzyja wykonywaniu tego typu prac i firma powoli 
idzie do przodu. Dużym wyzwaniem dla wykonawcy 
jest stara sieć wodociągowa (azbestowa), która ulega 
częstej awarii. Zadanie jest dofinansowane z środków 
europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Całość wykonywanych 
pracy zamyka się w kwocie ponad 4 mln zł., a planowa-
ne dofinansowanie to kwota ponad 1,7 mln. Przewidy-
wany termin zakończenia prac to kwiecień przyszłego 
roku.       IK 
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Przebudowa Klubu  
Wiejskiego w Wysokiej 

Po przeprowadzonych kilku prze-
targach, które nie zostały rozstrzy-
gnięte z początkiem września sku-
tecznie udało się wyłonić wyko-
nawcę dla zadania "Przebudowy 
i wyposażenia Klubu Wiejskiego 
w Wysokiej wraz z zagospodaro-
waniem otoczenia". Na początku 
października br. został przekazany 
teren i plac budowy dla wykonania 
robót firmie „RAJBUD” z Leśnicy. 
Zadanie objęte jest dofinansowa-
niem z środków europejskich 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Przewidywane dofinasowa-
nie to 88 tys. złotych. W zakresie 
inwestycji przebudowie podlega 
parter budynku wraz z termomo-
dernizacją pomieszczeń. Powstaną 
dwie odrębne sale wraz z nowym 
węzłem sanitarnym i zapleczem 
kuchennym. Parter zostanie ocie-
plony od wewnątrz specjalnymi 
mineralnymi płytami izolacyjnymi, 
wprowadzone zostanie ogrzewanie 
elektryczne przy użyciu pieców 
akumulacyjnych oraz instalacja 
wentylacji mechanicznej z rekupe-
racją – odzyskiem ciepła. Zostanie 
także wykonane nowe szambo. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac to wrzesień przyszłego roku. 
Kwota podpisanej umowy z wyko-
nawcą to prawie 496 tys. złotych. 
Nadzór inwestorski sprawuje Pan 
Henryk Rudner ze Strzelec Opol-
skich.                                      IK 

Nowe miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne  
w Gminie Leśnica 

 Z końcem października br. zakończyła się realizacja inwestycji 
"Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu prze-
strzennego w Kadłubcu". Wykonawcą prac była firma "GABART" z Izbic-
ka. Uporządkowana została przestrzeń publiczna, poprzez zasypanie istnie-
jącego otwartego zbiornika i odprowadzenie wód opadowych płynących 
przez przedmiotowy teren. Najważniejszym elementem architektonicznym 
w przestrzeni jest kamienny osadnik, "łapacz" wód opadowych spływają-
cych z części zlewni Góry św. Anny, z którego nadmiar wody odprowa-
dzany będzie do umocnionego rowu. Teren został zagospodarowany po-
przez utwardzenie dojazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wy-
konanie utwardzonego, betonowego placu z przeznaczeniem na lokalizację 
namiotu w ramach organizacji uroczystości sołeckich i gminnych. Zamon-
towano elementy małej architektury: drewnianą wiatę, kładkę, urządzenia 

siłowni zewnętrznej, ławki. Inwestycja została zamknęła się w kwocie po-
nad 220 tys. zł, całość kosztów pochodzi z budżetu Gminy  Leśnica. 
W przyszłym roku zaplanowano wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla 
dzieci wraz z urządzeniami zabawowymi. W kolejnych etapach realizacji 
projektu powstaną pozostałe dojazdy do posesji oraz zatoka autobusowa.  
Po zrealizowaniu całości miejscowość Kadłubiec będzie mogła pochwalić 
się swoim „małym Rynkiem”.        IK 

Święto Piwa 
 Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, DFK Le-
śnica i DFK Góra Św. Anny byli organizatorami 
Święta Piwa, które odbyło się 13 października br. 
w stodole biesiadnej. 

Imprezę prowadziła Dominika Bassek. 
W części artystycznej zaprezentowali się Studio 
Wokalne Bis, Silesian Tyrol Band oraz orkiestra 
dęta z Góry Św. Anny. Wiele emocji wzbudziło 
uroczyste otwarcie beczki piwa, którego dokonał 
instruowany przez burmistrza Łukasza Ja-
strzembskiego mieszkaniec Leśnicy. Wszyscy 
uczestnicy mogli wspólnie pośpiewać znane nie-
mieckie i polskie przeboje podczas biesiady 
z Ewą Suchińską. Odbyły się także konkursy ta-
kie jak jedzenie pierników na czas, rzucanie ziemniakami do kaloszy oraz wybory Króla i Królowej Pi-
wa. Wieczorem do tańca przygrywał zespół Duo-Alt. Organizatorzy zapewnili suto zaopatrzony bufet 
oraz różne rodzaje piwa. Część uczestników przybyła na imprezę w strojach bawarskich.  

LOKiR 
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W dniach 8 i 9 września 2018 roku w w Raszowej  
odbyły się Dożynki Gminne połączone z Przeglądem 
Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości 
Niemieckiej. 
Imprezę tradycyjnie rozpoczął barwny korowód 
dożynkowy, który przejechał ulicami Raszowej. Po nim, 
w namiocie festynowym, ustawionym na placu obok 
stawów, koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z 
Leśnicy, prowadzonej przez pana Klaudiusza Lisonia 
rozpoczęła się cześć artystyczna 
Gospodarzem Dożynek był Burmistrz Leśnicy we 
współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem 
Samorządowym oraz Sołtysem i mieszkańcami 
Raszowej. 
Zgodnie z tradycją ks. Henryk Kuczera - proboszcz 
parafii Raszowa poświęcił dożynkowe chleby 
przekazane przez starostów dożynkowych 
z poszczególnych miejscowości.  
Zaszczytną funkcję starostów pełnili: z Dolnej - Beata 
i Teofil Guzowie, z Góry Św. Anny Irena i Piotr 
Góreccy, z  Kadłubca Ryszard Klimek, z Krasowej - 
Teresa i Hubert Tiszbierkowie, z Leśnicy - Mariola 
Osełka i Adam Gola, z Lichyni -  Renata i Jan 
Barteczkowie, z Łąk Kozielskich - Aneta i Paweł 
Krahlowie, z Poręby - Aneta i Henryk Mikołaszowie, 
z Raszowej Jadwiga i Hubert Murlowscy, z Wysokiej 
Czesława i Stefan Dąbrowscy, z Zalesia Śląskiego - 

Beata i Jan Cedzichowie.  
Poświęcone chleby zostały przekazane gościom, 
którymi byli m.in.: Roman Kolek – Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego, Helmut Paisdzior – były 
Poseł na Sejm RP, ks. Henryk Kuczera, Józef Swaczyna 
– Starosta Strzelecki, delegacje z partnerskich gmin 
Cernosice i Crostwitz, Józef Garbacz - Prezes BS 
Leśnica, Mariola i Joachim Wiesiollkowie – 
Transannaberg Wiesiollek.   

W sobotę ogłoszone zostały wyniki w konkursie koron 
żniwnych, korowodów dożynkowych i wystroju 
miejscowości.  
WYNIKI KONKURSÓW: 
Konkurs koron żniwnych:  
I  miejsca Wysoka i Raszowa 
II miejsca  Leśnica i Lichynia  
III miejsca Góra Św. Anny i Łąki Kozielskie 
Nagrody za udział z koroną otrzymały sołectwa: 
Dolna, Krasowa, Kadłubiec, Poręba i Zalesie Śląskie. 
Konkurs korowodów dożynkowych: 
I miejsca: Leśnica, Raszowa i Wysoka 
II miejsca: Dolna, Góra Świętej Anny, 
Lichynia,  Łąki Kozielskie, Poręba i Zalesie Śląskie 
III miejsca: Kadłubiec i Krasowa 
Konkurs wystroju miejscowości: 
GRAND PRIX – Raszowa 
I miejsce – Dolna 
II miejsca: Łąki Kozielskie, Poręba i Wysoka 
III miejsca: Czarnocin, Góra Św. Anny, Kadłubiec, 
Krasowa, Leśnica, Lichynia i Zalesie Śląskie. 
Wszystkie miejscowości otrzymały dyplomy, szklane 
puchary i nagrody pieniężne. 
 

Występy artystyczne zaprezentowała grupa Frohsinn 
i  Studio Wokalne BIS, a TOBY z Monachium swoim 
występem oczarował i bawił  publiczność.  Dzień  ten 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem Hades.  
 

W niedzielne popołudnie występy artystyczne 
rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Raszowej. Następnie zaprezentował się zespół 
muzyczny FORTE z Rogowa - laureat Przeglądów 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych MN, z bardzo 
ciekawym repertuarem. Po nim wystąpił kabaret 
MASZTALSCY ze swoim autorskim programem, 
bawiąc publiczność swoimi dowcipami. Kolejno 
zatańczyły mażoretki La Bella, Słoneczka, Mini 

Dożynki Gminne 2018 
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Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
 

W sali im. Huberta Kurzała Urzędu Miejskiego w Leśnicy  w dniu 15 października br. burmistrz 
Leśnicy - pan Łukasz Jastrzembski uroczyście wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz 
dyrektorom pracującym na rzecz dzieci i młodzieży naszej gminy.  

Za pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, zaangażowanie, innowacyjne metody nauczania, 
wysokie wyniki edukacyjne w roku szkolnym 2017/18 wyróżnieni zostali następujący nauczyciele:  
Waldemar Bednarek - nauczyciel matematyki Publicznego Gimnazjum   

im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy,  
Małgorzata Bloch - nauczyciel wychowania przedszkolnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Raszowej, 
Małgorzata Gruszka - nauczyciel religii Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śl., 
Klaudiusz Lisoń - nauczyciel trąbki Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, 
Grażyna Lubczyk - nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w 

Leśnicy, 
Grażyna Przepiórkowska - nauczyciel języka polskiego Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka 

z Asyżu w Leśnicy, 
Edyta Radzewicz - nauczyciel muzyki, wychowania do życia w rodzinie, pedagog Szkoły Podstawowej 

im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy, 
Barbara Strokosz - nauczyciel wychowania przedszkolnego Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w 

Leśnicy, 
Urszula Janda – instruktor grup tanecznych działających przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji 

oraz kole TSKN w Leśnicy.  
 

 Burmistrz podziękował również dyrektorom szkół i przedszkoli za kolejny rok współpracy, 
przyznając nagrodę: Barbarze Górnej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej  
w Leśnicy, Hannie Kruczek- dyrektorowi Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, Iwonie 
Pawlus - dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Raszowej, Joannie Rigol – dyrektorowi 
Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu  w Leśnicy, Ewie Spinda - dyrektorowi Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śl. oraz Gabrieli Tiszbierek - dyrektorowi Publicznego Przedszkola im. 
Braci Grimm w Leśnicy. 
 Nauczycielom ,dyrekcji oraz wszystkim pracownikom oświaty życzymy wytrwałości i satysfakcji z 
realizacji powierzonych zadań. 

     Agnieszka Nowak Kierownik Gminnego Zarządu  Oświaty  

Słoneczka,  zespół ABBA COVER BAND, Marlenki, 
Mini Entropia, Entropia. Wieczór wypełnił koncert 
gwiazdy - Szlagier Maszyna - oraz zabawa taneczna z 
zespołem BIS. 
Tego popołudnia wręczone zostały również nagrody za 
wystrój miejscowości, gdzie GRAND PRIX otrzymał 
gospodarz Dożynek – sołectwo Raszowa.  
  

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek 
Gminnych Leśnica 2018 zrealizowano dzięki dotacjom 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Konsulatu Generalnego RFN w Opolu. 
 

Serdecznie dziękujemy pani sołtys Marii Reinert 
i  wszystkim mieszkańcom sołectwa Raszowa, którzy 
przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia 
tegorocznych Dożynek.  

Dziękujemy wszystkim miejscowościom – z sołtysami  
i starostami na czele - za dożynkowy wystrój, udział 
w korowodzie dożynkowym i przepiękne korony 
żniwne. 
 

Słowa podziękowania kierujemy do dyrektor Gizeli 
Szendzielorz i pracowników Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji, strażaków z OSP Łąki Kozielskie 
oraz OSP Raszowa oraz współpracowników z Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy.  
Szczególne podziękowania należą się wszystkim 

występującym zespołom, jak i tym wszystkim, którzy 

dzięki swojej pracy i zaangażowaniu przyczynili się do 

zorganizowania i sprawnego przebiegu Dożynek 

Gminnych 2018.                                                    KL 

Od dnia 25 października zostały wprowadzone nowe rozkłady 

jazdy realizowane  przez PKS w Strzelcach Opolskich. Rozkład 

odjazdów autobusów z  poszczególnych przystanków  w gminie 

Leśnica zamieszczony został na przystankach i dodatkowo na 

stronie internetowej gminy Leśnica: www.lesnica.pl. 

 



 

 

W bieżącym roku szkolnym2018/19  praca dydak-
tyczna, wychowawcza i opiekuńcza jest oparta na rocznym 
programie pracy, który obejmuje realizację dwóch zagad-
nień  - patriotycznego :100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz zdrowotnego” Żyj zdrowo i koloro-
wo”. 

W placówce realizowane są programy edukacyjne 
o zasięgu ogólnopolskim- Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
Akademia Aquafresh, Mamo, Tato wolę wodę, 

Cała Polska czyta dzieciom. Już drugi rok bierze-
my udział w programie „ Bilingua łatwiej z niemieckim”, 
którego koordynatorem w placówce jest p. Karolina Trela. 
Współpracujemy z przedszkolami partnerskimi w Niem-
czech- Lutzelbach, Gerbrunn, Crostwitz oraz z Wyższą 
Szkołą Zawodową z Wolfsburga. W październiku jak co 
roku nasze przedszkole odwiedziła grupa studentów z Nie-
miec wraz z opiekunami. Placówka realizuje zagadnienia z 
wychowania zdrowotnego w ramach przystąpienia do 
Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od września 
przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji- aż tydzień świę-
towaliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka w ramach które-
go dzieci obejrzały teatrzyk O 
pięciu groszkach, pojechały na 
wycieczkę do Sali zabaw AR-
CADIA w Kędzierzynie, spo-
tkały się na pogadance z p. Bea-
tą Wielgosik z Parku Krajobra-
zowego Góra św. Anny, a Spo-
tkanie z bajką uświetnił zastęp-
ca  burmistrza Andrzej Iwa-
nowski. Ogromną niespodzian-
kę sprawiła nam grupa Mo-
tylki pod opieką p. Iwony de 
Saint Aubin, która zdobyła I 
miejsce w  

I Powiatowym Festi-
walu Piosenki Dziecięcej „ 
Bajeczne Melodie” w Strzel-
cach Opolskich. Nagroda 
bardzo ważna ponieważ w jury zasiadała sama Majka Je-
żowska. Inne imprezy to – Dzień Chłopaka, Europejski 
Dzień Języków Obcych, Dzień Papieski, Światowy Dzień 
Ochrony Zwierząt, Dzień Bezpiecznego Komputera, Mię-
dzynarodowy Dzień Dziewczynek, uroczyste obchody 
Dnia Nauczyciela, Światowy Dzień Mycia Rąk, Dzień 
Kundelka. W ramach wdrażania w naszym przedszkolu 
programu preorientacji zawodowej dzieci wybrały się na 
wycieczkę na Pocztę oraz do Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w celu zapoznania się z zawodami, 
do których przygotowuje się wychowanków od początku 
jego powstania tj. od 70 lat. W ramach współpracy ze 
Szkolą Podstawową w Leśnicy grupy najstarsze uczestni-
czyły w Pasowaniu na Ucznia Klasy I. W placówce orga-
nizowana jest akcja charytatywna – zbiórka plastikowych 
nakrętek dla Kingi i Mateusza. Nauczycielki Joanna Szym-

czak i Barbara Strokosz były organizatorkami IX Rodzin-
nego Konkursu na wykonanie ozdoby „ Dary Pani Jesie-
ni” . W konkursie wzięło udział aż 35 rodzin, a dostarczone 
prace przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorek.  

W codziennej pracy wielką  uwagę poświęcaliśmy 
na przybliżenie dzieciom w dostępny sposób zagadnienia 
100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci 
na zajęciach poznawały symbole narodowe, miasta i zabyt-
ki , postacie znanych Polaków, polskie wiersze, legendy, 
przysłowia, uczyły się wierszy i piosenek,  przygotowywa-
ły tematyczne prace plastyczne. Pamiętały o zapaleniu zni-
czy na grobach zmarłych  powstańców na rynku oraz na 
cmentarzu. W każdej sali zorganizowany został kącik pa-
triotyczny. Na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej  
przedszkole zgłosiło swój udział w ogólnopolskiej akcji „ 
Rekord dla Niepodległej”- w piątek , 9 listopada o godz. 
11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy 4 – zwrotkowy hymn naro-
dowy. W tym dniu również w naszym przedszkolu domi-
nowały barwy w kolorach bieli i czerwieni. Odbył się uro-
czysty Apel patriotyczny z udziałem zaproszonych gości.  

Dzieci w galowych strojach z przypiętymi okolicznościo-
wymi kotylionami oraz goście brali udział w konkursach 
pod hasłem „ Polska to mój kraj”. Wszyscy uczestnicy 
zdobyli maksymalną ilość punktów. Każda grupa zapre-
zentowała wspólnie ułożony wiersz o Polsce, a goście włą-
czyli się do śpiewania pieśni patriotycznych. 

Na zakończenie imprezy dzieci złożyły ślubowa-
nie małego patrioty- otrzymały dyplomy oraz książeczki. 
Aż serce się radowało i łezka w oku kręciła gdy nasze 
przedszkolaki dumnie prężyły pierś stojąc na baczność 
podczas wprowadzania flagi  i  śpiewu  hymnu państwo-
wego.  

Dobrze, że to dopiero początek roku szkolnego, bo 
pomysłów na uprzyjemnienie dzieciom pobytu w przed-
szkolu mamy jeszcze wiele. 

   Gabriela Tiszbierek  
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 Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się w naszej szkole przygotowaniami do Gminnych Dożynek, które tym 
razem odbyły się w Raszowej. Zgodnie ze zwyczajem kolorowo udekorowaliśmy naszą placówkę. Nie zabrakło więc 
jesiennych kompozycji kwiatowych zdobionych zbożem, jarzębiną, owocami i kolorowymi wstążkami. Kultywując 
tradycję dzieci wzięły również udział w barwnym korowodzie. Uczniowie każdej klasy we wspaniałych strojach 
wesoło pozdrawiali wszystkich gości. Uwieńczeniem był występ artystyczny, za który uczestnicy otrzymali gromkie 
brawa.  
 Z okazji święta naszych chłopców Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem pani Justyny Bilińskiej i Gabrieli 
Galowy, zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę. Odbyła się ona w dniu 27 września 2018 r. 
Chłopcy z sekcji technicznej przygotowali repertuar muzyczny, a dziewczęta z sekcji rozrywkowej przeprowadziły 
konkursy i zabawy z nagrodami. Z inicjatywy członków SU przeprowadzono również wybory na ,,SUPER 
CHŁOPAKA 2018 r.’’. W każdej klasie dziewczyny wybierały kolegę, który według ich opinii jest tym 
najsympatyczniejszym. Oto nasi zwycięzcy: Xavier Kremzer (kl.I), Jeremiasz Kubica (kl.II), Jakub Sowiński (kl.IV), 
Oliwer Wylezik (kl. V), Bartek Adam (kl. VI), Julian Sowiński (kl. VII), Tobiasz Kubica (VIII). Super Chłopakiem 
Szkoły Podstawowej w Raszowej został Michał Kwoczała. Gratulujemy! 

Największym szkolnym wydarzeniem pierwszych tygodni nauki było niewątpliwie uroczyste pasowanie 
pierwszaków. 16 października sala gimnastyczna zmieniła się w wioskę smerfów, w której śmiało i wesoło 
prezentowało się piętnaścioro małych smerfów. Nie zabrakło Papy Smerfa, Smerfetki, Ważniaka, Marudy, Poety i 
wielu innych dobrze znanych postaci. Rodzice przygotowali jednolite, bajkowe stroje, a pierwszoklasiści pod opieką 
wychowawczyni, Moniki Tomanek- Paczkowskiej, świetnie zaprezentowali swoje role, przeplatając je piosenkami i 
tańcami. Pani dyrektor uroczyście pasowała dzielne i mądre smerfy na uczniów naszej szkoły. Drugoklasiści, klasa 
pani Joanny Nawrotek, w krótkim programie artystycznym przygotowali dla nich kilka zadań i dobrych rad. 

Również w październiku uczniowie klasy I i II uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania z 
Gangiem Słodziaków. W czasie wspólnych zajęć uczniowie poznali zasady udziału w akcji, a także otrzymali 
książeczki, do których będą wklejali naklejki po przeczytaniu im przez rodziców fragmentów książki. W czasie 
spotkania było bardzo wesoło, bo oprócz rozwiązywania zagadek oraz gier tematycznych pani dyrektor Iwona Pawlus 

 Rok szkolny dla naszych przedszkolaków rozpo-
czął się bardzo aktywnie. Pierwszym 
wyzwaniem był udział wszystkich dzieci 
w korowodzie podczas Gminnych Doży-
nek w Raszowej oraz występ artystyczny 
starszaków. Następnie wspólnie ze stra-
żakami świętowaliśmy otwarcie nowej 
remizy, gdzie najstarsze przedszkolaki 
zaśpiewały, wyrecytowały i zatańczyły. 
 Od września br. w naszym 
przedszkolu miały miejsce następujące 
wydarzenia: piknik w Parku Wiejskim z 
okazji Dnia Przedszkolaka, Dzień Chło-
paka, spotkania z policjantem i strażaka-
mi, występ w szkole z programem arty-
stycznym z okazji DEN, zapalenie zni-
czy na raszowskim cmentarzu. Gościli-
śmy teatrzyk kukiełkowy z Nowego Są-
cza z przedstawieniem pt. „Jaś i Małgo-
sia w ekologicznej krainie”. W ramach 
edukacji zdrowotnej wykonaliśmy je-
sienne kanapki i sałatkę owocową.  
 Zorganizowaliśmy Święto Pie-
czonego Ziemniaka dla dzieci i rodzi-
ców. Największą atrakcją dla wszystkich było ognisko, 
nad którym można było upiec kiełbaski na patyku. Rodzi-
ce przygotowali ciasta, sałatki, napoje oraz grilla. Nau-
czycielki zadbały o gry, zabawy i różne kartoflane konku-
rencje.  
 W ramach konkursu z okazji obchodów św. Mar-
cina dzieci wraz z rodzicami wykonały przepiękne, kolo-
rowe lampiony „Światełko św. Marcina”. 
 Głównymi uroczystościami tej jesieni były ob-
chody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Pod koniec października dzieci poznały symbole na-

rodowe, takie jak.: flaga, godło, hymn narodowy i sylwet-

ki sławnych Polaków. Potem podróżowaliśmy w wyob-
raźni po największych miastach odkrywając zabytki, hi-
storię, charakterystyczne miejsca, dania kulinarne. Gości-
liśmy również historyka pana Witolda Iwaszkiewicza, 
który w ciekawy sposób opowiedział nam o odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Wykonaliśmy kącik patrio-
tyczny dla rodziców. Degustowaliśmy różne potrawy i 
desery: bigos, ptysie, rogaliki z marmoladą, kołacz z jabł-
kiem i serem. Przez cały ten czas, jak również przez cały 
rok szkolny, towarzyszą nam czytane podania, legendy i 
baśnie polskie. 

Co w przedszkolu piszczy?  

Szkolne wiadomości z Raszowej  
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przeczytała fragment opowiadania  z serii „Co się stanie 
na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu 
Słodziaków” autorstwa Renaty Piątkowskiej, więc dzieci 
poznały Zosię, Borysa i Rysia, których maskotki mają 
szansę wylosować w nagrodę za częste obcowanie z 
książkami. 

29 października uczniowie młodszych klas: I, II i 
IV przygotowali pokaz mody patriotycznej zakończony 
wesołą rywalizacją sportową. Te zajęcia o charakterze 
integracyjnym dowiodły, że 100-lecie niepodległości 
można świętować w różny sposób, dostosowując go do 
wieku i zainteresowań dzieci. Uczniowie zmyślnie i 
twórczo przygotowali stroje w biało- czerwonej 
kolorystyce, najczęściej w sportowej odsłonie, a potem 
przeszli po przygotowanym wybiegu, wzbudzając wielki 
aplauz widzów. Ten nowatorski pokaz mody przygotowała 
pani Patrycja Mielnik, wychowawczyni czwartoklasistów. 

Dnia 31 października uczniowie klasy IV ( pod 
opieką pani Patrycji Mielnik) oraz kl. V-VIII (pod 
kierunkiem pani Gabrieli Galowy) wzięli udział w 
Gminnym Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim. 
Celem spotkania było pielęgnowanie postaw 
patriotycznych, rozwijanie recytatorskich i wokalnych 
uzdolnień dzieci i młodzieży oraz przypomnienie historii 
Polski poprzez treści zawarte w recytowanych i 
śpiewanych tekstach. Swoim wokalnym i recytatorskim 
talentem dzielili się następujący uczniowie naszej szkoły: 
Aleksandra Witkowska (kl. IV), Paulina Zuchanek (kl. 
IV), Paulina Polewka (kl. IV), Daniela Czeczor (kl. IV), 
Zofia Bilińska (kl.V), Kacper Jojko (kl.V), Anna Bloch 
(kl. V), Natalia Pazurek (kl. VI), Bartosz Adam (kl.VI), 
Weronika Nowaczek (kl. VI), Joanna Stach (kl.VIII) oraz 
Weronika Spilla (kl.VIII).   

W związku z obchodami Dnia św. Marcina 
opiekunki Samorządu Uczniowskiego (pani Justyna 
Bilińska i Gabriela Galowy) zorganizowały konkurs na 

najpiękniejszy lampion św. Marcina. Pomysłowość 
naszych zdolnych dzieci przerosła wszelkie oczekiwania. 
Każdy uczeń i pracownik szkoły mógł zagłosować na 
najpiękniejszą jego zdaniem pracę. Było to niezwykle 
trudne zadanie. Lampiony były powiem wyjątkowe i 
niepowtarzalne. Po podliczeniu głosów okazało się, że I 
miejsce zajęła Paulina Kania, II miejsce - Zofia 
Bilińska, a III miejsce - Edyta Murlowska. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami. 
 Miło nam poinformować, że nasze uczennice 
Anna Bloch (kl.V) i Natalia Pazurek (kl.VI) zdobyły 
wyróżnienie w konkursie na temat niepodległości 
Polski i samorządności w regionie zorganizowanym dla 
uczniów województwa opolskiego przez RCRE w Opolu. 
Dziewczęta napisały piękne wiersze o tym, że ojczyznę 
nosi się w sercu. Ich dzieła były oceniane przez członkinie 
Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz 
pracowników RCRE w Opolu. Komisja konkursowa 
musiała zweryfikować aż 263 prace. Gratulujemy Ani oraz 
Natalii i życzymy im dalszego rozwoju literackiej pasji.  
 9 listopada do naszej szkoły przybyli zacni goście: 
Burmistrz Leśnicy - Łukasz Jastrzembski, kierownik 
Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy - Agnieszka 
Nowak, kierownik LokiRu - Gizela Szendzielorz oraz 
sołtys Raszowej - Maria Reinert. W tak miłym gronie 
mogliśmy wspólnie świętować 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Z tej właśnie okazji 
uczniowie klasy siódmej i ósmej postanowili 
zorganizować dla swoich młodszych kolegów i koleżanek 
imprezę przypominającą jeden z najbardziej popularnych 
programów rozrywkowych - ,,Kocham Cię, Polsko". 
Turniej prowadzili wspaniali, szkolni konferansjerzy: 
Paweł Zgodzaj oraz Tobiasz Kubica. Drużyny 
reprezentujące poszczególne klasy zdobywały punkty w 
następujących rundach: Polszczyzna, Jaka to melodia, 
Koło fortuny, Polskie zabytki, Urodziny. Uczniowie 
rywalizowali ze sobą zacięcie, prześcigając się wiedzą o 

Szkolne wiadomości z Raszowej - dok. ze str. 13 
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Polsce. Po 80 minutach udanej zabawy okazało się, że najmłodsi uczestnicy naszego teleturnieju: Aleksandra 
Witkowska, Daniela Czeczor, Patryk Dolatowski, Paulina Polewka i Tymoteusz Szopa zdobyli największą liczbę 
punktów. Tak wspaniały wynik nie byłby możliwy bez dopingu i pomocy fanów, wyposażonych w szaliki, czapki, 
biało-czerwone flagi i inne gadżety. Tytuł najlepszych kibiców II edycji szkolnego turnieju ,,Kocham Cię, Polsko'' 
zdobyli ex aequo uczniowie klasy I oraz V. Warto również wspomnieć o tym, że równo o godz. 11.11 dzieci wspólnie 
z nauczycielami i naszymi gośćmi zaśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego w ramach akcji ,,Rekord dla 
Niepodległej".  Nietypowe obchody Dnia Niepodległości z pewnością stanowiły ciekawą odmianę od szarej 
rzeczywistości. Dziękujemy szkolnemu chórowi za uświetnienie tej szkolnej uroczystości, Radzie Rodziców za 
ufundowanie dwóch koszy słodyczy oraz pączków, a panu Ireneuszowi Zielińskiemu za bezinteresowne 
przygotowanie strojów w kształcie kostek dla uczestników naszego turnieju.  
 Przed nami wiele pracowitych tygodni. Mamy nadzieję, że będą one równie owocne i radosne jak minione 
dwa miesiące nauki.     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej   
    Iwona Pawlus wraz z Gronem Pedagogicznym 

 

Szybko minął czas wakacji. Uczniowie nieco star-
si i pełni energii rozpoczęli rok szkolny 2018/2019, rzucili 
się w wir szkolnej pracy i nauki.  Edukacja, wychowanie, 
uczenie młodego człowieka prawdziwych wartości,  troska 
o zdrowie i aktywny tryb życia, rozwijanie zainteresowań, 
kompetencji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności, przy-
gotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego życia to 
cele, które ukierunkowują działalność Szkoły.  

W szkole ważna jest edukacja związana z bezpie-
czeństwem dzieci stąd już we wrześniu wszyscy ucznio-
wie kl. I  uczestniczyli w spotkaniu z policjantami  z Po-
wiatowej Komendy Policji w Strzelcach Opolskich. 
Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpie-
czeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci 
omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i pod-
czas jazdy rowerem. Goście zwrócili uwagę na niebezpie-
czeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z ob-
cymi, omówili sposoby unikania ich. Ponadto podkreślili, 
jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy 
uczeń powinien posiadać. Atrakcją był pokaz umiejętności 
psa, który wspiera pracę policji. Dzieci czynnie uczestni-
czyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i 
doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. 

Uczniowie klas VI a, b 
(pod opieką nauczycieli: B. Górnej, 
M. Zmuda, G. Lubczyk i B. Lisok) 
we wrześniu w ramach projektu 
„Dzieci Europy”  wyruszyli do 
Niemiec na spotkanie z kolegami ze 
szkoły w Crostwitz. Projekt rozpo-
częli od wizyty w Dreźnie. Po mie-
ście spacerowali z przewodniczką w 
barokowym kostiumie, która wcie-
liła się w rolę księżnej Lubomirskiej 
Cieszyńskiej. Zaciekawiła wszyst-
kich  barwnymi historycznymi 
anegdotami i opowieściami. Miasto 
zachwyciło młodzież  swoimi za-
bytkami: kościołem Frauenkirche, 
Operą Sempera, Zwingerem. W 
czasie pobytu  w Muzeum Trans-
portu, uczniowie oglądali tematycz-
ne wystawy, poznali rozwój  pojaz-
dów transportowych,  historię rowe-
rów, podziwiali klasyczne i unika-
towe motocykle,  historię lotnictwa 
– od pierwszego lotu balonem w 18 
wieku aż do dzisiejszych nowocze-

snych samolotów oraz historię   kolei. Po przyjeździe do 
Crostwitz uczestnicy zostali w miejscowej szkole  przywi-
tani przez dyrektora szkoły oraz przedstawicieli miejsco-
wych władz.  Kolejny dzień szóstoklasiści spędzili z kole-
gami ze szkoły w Crostwitz, poznali tajniki ich edukacji. Z 
kolegami z Niemiec młodzież uczestniczyła w grze tereno-
wej, która pozwoliła na poznanie miejscowości i jej histo-
rii, odwiedziła Budziszyn, podziwiała piękne zabytki, po-
znała lokalną historię i kulturę.  Później na zaproszenie  
przyjaciół uczniowie odwiedzili w pobliżu Budziszyna 
największy w Niemczech labirynt. To była świetna przy-
goda: wysiłek by trafić do celu, przejażdżka kolejką lino-
wą, w labiryncie z zagadkami sprawdzanie swojej wiedzy 
niczym zawodnicy w „Milionerach”. W godzinach popo-
łudniowych Rodzice, Dyrektor szkoły, Burmistrz, T. Zie-
sch i nasi koledzy zaprosili leśnicką młodzież na spotkanie 
integracyjne. Pokazy artystyczne, wspólne zabawy, tańce 
pozwoliły na prawdziwą integrację. W ostatnim dniu rano 
z żalem pożegnano przyjaciół i wyruszono do największej 
w Europie tropikalnej krainy. W Tropical Island uczniowie 
poznali las tropikalny, świat wodny,  doskonalili umiejęt-
ności pływackie w Morzu Południowym, aktywnie spę-
dzali czas w Lagunie i na zjeżdżalniach. Zmęczeni ale peł-
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ni niezapomnianych wrażeń uczniowie wrócili do Leśnicy 
ok. godz. 11.00. Patronat i wsparcie finansowe Burmistrza 
Leśnicy i Dyrektora BS w Leśnicy, organizacja pobytu w 
Crostwitz przez lokalne władze i rodziców, umożliwiły rea-
lizację atrakcyjnego programu, za co uczestnicy serdecznie 
dziękują. To była ciekawa innowacyjna forma edukacji. 

 
W dniach 16-19 października 2018 r. zrealizowali-

śmy ostatni moduł polsko-niemieckiego projek-
tu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji. Spotkanie  
nauczycieli i dyrektorów dziesięciu szkół partnerskich 
z Opolszczyzny, Śląska oraz Nadrenii-Palatynatu pozwoliło 

na podsumowanie dwuletnich działań, zaprezentowanie  
wspólnych dokonań w nawiązanych między szkołami part-
nerstwach oraz naszych wspólnych planach na przyszłość. 
Punktem kulminacyjnym programu było przygotowanie 
i udział partnerów w międzynarodowej debacie  “Szkoła 
demokracji czy demokracja w szkole?” zorganizowanej pod 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego w dniu 
18.10. br. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. W debacie udział wzięli ucznio-
wie szkół podstawowych uczestniczących w projekcie, nau-
czyciele, rodzice (po stronie naszej szkoły 10 uczniów, dy-
rektor B. Górna i panie B. Cyron nauczyciel języka niemiec-
kiego i nauczyciel historii M. Zmuda), dyrektorzy i przed-
stawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli województwa 
opolskiego i kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz 
zaproszeni goście, władze oświatowe obu regionów partner-
skich. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Konsul 
Republiki Federalnej Niemiec – Birgit Fisel-Rösle. Debacie 
towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Uczniowie pre-
zentowali swoje stanowiska w sposób dojrzały i przemyśla-
ny, podkreślając chęć większego zaangażowania we współ-
tworzenie rzeczywistości szkolnej. W ramach podsumowa-
nia zdecydowaną większością głosów przychylono się do 
opinii, że współczesna szkoła powinna być demokratyczna 
i stwarzać warunki wszystkim jej członkom do współdecy-
dowania o funkcjonowaniu w jej przestrzeni. Spotkanie 
w Urzędzie Marszałkowskim zakończyło się wręczeniem 
szkołom biorącym udział w projekcie certyfikatów. Szkoła 
Podstawowa w Leśnicy wyróżniona Certyfikatem Euro-
pejskiej Szkoły Demokracji i Partycypacji. Nasza szkoła 

uczy demokracji przez działanie i dobry przykład. Nie ma 
lepszej metody nauczania. Planujemy dalej rozwijać idee 
demokracji i partycypacji w szkole. Projekt po stronie pol-
skiej był realizowany i finansowany w ramach Programu 
Niwki. 

W październiku SU i uczniowie klas VII zaprosili 
Nauczycieli na uroczystość  z okazji DEN. Uczniowie przy-
gotowali część artystyczną. Młodzi artyści uświetnili ten 
wyjątkowy dzień w roku szkolnym wierszami, piosenkami, 
zabawnymi scenkami. W tym uroczystym dniu wiele cie-
płych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Ucz-
niowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud nau-

czyciela, jego poświęcenie, 
czujność i troskę o dobro 
wychowanków. Przewodni-
czący samorządu uczniow-
skiego, w imieniu uczniów 
podziękował wszystkim 
uczącym za ich pracę.  
Dnia 15 października odby-
ła się uroczystość 
„Ślubowania pierwszokla-
sistów”. W niezwykle pod-
niosłej atmosferze pierwszo-
klasiści ze  Szkoły Podsta-
wowej w Leśnicy w obec-
ności Burmistrza Leśnicy, 
Kierownika GZO, Dyrekto-
ra PP w Leśnicy,  Przewod-
niczącego RR, ks. Wikarego  
ślubowali być dobrymi 
uczniami. Po złożeniu ślu-
bowania pani dyrektor do-
konała symbolicznego paso-

wania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na 
ucznia Szkoły Podstawowej w Leśnicy". W części arty-
stycznej, do której dzieci przygotowywały się od września 
pod kierunkiem wychowawczyń: pani B. Kozłowskiej i pani 
T. Sawickiej, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności  
wokalne i recytatorskie. Pięknie zaśpiewane piosenki, 
z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną 
łezkę z oczu rodziców. W miłej atmosferze życzenia dzie-
ciom złożyli goście,  dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwier-
dzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do sumiennej 
pracy w szkole. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał upo-
minek. Licznie przybyli rodzice, w tym niezwykłym dniu, 
dla swoich pociech zorganizowali w klasach przyjęcie.  

Od września  w szkole rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompe-
tencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woje-
wództwa opolskiego” w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO 
WO 2014-2020 Zadanie 1 - Wsparcie ucznia - Zajęcia wy-
równawcze (pozalekcyjne) dla uczniów SP. Cel projektu 
realizowany jest poprzez m.in.: zajęcia w wymiarze 20 go-
dzin prowadzone w szkole lub w  najbliższym otoczeniu 
w kontakcie z naturą. W ramach zajęć: przeprowadzenie 
ciekawych doświadczeń, możliwość praktycznego poznania 
wielu praw przyrody i zagadnień naukowych,  rozwijanie 
kreatywnego i twórczego podejścia do wiedzy. Zajęcia pro-
wadzone są w kl. I a (B. Kozłowska), II b (G. Kaletka) i w 
ramach koła pozalekcyjnego  „Łazik” w kl. II a (K. Pogo-
dzik). 

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w akcji 
wypuszczania zajęcy zorganizowanej przez myśliwych 
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z Koła Łowieckiego „Zielona” i Gminę Leśnica. To dzia-
łanie na rzecz środowiska polega na zasiedlaniu pól i nieu-
żytków zajączkami, by odbudować populację, która w 
naturalnych warunkach jest zagrożona wyginię-
ciem. Obserwacja działań zmierzających do poprawy sta-
nu naszego środowiska dała lekcję przyrody, która na dłu-
go zostanie w pamięci. 
Uczniowie kl. IV –VIII ( pod kierunkiem pań: M. Zmuda 
i E. Radzewicz) w 100. odzyskania przez Polskę niepodle-
głości wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół 
Podstawowych „Do Hymnu!”. Przesłuchanie do konkur-
su odbyło się 24 października.  
We wrześniu w szkole, już po raz kolejny została przepro-
wadzona akcja związana ze Światowym Dniem Tabliczki 
Mnożenia. W szkole zawisły plakaty informacyjne 
i tabliczki z różnymi przykładami działań z tabliczki mno-
żenia. Ochotnicy indywidualnie mogli sprawdzić swoją 
znajomość tabliczki mnożenia.  
Z radością informujemy o tym, że wydarzenie  zorganizo-
wane w Szkole Podstawowej w Leśnicy z okazji Code 
Week 2018 (op. G. Kaletka) zostało pozytywnie ocenione 
przez Ambasadora Code Week Polska, pojawiło się na 
mapie wydarzeń odbywających się w całej Europie i uzy-
skało stosowny Certyfikat Code Week 2018. Otrzymane 
wyróżnienie to uznanie pracy nauczycieli oraz większa 
motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla 

szkoły – potwierdzenie zaangażowania w europejskie ak-
cje. Na to wyróżnienie zapracowali uczniowie naszej 
szkoły, którzy pod opieką swoich nauczycieli kodowali na 
lekcjach z różnych przedmiotów oraz zajęciach dodatko-
wych. EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowa-
nia, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętno-
ści cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący 
sposób. 
Sukcesy w Turnieju szachowym 16.10.2018 r. - Tytuł 
„Mistrza Szachowego” Szkoły Podstawowej w Leśni-
cy w roku szkolnym 2018/2019 zdobyli: I m. Dagmara 
N. z  II a, II  m. Dorota L. z V a, III m. Mikołaj D. z V 
b, IV m. Łukasz K. z II b. Uczniowie będą reprezento-
wali szkołę w dalszych rozgrywkach – półfinale woje-
wódzkim. Organizator B. Niewiadomska 

Dziewczęta w halowej piłce nożnej awansowały 
do Finału Powiatowego, który odbył się w 07.11.2018 r. 
w Ujeździe.  Nasze reprezentantki zajęły wysoką pierwszą 
lokatę i awansowały do półfinału wojewódzkiego.  Skład 
dziewcząt: Bochynek Martyna, Halenka Anna, Janda Ali-
na, Jońca Weronika, Koppa Agata, Kozołup Aleksandra, 
Machoń Paulina, Plachetka Luiza, Rigol Martyna, Słobo-
dzian Wiktoria. Opiekun:K. Kozołup. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy Barbara Górna 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza w niedzielę 25 listopada 2018 r. do auli 
Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny na Gminny Przegląd Twórczości. Rozpoczęcie 
o godz. 16.00.  
2 grudnia w Galerii Sztuki w Leśnicy odbędzie się Kiermasz Świąteczny. 
W godzinach od 10.00 do 16.00  nabyć będzie można ozdoby świąteczne, kartki, 
upominki .  
W czwartek 6 grudnia w Leśnicy po roratach rozświetlenie choinki obok Galerii 
Sztuki, animacje dla dzieci w stodole biesiadnej i przyjazd Świętego Mikołaja.  
15 grudnia (sobota) w auli Domu Pielgrzyma odbędzie się koncert kolęd 
w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. 
Rozpoczęcie o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy!!! 

W sobotę, 22 września br. w Raszowej odbyła się 
uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowo 
wybudowanej remizy OSP. 

Budowa tego obiektu rozpoczęła się 11 września 
2017 roku, a odbiór końcowy nastąpił w dniu 
14 sierpnia 2018 r. Na nowy budynek składa się 
parter remizy - boks garażowy na dwa samochody, 
magazyn na sprzęt, biuro oraz pomieszczenia 
sanitarne. Pierwsze piętro – poddasze  to sala 
spotkań.  

Koszt wybudowania remizy wyniósł 
916 756 złotych i sfinansowany został z budżetu 
gminy Leśnica.  

W uroczystości poświęcenia nowego obiektu 
uczestniczyli ks. proboszcz Henryk Kuczera, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, radni 
powiatowi Gizela Szendzielorz i Waldemar 
Bednarek, Komendant Powiatowy PSS Damian Glik, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski i Zastępca Burmistrza 
Andrzej Iwanowski oraz strażacy z partnerskich gmin Voitsberg (Austria) i Crostwitz (Niemcy).  

Nowa remiza jest już wizytówką nie tylko strażaków z Raszowej, ale całej miejscowości.   KL. 

Strażacy z Raszowej już w nowej remizie 
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Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem działalności naszego 
leśnickiego gimnazjum. Wbrew powszechnie panującej opinii „że 
w gimnazjach to już nic się nie robi”, możemy powiedzieć-  że 
w Leśnicy tak nie jest. Rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września wraz  
z 65 uczniami, 7 nauczycielami – pracownikami jeszcze gimnazjum i 
9 nauczycielami przyjeżdżającymi do nas z innych placówek. Oprócz 
codzienności szkolnej, czyli realizacji podstawy programowej 
podczas zajęć, nasi gimnazjaliści chętnie i z sukcesami uczestniczą 
we wszystkich dodatkowych działaniach, które proponuje im szkoła 
i jednostki z nią współpracujące.  

Wzięliśmy udział m.in. w podchodach  „Śladami Kultury 
Niemieckiej w Opolu”, które odbyły się 3.10.2018. Uczennice klasy 
III a dzielnie walczyły o każdy punkt do ostatniej minuty. Zadania 
z którymi musiały się zmierzyć nasze uczestniczki czekały na nie 
w centrum Opola. Dziewczyny musiały odwiedzić wiele ważnych 
instytucji i osobowości, którym musiały zadawać pytania aby 
uzyskać odpowiedź na zadanie które miały do wykonania. Wszystkie 
zadania i polecenia musiały być wykonane w języku niemieckim. 
Dziewczyny odwiedziły m. in. BJDM, VDG, Dom współpracy 
polsko – niemieckiej, gazetę Wochenblatt, 
biuro poselskie Ryszarda Galla i wiele innych 
ważnych osobowości i miejsc. Nasze 
uczennice zajęły I miejsce w tych zmaganiach. 
Serdecznie gratulujemy Michaeli, Patrycji, 
Paulinie i Juli oraz ich opiekunowi Pani 
Ewelinie K. 

4 października, w Strzelcach 
Opolskich, nasi gimnazjalni sportowcy 
uczestniczyli w Powiatowych Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. W skład reprezentacji 
Gimnazjum weszli: Paulina K., Jakub N., 
Patryk M., Łukasz B., Mateusz B., Jacek G., 
Patryk Z., Dawid F. Opiekunem drużyny była 
Pani Agnieszka H. 1 miejsce i awans do 
kolejnego etapu wywalczył Dawid F. – 
serdecznie gratulujemy. 

6 października nasi wolontariusze 
pod opieką pani Agnieszki H., już po raz  
trzeci, pomagali podczas organizowanych 
w Leśnicy biegów „Leśnicka piątka”. Impreza 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
w środowisku biegaczy i jesteśmy dumni, że 
mogliśmy być, kolejny raz,  jej częścią. 

W dniach: 8 października i 15 
października nasi uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach profilaktycznych 
zorganizowanych na terenie Gimnazjum. 
Tematyka warsztatów dotykała dosyć 
istotnych kwestii związanych ze stosowaniem 
używek wśród młodzieży. Warsztaty mogły 
odbyć się dzięki finansowemu wsparciu  Gminy Leśnica w ramach 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2018” za co serdecznie 
dziękujemy. 

12 października obchodziliśmy Święto Patrona oraz Dzień 
Edukacji Narodowej. Gospodarzem tego dnia była klasa IIIB wraz 
z wychowawca Panią Bogumiła P. Uczniowie przypomnieli nam 
prawdy jakie głosił Św. Franciszek z Asyżu oraz pokazali ich 
ponadczasowy charakter. Gimnazjaliści wraz z Rodzicami 
przygotowali przesympatyczne niespodzianki dla wszystkich 
pracowników naszej szkoły, program artystyczny był okazją do 
oderwania się od rzeczywistości i popatrzenie na realia szkoły 

troszeczkę przez pryzmat krzywego zwierciadła. Serdecznie za to 
dziękujemy. 

18 października w świetlicy gimnazjum odbył się 
Indywidualny Turniej Szachowy. Organizatorem turnieju była 
p. Bogumiła N. Wśród chłopców I miejsce wywalczył Patryk M., 
II miejsce zajął Paweł K., i III miejsce Mateusz P., wśród dziewcząt 
I miejsce wywalczyła Marysia Sz., II miejsce - Julia L.. Drużyna 
w składzie:  Marysia i Patryk, Mateusz i Paweł reprezentowała nasze 
gimnazjum na eliminacjach gminnych zdobywając I miejsce i tym 
samym uzyskując awans do eliminacji powiatowych. 

28 października wolontariusze pod opieką Pani Agnieszki 
H., jak co roku , w okresie przed „świtem zmarłych” udali się na 
leśnicki cmentarz by „zapalić znicze” na opuszczonych grobach.  

31 października zespół w składzie: Patrycja M 
(wiolonczela)., Paulina P. (skrzypce)., Marysia K., (skrzypce) 
Marysia Sz. (wokal), Martyna M. (wokal),, Julia L. (wokal), i Jarek L. 
(recytacja wiersza) reprezentował naszą szkołę na Festiwalu Piosenki 
i Poezji Patriotycznej w Zalesiu Śląskim.  

6 listopada odbył się, na hali sportowej w Leśnicy, miejsko 

– gminny Turniej Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej. 
Dziewczęta w tym turnieju zajęły II miejsce a chłopcy I miejsce. 
Drużyna chłopaków będzie reprezentowała naszą Gminę na turnieju 
powiatowym. Gratulujemy zawodnikom i opiekunowi, pani 
Agnieszce H.  

Przed nami jeszcze konkursy wojewódzkie, ogólnopolskie 
i inne, zawody sportowe, uroczystości i akademie zgodne 
z harmonogramem roku szkolnego, próbny i główny egzamin 
gimnazjalny, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Pracujemy tak 
jak pracowaliśmy do tej pory, jest nas mniej, więc łatwo nie będzie, 
ale walczymy do końca bo my to Publiczne Gimnazjum im. św. 
Franciszka z Asyżu w Leśnicy.  

                                         Joanna Rigol Dyrektor PG w Leśnicy  

Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy – na ostatniej prostej … 
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6 października br. w Leśnicy odbyła się. „III Leśnicka 
Piątka”. Jej organizatorem był Leśnicki Ośrodek Kultury i 
Rekreacji. Partnerami wydarzenia byli starostwo powiato-
we w Strzelcach Opolskich, gminny animator sportu Kata-
rzyna Kozołup, „Starter” pomiar czasu oraz Logistic sys-
tem Piotr Ruczka. W organizacji biegu pomogli Publiczne 
Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy, OSP 
Leśnica, OSP Raszowa oraz policjanci z Leśnicy i Strzelec 
Opolskich. Patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz 

Leśnicy Łukasz Jastrzembski, a patronat medialny Tygo-
dnik Regionalny Strzelec Opolski. Sponsorem głównym 
wydarzenia był Gaz-System S.A. Ponadto przedsięwzięcie 
wsparli finansowo: Telepizzeria Don Pepe Robert Jar-
czewski Leśnica, Sklep Malorny Zdzieszowice, Dremex 
S.C. Lech Mularczyk Zdzieszowice, Ptyś S.C. Cukiernia 
Zdzieszowice, Twoje Napoje Dorota i Rafał Wieczorek 
Leśnica, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leśnicy, Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy, Harr Fryzjerstwo Kosmetyka 
Katarzyna Kurelowska Leśnica. Puchary dla mieszkań-
ców Gminy Leśnica ufundował burmistrz Łukasz Ja-
strzembski. Nagrodę główną w loterii, w postaci roweru, 
ufundował Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. 
 Celami imprezy była popularyzacja i upowszech-
nianie biegania i marszu z kijkami jako sposobu na aktyw-
ny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływania na czło-

wieka, promocja miasta Leśnica i powiatu strzeleckiego, 
wkład w promocję imprez sportowych w województwie 
opolskim oraz integracja rodzin poprzez sport i aktywny 
wypoczynek. 

Start i meta zawodów znajdowały się na leśnickim 
rynku. Zawodnicy biegli ul. Kościelną w kierunku ul. 
Zdzieszowickiej, następnie ul. Żyrowską i nawracali w 
miejscu gdzie kończył się asfalt, dalej biegli ta samą drogą 
ma rynek. Zawodnicy biegu pokonali trasę dwa razy (dwie 

pętle, razem 5 km), a uczestnicy 
rekreacyjnego marszu nordic wal-
king pokonali jedną pętle (2,5 
km). W sumie w biegu głównym 
udział wzięło  131 zawodników. 
Odbyły się także zawody dla naj-
młodszych, czyli biegi krasnali. 
Każdy zawodnik, który ukończył 
bieg otrzymał pamiątkowy medal. 
W trakcie uroczystej dekoracji 
najlepszych zawodników, która 
odbyła się w stodole biesiadnej w 
parku miejskim w Leśnicy, dla 
licznie zebranej publiczności wy-
stąpiły zespoły taneczne Marlen-
ki, Mini Entropia, Entropia, Wata-
ha oraz mażoretki Mini Słonecz-
ka, Słoneczka i La Bella. Nagrody 
wręczali zastępca burmistrza An-
drzej Iwanowski, dyrektor LOKi-

Ru Gizela Szendzielorz, marszałek województwa opol-
skiego Roman Kolek oraz komendant KP PSP Strzelce 
Opolskie Stefan Szłapa. Wszystkie wyniki znaleźć można 
na stronie internetowej www.orianshow.pl w zakładce 
„zapisy i wyniki”. Odbyło się również losowanie atrakcyj-
nych nagród ufundowanych przez sponsorów. Dla uczest-
ników zawodów przygotowano posiłek oraz napoje.  

Najszybsi biegacze z gminy Leśnica: 
I miejsce – Marcin Barth 
II miejsce – Jan Czajka 
III miejsce – Krzysztof Sitnik 
Najszybsze biegaczki z gminy Leśnica: 
I miejsce – Izabela Namyślik 
II miejsce – Bożena Orłowska 
III miejsce – Anna Żelazna 

LOKiR 

III Leśnicka Piątka 

Bal Wszystkich Świętych 
 30 października Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował Bal Wszystkich Świętych 
dla dzieci z zespołu Marlenki. Odbył się on w auli Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. Dziewczynki 
przebrały się głównie za aniołki. W balu udział wzięła także Maryja i Św. Hiacynta. 
 Najpierw uczestniczki imprezy obejrzały prezentację multimedialną ukazującą postacie z Pisma 
Św. oraz świętych. Dziewczynki musiały odgadnąć, kto znajduje się na zdjęciach. Dowiedziały się także 
wielu ciekawych rzeczy na temat prezentowanych świętych.  Potem odbyły się wspólne tańce do religij-
nych piosenek oraz gry i zabawy np. liczenie aniołków. Kolejnym punktem programu była mini sesja 
zdjęciowa, pokaz strojów oraz wyścigi aniołków. Bal zakończyły wspólne tańce oraz modlitwa. Organi-
zatorzy zapewnili także poczęstunek dla uczestniczek balu.     LOKiR  

http://www.orianshow.pl
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na zajęcia 
Fitnesss odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 19.00-20.00 w auli Publicznego Gimnazjum 

w Leśnicy. Zajęcia prowadzi Malwina Drescher. Prosimy zabrać ze sobą matę, ręcznik i wodę. 
Na szachy zapraszamy w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 i w każdą sobotę w godz. 10.00-

12.00 do sali szachowej LOKiRu. Zajęcia prowadzi Bogumiła Niewiadomska.  
Zajęcia jogi odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.00 i w każdą środę w godz. 18.00

-19.00 w auli PG w Leśnicy.  
Na gimnastykę dla seniorów zapraszamy do auli PG w każdy wtorek w godz. 18.30-19.30 oraz 

w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00.  
Zajęcia Krav Magi odbywają się w każdą środę: o godz. 17.00 trenują dzieci, a od godz. 19.00 

dorośli (od 16 roku życia). Zajęcia odbywają się w auli PG w Leśnicy. Krav Maga to prosty i maksymalnie 
skuteczny system, opierający się na wzmocnieniu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki 
do nauczenia również dla osób, które nigdy wcześniej nie ćwiczyły żadnych form walki. 

Zumba odbywa się w każdy piątek w godz. 19.00-20.00 w auli PG w Leśnicy. Zajęcia prowadzi 
Patrycja Schega. Prosimy o zabranie wygodnego stroju sportowego. 

Zajęcia plastyczne odbywają się w każdą sobotę w godz. 10.00-12.00 w Galerii Sztuki w Leśnicy. 
Prowadzi je Agata Drzewiecka. 

LOKiR oraz Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy zapraszają chętne 4, 5, 6-latki na 
zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki. Zajęcia prowadzi Katarzyna Nocoń – nauczyciel rytmiki w 
PSM I stopnia w Leśnicy. Zapisy w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 77 461 53 77. 

LOKiR 

Sprawny Dzieciak 
20 października br. w kinie "Odrodzenie" w Zdzieszowicach odbył się konkurs taneczny "Sprawny 

Dzieciak", którego organizatorami byli Stowarzyszenie "Połączeni Tańcem", MGOKSiR w Zdzieszowicach 
oraz Urząd Gminy Zdzieszowice. Leśnickie tancerki spisały się rewelacyjnie zajmując następujące miejsca: 
Kategoria solo hip hop 7-10 lat (tancerki z zespołu Mini Entropia): 
I miejsca – Maja Mleczek, Zofia Doszko 
II miejsca – Maria Chaj, Edyta Broszczak, 
Hanna Doszko 
III miejsca – Aleksandra Rigol, Klaudia 
Szucmajer 
Kategoria solo hip hop powyżej 10 lat: 
I miejsca – Julia Mincer (Wataha), Jennifer 
Richter, Martyna Rigol (Entropia) 
II miejsce – Aleksandra Kozołup (Entropia) 
III miejsce – Karolina Pieszczeminko 
(Wataha) 
Kategoria duety hip hop: 
I miejsce – Aleksandra Kozołup i Martyna 
Rigol (Entropia); 
III miejsce – Wiktoria Sobota i Aleksandra 
Sitnik (Wataha). 

Dodatkowo Martyna Rigol zdobyła I 
miejsce w konkursie plastycznym na logo 
stowarzyszenia „Połączeni Tańcem”. Serdecznie gratulujemy leśnickim tancerkom! Dziękujemy Rodzicom, 
którzy dowieźli dzieci na konkurs i im kibicowali.       LOKiR 
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