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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego HIRSCHAID 
W dniach 9-11 października na zaproszenie Burmistrza Łukasza Jastrzembskiego do gminy Leśnica 

przyjechała delegacja z partnerskiego miasta Hirschaid. Gościliśmy Burmistrza Klausa Homanna z małżonką 
Christine, Wiceburmistrz Elke Eberl, radną Romanę Gensel z mężem Manfredem, Horsta Auer - radnego, Manuelę 
Hammacher –pracownika Gminy oraz Konrada Schmaus – przedstawiciela struktur Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Hirschaid.   

Podczas weekendowego pobytu w Polsce nasi przyjaciele z Hirschaid zwiedzili: Galerię Sztuki, kościół pw. 
Trójcy Świętej, geopark, Górę Św. Anny z amfiteatrem i pomnikiem, Bazylikę Św. Anny, poznali strażaków z OSP 
Czarnocin i OSP Łąki Kozielskie.  

Wizytę w Publicznej Szkole Muzycznej w Leśnicy umilił krótki, ale bardzo piękny koncert uczniów szkoły.  
Kulminacyjnym punktem wizyty był udział delegacji z Bawarii w Oktoberfeście w leśnickiej stodole. 

Goście przywieźli dwie beczki piwa dla uczestników święta piwa, które zostały uroczyście otwarte przez posła 
Ryszarda Gallę oraz burmistrza Łukasza Jastrzembskiego.  

 W niedzielę, 11 października nasi przyjaciele z Hirschaid uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice św. 
Anny, gdzie zostali przywitani przez  Gwardiana Klasztoru O. Błażeja Kurowskiego. 

I tak szybko minęły trzy dni pobytu partnerów z Hirschaid, których w swoich domach gościli: Łukasz 
Jastrzembski, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Dorota Kwoczała, Edyta Gola i Roland Reguła.       KL 

Adaptacja pomieszczeń na salę koncertową w Szkole Muzycznej w Leśnicy 

     W celu uzyskania sali koncertowej dla większej ilości słuchaczy, 

dokonano przebudowy części pomieszczeń w szkole muzycznej. Prace 

budowlane prowadzone były w okresie wakacyjnym i obejmowały 

przebudowę 3 sal, w wyniku której powstała sala koncertowa, dwie 

sale do nauki grania oraz pomieszczenie gospodarcze. Prace obejmo-

wały m.in. wyburzenie ścian, wymianę sufitów, wykonanie podciągu 

betonowego, wykonanie nowych instalacji. W sali koncertowej na 

ścianach i sufitach zastosowano specjalne materiały pochłaniające 

dźwięki.  Na podłogach zostały położone wykładziny obiektowe dy-

wanowe. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Joa-

chim Gasz. Koszt przebudowy wyniósł 150.000,00 zł.              Ref. IP 
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Dożynki Gminne 2015 rozpoczęły się uroczystą, 
dziękczynną Mszą Św. w Grocie Lurdzkiej 
w Górze Św. Anny, w której  uczestniczyli 
rolnicy i delegacje z koronami. Po zakończonej 
Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali wraz 
z Orkiestrą Parafialną  z Góry Św. Anny spod 
Groty do namiotu festynowego ustawionego obok 
Domu Pielgrzyma, gdzie artyści zaprezentowali 
ciekawy program artystyczny. Na scenie 
w namiocie wystąpiły: zespoły wokalne 
FROHSINN, Studio Wokalne BIS, MERITUM, 
zespoły taneczne: „Słoneczka”, „La Bella”, zespół 
taneczny tańców ludowych WAL-NAK, duet 
Aneta & Norbert, Orkiestra z Góry Św. Anny, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica  

W myśl tradycji 
ks. Jan Paweł 
Sacher – 
proboszcz 
Wysokiej, 
poświęcił chleb 
dożynkowy 
wypieczony 
z tegorocznych 
zbóż, który 
starostowie 
dożynkowi 

z  poszczególnych miejscowości Gminy Leśnica uroczyście przekazali na ręce Burmistrza Leśnicy 
Łukasza Jastrzembskiego.  

Starostami dożynkowymi byli: Klaudia i Adam Thiel z Dolnej, Brygida i Henryk Steindor z Góry Św. 
Anny,  Gizela Myczewska i Krzysztof Pospieschczyk z Kadłubca, Teresa i Hubert Tischbierek  
z Krasowej, Irena i Franciszek Swaczyna z Leśnicy, Anna i Teodor Wyschka z Lichyni, Sabina 

Dożynki Gminne 2015  
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i Tomasz Wylezik z Łąk Kozielskich, 
Małgorzata i Piotr Pisarski z Poręby, 
Bernadeta i Wilhelm Mateja 
z Raszowej, Dorota i Krzysztof Janda 
z Wysokiej, Lidia i Jan Cedzich 
z Zalesia Śląskiego. 

Burmistrz podzielił się poświęconymi 
bochenkami chleba z licznie 
zaproszonymi gośćmi, wśród których 
byli: Mathijas Brützke – były burmistrz 
z partnerskiej  Gminy Crostwitz, Ryszard 
Galla – Poseł na Sejm, Roman Kolek - 
Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego, Józef Swaczyna – Starosta 
Strzelecki oraz Przewodniczący Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego, Ryszard 
Froń – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leśnicy, Helmut Paisdzior – Zarząd 
Gminny TSKN, Państwo Mariola 
i Joachim Wiesiollek, Herbert Czaja – 
Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Hubert 
Mincer – delegat do Izby Rolniczej, 
Ksiądz Hubert Janowski – Diecezjalny 
Duszpasterz Rolników, O. Ambroży 
Pampuch – Proboszcz Góry Św. Anny, 
Ks. Jan Paweł Sacher – Proboszcz 
Wysokiej, O. Ignacy Szczytowski – 
Dyrektor Domu Pielgrzyma, Róża Nizioł 
– Sekretarz Gminy Leśnica, Agnieszka 
Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu 
Oświaty, Gizela Szendzielorz - Dyrektor 
LOKiR. 

Tradycyjnym elementem Dożynek 
Gminnych był konkurs koron żniwnych, 
do którego zgłoszono 5 koron. Przepiękne 
korony dożynkowe zostały ocenione 
przez komisję składającą się z osób 
wskazanych przez sołtysów wszystkich 
sołectw / osiedli. Komisja konkursowa 
przyznała następujące miejsca: 

I miejsce – Leśnica, Wysoka  
II miejsce – Góra Św. Anny, Łąki 
Kozielskie 
III miejsce – Dolna 
Korony z sołectw: Poręba, Lichynia, 
Zalesie Śl., Krasowa, Raszowa 
i Kadłubiec również upiększały gminne 
Święto Plonów.  

Każde sołectwo otrzymało pamiątkowy 
puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną. 
Przedsięwzięcie zakończyła wspólna 
zabawa taneczna z zespołem KLAWO.  

Organizatorzy Dożynek Gminnych 
dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania i przeprowadzenia Dożynek, a szczególnie: sołtysowi i mieszkańcom sołectwa 
Góry Św. Anny, pracownikom Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy, strażakom z OSP Wysoka oraz Domowi Pielgrzyma.     
           KL 
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Zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy”-rozpoczęte. 

Po zakończeniu procedury przetargowej Gmina Leśnica podpisała umowę z konsorcjum firm: lider– 
K+D Budownictwo Sp. z o. o  Kędzierzyn Koźle oraz partner-Intrhall Sp.z o.o Katowice  
ul. Józefowska 6  na realizację zadania . 

W dniu 7 października 2015r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski wraz przedstawicielami  nadzoru 
inwestorskiego oraz pracownikami urzędu przekazał wykonawcy plac budowy. 

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ra-
mach programu Rozwoju Kultury Regionalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 628 500,00 zł. 

Ogólny koszt inwestycji wyniesie  ok. 1700 000,00 zł. 

Nowy obiekt zakłada bogaty program użytkowy, tj.: 

 Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 30m x 62m , 

 Budowę boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej, o wymiarach  32m 
x 19,1 m,  

 Budowę bieżni okrężnej o nawierzchni poliu-
retanowej długości 200 m,  

 Budowę bieżni prostej na przedłużeniu bieżni 
okrężnej – 86 m, 

 Budowę skoczni do skoku w dal z rozbiegiem 
na odcinku prostej bieżni okrężnej,  

 Budowę : chodników, ogrodzenia, małej archi-
tektury. 

 Budowę  łączki gimnastycznej. 
Przekazanie placu budowy 

Remont łazienek w Szkole Podstawowej 

w Leśnicy 

      W okresie 

wakacyjnym 

przeprowadzo-

no remont ła-

zienek i prze-

bieralni znaj-

dujących się 

przy dużej sali 

gimnastycznej. 

Jednym z ce-

lów remontu było wydzielenie osobnych łazienek 

dla chłopców i dziewcząt. Zakres prac obejmował 

m.in. wykonanie nowych ścian działowych, wyko-

nanie okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz 

z tynku mozaikowego, wykonanie posadzek cemen-

towych, położenie płytek podłogowych, wymiana 

urządzeń sanitarnych oraz armatury w łazienkach. 

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-

Budowlany Joachim Gasz. Koszt przebudowy wy-

niósł 78.323,00 zł. 

Remont budynku komunalnego  
w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej 9 

W lipcu 2015 r. zlecono Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej w Leśnicy przeprowadzenie remontu bu-
dynku. Podwykonawcą robót była firma Roboty 
Budowlane Paweł Harnos. Zakres prac obejmował 
roboty elewacyjne, w tym: wykonanie nowych tyn-
ków ścian, wymiana rur spustowych i okien a także 
wykonanie wjazdu i utwardzenie terenu przy bu-
dynku. Prace zakończono 17.09.2015 r. Koszt re-
montu wyniósł 65.642,66 zł. 

Remont budynków komunalnych  
w Leśnicy przy placu Narutowicza 1 i 29 

5 października rozpoczęto remont elewacji dwóch 
budynków komunalnych przy placu Narutowicza. 
Ze względu  na położenie budynków bezpośrednio 
przy ul. 1 Maja konieczne stało się zamknięcie uli-
cy na czas prowadzenia prac budowlanych. Zakres 
robót budowlanych obejmuje skucie strych tynków, 
wykonanie nowych tynków mineralnych, pomalo-
wanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich, 
montaż parapetów oraz sztukaterii. Wykonawcą 
robót jest  firma Roboty Budowlane Paweł Harnos. 
Przewidywany koszt remontu obu budynków wy-
nosi 59.000 zł.     Ref. IP 
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Przebudowa i wyposażenie klubów wiejskich  
w Krasowej i w Dolnej 

Trwa procedura związana z wyborem projektantów. 
Zakres prac projektowych będzie obejmował następujące 
obiekty: 
Klub Wiejski w Dolnej: dobudowa zewnętrznej murowa-
nej klatki schodowej, likwidacja schodów wewnętrznych 
i uzupełnienie stropu w celu uzyskania większej powierzchni 
klubu; 
Klub Wiejski w Krasowej: 
remont kapitalny budynku klubu wiejskiego, zaprojektowanie 
na parterze sali wielofunkcyjnej z zapleczem kuchennym 

i sanitarnym, na poddaszu 2 lokali mieszkalnych socjalnych,  
instalację elektryczną, internet , telefon , antenę  SAT/DVB-T 
domofon, instalację sanitarną, grzewczą, małą architekturę
(ogrodzenie, zagospodarowanie terenu , plac zabaw ), zago-

spodarowanie  istniejącego budynku gospodarczego dla po-
trzeb przyszłych lokatorów. 
 
Termin opracowania projektów 29 luty 2016 roku.  
      Ref. IP 

Remont ul. Kościelnej w Raszowej 
Od paru lat Gmina Leśnica stara się składać wnioski o otrzymanie dofinasowania na działania związane z prze-
budową i remontem dróg gminnych . Jednym z takich programów z dofinansowaniem z budżetu państwa jest 
tzw. Schetynówka. Od tego roku program ten zmienił zasady naboru i będzie o wiele trudniej otrzymać dofinan-
sowanie na remonty dróg, gdyż bardziej promowana jest budowa nowych dróg. W miesiącu październiku br. 
został ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Opolu nowy nabór, w ramach którego Gmina Leśnica przewiduje 
złożenie wniosku na dofinansowanie zadania:     

Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej 
Zadanie to zostało wcześniej zgłoszone do realizacji zgodnie z Prawem budowlanym w Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich. 
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie: 
- nowej nawierzchni z betonu asfaltowego od parkingu przy przedszkolu do mostku przy torach kolejowych wraz 
z remontem wlotów dróg bocznych i istniejących wjazdów w granicach pasa drogi ul. Kościelnej, 
- remont istniejącego placu przy budynku przedszkola, 
- budowa 6 miejsc postojowych przy przedszkolu wraz z terenem utwardzonym pod stojaki rowerowe, 
- przebudowa ogrodzenia przy przedszkolu, 
- budowa kanalizacji deszczowej. 
Koszt tego zadania to  kwota prawie 1,6 miliona złotych. 
Jeżeli zadanie otrzyma dofinansowanie jego realizację przewiduje się w roku 2016.  REF. IK 

Czarnocin – wioska mała  
Znów piękniejsza nam się stała. 
Gmina kasy nie żałuje 
I ciągle coś tam remontuje. (RM) 

 
W roku bieżącym kontynuowano prace wokół remizy OSP i Klubu Wiejskiego w ramach zadania pod 
nazwą „Remont wjazdu i terenów utwardzonych na działce nr 214/1  
w Czarnocinie”  
Zadanie polegało na wymianie zniszczonej podbudowy i ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, 
montażu ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery , balustrady przy schodach oraz wykonaniu zada-
szeń nad wejściami. 
Koszt zadania wyniósł 48 tyś. złotych i w całości sfinansowany był z budżetu gminy . 
Wykonawca firma „ BUD-MARK” Roboty Ogólnobudowlane z siedzibą w Zalesiu Śląskim. 
Zadanie to było kontynuacją  większego remontu, jaki miał miejsce w zeszłym roku,  
gdzie został docieplony budynek OSP , wymieniono stolarkę i wykonano dojście do budynku. 
Realizacja tego zadania  poprawiła estetykę wokół budynku oraz umożliwiła lepszy dojazd  
i wyjazd samochodu strażackiego do i z garażu. 
           Rozalia Mnich 

Utwardzenie terenu przy budynku 
komunalnym na ul. Brzegowej  

w Leśnicy 
Uporządkowano kolejne miejsce należące do 
Gminy Leśnica. Chodzi o pobocze drogi 
gminnej, a jednocześnie o teren przed budyn-
kiem komunalnym w Leśnicy przy ul. Brze-
gowej 5. Załatwienie spraw formalno-
prawnych było dość skomplikowane i zajęło 
sporo czasu, jednak dla osiągniętego efektu - 
warto było. Zadanie polegało głównie na wy-
mianie podbudowy i wykonaniu nawierzchni 
z kostki betonowej. Pozwoli to mieszkańcom 
na wygodne i bezpieczne korzystanie z tego 
terenu. Wykonawcą przedsięwzięcia była Fir-
ma Usługowo – Handlowa „KaRo” 
z Kadłubca,  wartość zadania zamknęła się 
w kwocie 32.998,99 zł.   
     Adrian Lukosz 
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Nowszy samochód w OSP Czarnocin 
Rozpoczęto realizację trzyletniego planu modernizacji samochodów strażackich kolejno w OSP 

Czarnocin, OSP Lichynia i OSP Łąki Kozielskie. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie gmi-
ny Leśnica na lata od 2015 do 2017. Używane, ale nowsze pojazdy zastąpią wysłużone, liczące po kilka-
dziesiąt lat, wozy. 

Pierwszy etap planu zrealizowano 1 sierpnia 2015 r. W tym dniu strażacy OSP w Czarnocinie ode-
brali w siedzibie dostawcy firmy „ART AUTO” Artur Łączyński z Ciechanowa lekki samochód specjalny 
pożarniczy FORD TRANSIT, MMR 3000 kg, rok produkcji 2002. Pojazd kosztował 54.500 zł. Auto wy-
konano na bazie używanego samochodu typu „bus”, który został dostosowany przez wykonawcę do po-
trzeb i wymagań OSP, w uzgodnieniu ze strażakami OSP w Czarnocinie. Podstawowe parametry technicz-
ne samochodu to silnik diesel z turbo doładowaniem, napęd na przednią oś, manualna skrzynia biegów, 
wspomaganie kierownicy, 7 miejsc siedzących dla załogi. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemno-
ści 230-250 litrów oraz wyposażenie dodatkowe – hak holowniczy. Już we własnym zakresie strażacy 
z Czarnocina zamontowali w samochodzie tzw. linię szybkiego natarcia umożliwiającą podawanie wody 
lub piany z prądownicy, wykorzystywaną przy gaszeniu małych pożarów, głównie wewnątrz pomieszczeń. 

Samochód uzbrojono 
w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy, przeniesiony z do-
tychczas użytkowanego 
przez OSP w Czarnocinie 
samochodu Opel Blitz. 
Pisemnie do podziału bojo-
wego w KP PSP w Strzel-
cach Opolskich samochód 
zgłoszono 18 sierpnia br. 
Oficjalnie służbę w jednost-
ce OSP Czarnocin samochód 
rozpoczął 19 września br., 
ale przeszedł swój chrzest 
bojowy jeszcze przed oficjal-
nym przekazaniem – 
28 sierpnia 2015 r. wziął 
udział w akcji dogaszania 
pogorzeliska po pożarze hali 
produkcyjnej pelletu w Le-
śnicy. 

Samochód FORD TRANSIT zastąpił w służbie czterdziestopięcioletni samochód Opel Blitz, który 
strażacy z Czarnocina eksploatowali od grudnia 2011 r. Oby nowy nabytek towarzyszył im bezpiecznie 
w akcjach przez długie lata, co najmniej tyle, co jego wysłużony poprzednik. 

Na sprzedaż wycofanego pojazdu gmina ogłosiła przetarg.    Jerzy Wojtala 
Kierownik Referatu SO 

 
 

SPŁONĘŁA HALA PRODUKCYJNA PELLETU 
 

Pożar wybuchnął w dniu 27 sierpnia, tuż po godzinie 11.00. W ogniu stanęła hala produkcyjna pelle-
tu (materiału opałowego), zlokalizowana w Leśnicy przy ul. Kozielskiej. Kłęby czarnego dymu unoszące 
się nad miejscem zdarzenia widoczne były z daleka od granic miasta. Na nic zdała się próba ugaszenia po-
żaru gaśnicami przez pracowników znajdujących się wtedy w pracy, bo pożar błyskawicznie się rozprze-
strzeniał, a płomienie od wnętrza hali przeniosły się także na zgromadzony na zewnątrz surowiec do pro-
dukcji pelletu – sterty bali słomy. W hali znajdowały się nie tylko maszyny produkcyjne, ale wypełniona 
była też mnóstwem łatwopalnego materiału, jak słoma, trociny i drewniane odpady, które wykorzystuje się 
do produkcji pelletu. W tych okolicznościach zaalarmowana została straż pożarna. Gdy na miejsce przyby-
ły jednostki zawodowe z PSP Strzelce Opolskie i zastępy OSP z terenu powiatu, pożar hali sięgał już po-
wyżej dachu i nie dało się go już powstrzymać. Duże zadymienie wykluczało natychmiastowy wjazd zastę-
pów do hali, a bardzo zniszczony budynek groził zawaleniem. Strażacy skupili się więc na ratowaniu bu-
dynków biurowych i magazynowych przylegających do obiektu, gdyż pożar bezpośrednio nie zagrażał do-
mom mieszkalnym. Teren akcji ratowniczej zabezpieczyła policja. 
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Na miejsce pożaru przybyli Komendant Powiatowy PSP 
w Strzelcach Opolskich st. bryg. Wojciech Lisowski, Zastępca 
Komendanta st. kpt. Damian Glik, Zastępca Opolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Matczak oraz ofice-
rowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Powołano sztab 
akcji ratowniczej. Do akcji gaśniczej zadysponowany został 
m.in. samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Opolu 
oraz ciężki samochód cysterna z JRG nr 1 Kędzierzyn-Koźle. 
Ściągnięto posiłki z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic i Opola.  

Do ugaszenia pożaru potrzebne były ogromne ilości wody 
gaśniczej. Pobierano ją nie tylko z sieci hydrantowej, ale także 
ze zbudowanych doraźne stanowisk poboru (czerpania) wody na 
stawach w Raszowej oraz na rzece Padół przy ul. Stawowej 
w Leśnicy. Stamtąd woda dowożona była samochodami strażac-
kimi. Działania gaśnicze zakończono ok. godz. 24:00. Jednakże 
teren pogorzeliska dozorowały przez całą noc cztery zastępy 
straży, by móc zareagować na wypadek, gdyby pożar rozwinął 
się ponownie. 

Na miejscu potężnego pożaru strażacy pracowali także na-
stępnego dnia. Prowadzono rozpoczęte dzień wcześniej – po 
opanowaniu i ugaszeniu pożaru – dogaszanie zgliszcza oraz pra-
ce rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych hali. Do rozgarnia-
nia i wywożenia nadpalonej i tlącej się w pryzmach słomy nie-
zbędny był ciężki sprzęt – ładowarka. Działania gaśnicze zakoń-
czono w dniu 28 sierpnia ok. godz. 16:00. 

W trakcie dwudniowej akcji gaśniczej w niezbędnym za-
kresie rozwinięto struktury zarządzania kryzysowego w gminie. 
Osobistym staraniem Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego Burmistrza Łukasza Jastrzembskiego zapewniono 
wsparcie logistyczne, wyżywienie dla służb ratowniczych, za-
bezpieczono ciężki sprzęt do robót ziemnych, a także zadbano 
o uporządkowanie – po zakończeniu działań – miejsca lokaliza-
cji stanowiska czerpania wody gaśniczej na rzece Padół. Koszt 
tych przedsięwzięć wynoszący ogółem ok. 2.200 zł, a także 
koszt zużytego przez gminne jednostki OSP paliwa w wysokości 
ok. 4.100 zł, pokryto z budżetu gminy Leśnica. 

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa EURODOM 
wytwórnię pelettu ze źródeł odnawialnych w Leśnicy uruchomi-
ła w 2011 r. Właściciel strawionej przez pożar hali oszacował 
wstępnie straty na 4 mln zł. 

Jerzy Wojtala  
Kierownik Referatu SO 

 

Jednostki straży pożar-
nej  

zaangażowane w akcji 
gaszenia pożaru hali w 
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Koperta życia i usługi opiekuńcze 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że Gmina Leśnica uczestniczy w akcji spo-
łecznej pn. „Koperta życia”. Akcja ta skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych 
i polega na wypełnieniu przez zainteresowane 
osoby karty informacyjnej o swoim stanie zdro-
wia, którą należy umieścić w lodówce (bo prawie 
każdy ją posiada), a lodówkę należy oznaczyć 
odpowiednią naklejką.  

Koperta życia ma umożliwić służbom ra-
tunkowym solidną i szybką informację dotyczącą 
zdrowia osoby potrzebującej pomocy, do której 
została wezwana pomoc, a która mieszka samot-
nie i nikt inny takiej informacji udzielić nie mo-
że.  
 Osoby zainteresowane mogą odebrać 
„Kopertę życia” i naklejkę u sołtysa wsi lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 
1 Maja 9, 47-150 Leśnica, tel. 774048352 lub  774048353. 

W roku szkolnym 2015/2016 uczy się w na-
szym Gimnazjum 193 uczniów.  

W klasach: IA – 24, IB – 23, IC – 23, II A – 
21, IIB – 19, IIC – 19, IIIA – 20, IIIB – 19, IIIC – 
25. IA, IIA i IIIA to klasy dwujęzyczne z językiem 
niemieckim. W Gimnazjum uczą się uczniowie 
z takich miejscowości jak: Leśnica, Raszowa, Łąki 
Kozielskie, Krasowa, Zalesie Śląskie, Kadłubiec, 
Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Czarnocin, Janusz-
kowice, Żyrowa, Zdzieszowice, Rozwadza.  

Oferta edukacyjna w naszej szkole jest bar-
dzo szeroka, uczniowie oprócz obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych mogą korzystać:  z zajęć wyrów-
nawczych czy kół zainteresowań, mogą realizować 
się należąc do szkolnego Wolontariatu czy uczestni-
czyć w pracach Samorządu Uczniowskiego. Spor-
towcy wykazują się na pozalekcyjnych zajęciach 
wychowania fizycznego. Prowadzimy też naukę ję-
zyka mniejszości narodowej – języka niemieckiego 
dla osób, które złożyły stosowną deklarację. 

Działając wzorem lat ubiegłych, w dalszym 
ciągu kładziemy duży nacisk na profilaktykę, 
w związku z tym w szkole będą prowadzone m.in. 
takie działania jak: 
 Dwudniowe warsztaty profilaktyczne w Pokrzyw-

nej dla uczniów klas III; 
 „Zapobieganie wadom postawy” – pogadanki na 

lekcjach wychowawczych; 
 Zajęcia dla dziewcząt z zakresu profilaktyki raka 

piersi i raka szyjki macicy; 
 „Zasady prawidłowego odżywiania” – pogadanki 

na lekcjach wychowawczych; 
 I Dzień Wiosny – zorganizowany pod hasłem 

„STOP AGRESJI”. 
 Gimnazjum jest bardzo dobrze wyposażone 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, posiadamy 
dwie pracownie komputerowe, jedna dziesięcio sta-
nowiskowa, druga dwudziestocztero stanowiskowa. 
Wyposażyliśmy także szkołę w „Defibrylator szkole-
niowy AED XFT-120C plus”, który został stworzo-
ny w celach szkoleniowych, dla osób, które w przy-
szłości będą udzielać pomocy w przypadkach nagłe-
go zatrzymania krążenia. Pozwala szkolić zarówno 
doświadczonych ratowników jak również osoby bez 
wykształcenia medycznego. Doskonale symuluje 
wygląd i działanie półautomatycznego defibrylatora 
ale nie dostarcza energii podczas symulowanego 
wstrząsu.  

Po raz pierwszy w tym roku uczniowie klas 
pierwszych otrzymali darmowe podręczniki do języ-
ka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społe-
czeństwie, geografii, chemii, fizyki, biologii, języka 
angielskiego, języka niemieckiego oraz ćwiczenia do 
języka angielskiego i języka niemieckiego. 

Jesteśmy przygotowani i zobaczymy co przy-
niesie nam rok szkolny 2015/2016. 

  Joanna Rigol  
  Dyrektor PG w Leśnicy  

Nowy rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że realizuje pomoc z zakresu pomocy spo-

łecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powo-

du wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc 

ta jest realizowana w miejscu zamieszkania osoby. Usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokajaniu co-

dziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zlecona przez lekarza  oraz w miarę 

możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

 Bliższych informacji na temat tej formy pomocy osoby zainteresowane mogą uzyskać w sie-

dzibie Ośrodka oraz pod nr tel. pracownik socjalny 774048353, kierownik OPS 774048352 . 
       Joanna  Izbicka Kierownik OPS w Leśnicy 
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POCZĄTEK ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W LEŚNICY 

 Od samego początku roku szkolnego cała społecz-
ność naszej szkoły wzięła się ostro do pracy przy realizacji 
różnych zadań. Już 1 września mocnym akcentem rozpo-
częliśmy nowy rok – nasi najmłodsi koledzy z klas I pod 
kierunkiem wychowawczyń z przedszkola przygotowali 
bowiem program artystyczny, którego nie powstydziliby się 
prawdziwi aktorzy.  
 Starszym uczniom nie pozostawało nic innego jak 
dotrzymać kroku pierwszakom, dając przykład nie mniej-
szego zaangażowania. Samorząd Uczniowski w tym roku 
pod opieką pań Grażyny Lubczyk i Iwony Romanowskiej 
przeprowadził wybory poprzedzone profesjonalną kampa-
nią wyborczą przygotowaną przez kandydatów. Zakończyła 
się ona zwycięstwem Mateusza Pateroka, który został prze-
wodniczącym Samorządu. Jego zastępcą została Agata Cy-
ron.  
 Wkrótce dzięki inicjatywie Samorządu wzięliśmy 
udział w akcji "Sprzątanie Świata". Wszystkie klasy od I do 
VI wyruszyły z wychowawcami na ulice (i nie tylko ulice) 
naszego miasta zaopatrzone w worki i rękawiczki. Śmieci 
nie miały żadnych szans!     
 W tym samym dniu uczniowie klas I-III wzięli 
udział w spotkaniu z policjantem panem Zbigniewem Cha-
łatem, który w przystępny i zajmujący dla dzieci sposób 
przybliżył im zagadnienia dotyczące bezpiecznych zacho-
wań w sytuacjach dnia codziennego oraz w ruchu drogo-
wym. Niemało radości sprawiła wszystkim możliwość 
przyjrzenia się z bliska radiowozowi oraz jego wyposaże-
niu. 
 Mogliśmy również uczestniczyć w dwóch niesamo-
witych wyprawach. W pierwszą sobotę września klasa VIb 
z rodzicami i wychowawczynią – panią Grażyną Lubczyk 
odbyła rajd rowerowy do Januszkowic połączony ze spły-
wem kajakowym oraz warsztatami z zakresu wiosłowania 
i udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonymi przez 
pana Zbigniewa Chałata i Krzysztofa Chałata – ratowników 
WOPR-u. Ognisko, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
oraz możliwość kąpieli w jeziorze dodatkowo uatrakcyjniły 
już i tak pełen wrażeń dzień.       
 Pierwsza w tym roku wyprawa była także udziałem 
naszych szkolnych Łazików z klas II. Pod przewodnictwem 
pomysłodawczyni pani Grażyny Kaletki udali się oni do 
Poręby. Podczas wędrówki nie zapomnieli o "Sprzątaniu 
Świata" oraz zdobywali punkty orienteeringu na trasie Kal-
waria - Góra Św. Anny. Na polu pomagali tacie jednej 
z koleżanek w wykopkach, odwiedzili także gospodarstwo 
dziadka innej dziewczynki, gdzie rozpoznawali zwierzęta 
hodowlane i poznawali sprzęt rolniczy. Później udali się na 
boisko, gdzie czekało ognisko, a potem oddawali się rywali-
zacji sportowej.  
 Tradycyjnie prężną działalnością może pochwalić 
się koło regionalne prowadzone przez panią Marię Wróbel. 
Członkowie koła gościli na dożynkach w miejscowościach 
naszej gminy, prezentując oryginalne występy w gwarze 
śląskiej. 
 Mimo iż to dopiero parę tygodni nowego roku 
szkolnego, nikt nie narzeka na nudę. A do końca jeszcze 
tyle wrażeń! Ale o tym w kolejnym numerze...                                                                                 
    Iwona Romanowska    

Oczami uczniów PG w Leśnicy - Wymia-
na 2015 

W maju 2015 roku grupa uczniów 
z PG w Leśnicy uczestniczyła w wymianie 
polsko-niemieckiej. Po przyjeździe i krótkim 
odpoczynku wybraliśmy się na spacer po 
Bambergu. Pogoda była przyjemna. Podzi-
wialiśmy wśród wąskich uliczek kawiarenki 
i sklepiki. Przechodząc przez most podofice-
rów , słuchaliśmy ciekawych opowiadań 
nauczycieli. Później zwiedzaliśmy Katedrę, 
a w niej posąg Jeźdźca bamberskiego i baro-
kowy Pałac Biskupski. Gdy przechodziliśmy 
prze salę koncertową, śpiewaliśmy wiele 
piosenek. Dobrze się przy tym bawiliśmy. 
Następnie odpoczęliśmy chwilkę w ogrodzie 
pałacowym pełnym  róż. Wracając zjedliśmy 
obiad w najlepszej Pizzeri „Salino” w Bam-
bergu. Resztę dnia spędziliśmy u naszych 
niemieckich kolegów. Drugi dzień spędzili-
śmy w Bayreuth. Zwiedzaliśmy włoski za-
meczek księżniczki Wilhelminy, który był 
pełen zadziwiających obrazów, kwiatów 
oraz przedmiotów codziennego użytku 
księżniczki. Resztę czasu spędziliśmy na 
rynku. Po południu udaliśmy się do ogrodu 
botanicznego w Erlangen. Widzieliśmy wie-
le gatunków roślin, które zachwycały oko 
swym wyglądem. Po powrocie do Bamber-
gu, wróciliśmy do domów naszych niemiec-
kich rodzin. Następnego dnia poszliśmy do 
szkoły, oczywiście w Hirschaid. Każdy wy-
brał się na lekcje aby bliżej poznać i zoba-
czyć jak uczą się nasi niemieccy koledzy. 
Później spotkaliśmy się z Burmistrzem, 
z którym mogliśmy porozmawiać na różne 
interesujące nas tematy. Jeszcze tego samego 
dnia powędrowaliśmy na Altenberg, czyli 
wzgórze zamkowe, gdzie weszliśmy na wie-
żę widokową i podziwialiśmy piękne wido-
ki. Czwarty dzień spędziliśmy w Norymber-
dze. Byliśmy tam w ZOO, gdzie widzieli-
śmy wszystkie zwierzęta świata. Następnie 
każdy z nas zrobił zakupy na rynku w Bam-
bergu. Wieczorem wybraliśmy się do restau-
racji „Keller”, gdzie zjedliśmy pożegnalną 
kolację i mile spędziliśmy ostatnie chwile. 
Po powrocie spakowaliśmy się i o godzinie 
22:00 odjechaliśmy z Niemiec w kierunku 
Polski. 

W czerwcu grupa niemiecka przyje-
chała do nas z wizytą. Chcieliśmy pokazać 
im jak najwięcej uroków kultury naszego 
kraju. Pierwszego dnia odbyliśmy pieszą 
wędrówkę na Górę św. Anny. Tam zwiedzi-
liśmy bazylikę, Grotę Lurdzką oraz rezerwat 
geologiczny. Niemcy zajadali się goframi 
z bitą śmietaną. Resztę dnia spędzili u pol-
skich rodzin. W ciągu następnych dni zwie-
dziliśmy Park Miniatur w Olszowej, opol-
skie ZOO, skansen w Bierkowicach oraz 
Kraków. Ostatniego dnia zaprosiliśmy grupę 
niemiecką na basen w Zdzieszowicach oraz 
ognisko pożegnalne. Nasze spotkanie 
z Niemcami zaowocowało nowymi znajo-
mościami. Wielu z nas nadal utrzymuje ze 
sobą kontakty mailowe i telefoniczne. 
    
 Agata Leśnik - klasa IIA 
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„ Wiedzę możemy zdobywać od 
innych, ale mądrości musimy 

nauczyć się sami.” 
( A. Mickiewicz) 

 Ubiegły rok szkolny za-
kończył się dla nas uroczystością 
50-lecia istnienia szkoły, a także 
wyjazdem 46 uczniów na zieloną 
szkołę do Mrzeżyna.  
 Był to rok pełen przygotowań- 

zgromadziliśmy wiele cieka-
wych zdjęć dokumentujących 
historię istnienia naszej placów-
ki. Niezmiernie miło było nam 
gościć byłych nauczycieli, absol-
wentów i zaproszonych gości dla 
których wystąpili uczniowie oraz 
przedszkolaki.  
 W roku szkolnym  
20015/16 do Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego  w Zalesiu Śl. 
uczęszcza 89 uczniów. W tym 
roku naukę rozpoczęło 16 pierw-

szaków. Już pierwszego dnia za-
znaczyli swą obecność w szkole 
prezentując krótki program arty-
styczny przygotowany jeszcze 
w przedszkolu z panią B. Struży-
na. Tradycyjnie z rąk naszej pani 
dyrektor otrzymali „ tyty” czyli 
rogi obfitości, by dobrze zaakli-
matyzowały się w murach naszej 
szkoły. Za nimi już także spotka-

nie z policjantami, którzy przy-
bliżyli im zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, nume-
ry alarmowe. Nasze pierwszaki, 
wśród których jest sporo sześcio-
latków  doskonale radzą sobie 
w szkolnej rzeczywistości.  

Zgodnie z zaleceniami 
MEN w tym roku szkolnym bę-
dziemy pracować nad rozwija-
niem kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianiem czytel-
nictwa wśród dzieci. Mając na 

uwadze niebezpieczeństwa pły-
nące z sieci w trakcie zajęć lek-
cyjnych omawiana będzie „ poli-
tyka bezpieczeństwa Interneto-
wego” . 

W ubiegłym tygodniu 
uczniowie w pełni demokratycz-
nych i tajnych wyborach wybrali  
uczniów, którzy będą prezento-
wać całą społeczność uczniow-
ską w Samorządzie Szkolnym.  
Sami wskazali  jego opiekuna, 
a także wybrali Rzecznika Praw 
Dziecka.  

W szkole dzieje się i bę-
dzie się działo wiele.  Jak co ro-
ku tak i w tym przystępujemy do 
akcji zbierania baterii, korków 
plastikowych, kasztanów, a także 
grosików dla koła PCK  w Kę-
dzierzynie – Koźlu. Każdy z na-
szych uczniów wie jak ważna 
jest każda pomoc.  W trosce 
o zdrowie najmłodszych po raz 
kolejny szkoła przystąpiła do 
programu „Szklanka mleka” oraz 
„Owoce w szkole”.  

Wrzesień to tradycyjnie 
akcja „Sprzątanie świata” – jak 
co roku włączamy się w nią ak-
tywnie sprzątając okolice szkoły 
i nie tylko.  Obchodziliśmy też 
Dzień Chłopaka- dlatego wszyst-
kim chłopcom  składamy jeszcze 
raz najserdeczniejsze życzenia. 

Przed nami kolejny rok 
nauki i wytężonej pracy. Wszyst-
kim uczniom życzymy dobrych 
wyników w nauce, a nauczycie-
lom prawie samych bardzo do-
brych uczniów.   
 ZSP Zalesie Śl.  

Nowy rok szkolny w Zalesiu Śląskim 

Projekt „Bastelnachmittage” 
Dzieci w wieku 3-10 lat wzięły udział w projekcie 

„Bastelnachmittage”. Odbyło się kilka spotkań podczas 
których dzieci wykonywały prace plastyczne oraz uczyły 
się niemieckiego słownictwa. Każdy z uczestników pro-
jektu otrzymał poczęstunek, nagrody rzeczowe oraz pa-
miątkowy dyplom. Uczestnicy serdecznie dziękują Le-
śnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji oraz rodzicom 
za pomoc w przeprowadzeniu projektu. Źródłem finanso-
wania projektu były środki Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednic-
twem Związku Niemieckich  Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.   LOKiR 

https://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
https://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
https://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
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Co się działo w wakacje? 
 W trakcie wakacji 2015 basen kąpielowy był czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.  

Przez całe wakacje w sali plastycznej LOKiRu odbywały się zajęcia plastyczne (od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00-12.00). Prowadziła je Martyna Pszowska. Prace wykonane przez uczestników zajęć stanowią 
wystrój biblioteki. 

W lipcu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 czynna była biblioteka. Chętni mogli skorzystać 
z zajęć szachowych, oglądać bajki oraz wziąć udział w grach i zabawach. Odbywały się także zajęcia w Studiu 
Piosenki LOKiRu. 

18 lipca br. w stodole biesiadnej w Parku Miejskim w Leśnicy odbył się Festyn Letni, którego organizato-
rem był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Podczas imprezy wystąpił zespół rockowy Honker. Wieczorem 
odbyła się zabawa taneczna z zespołem Hades. 

Przez cały sierpień odbywały się próby: mażoretek (w poniedziałki i środy w godz. 15.00-19.00), Mini 
Entropii (wtorki w godz. 15.00-16.45), Marlenek (wtorki w godz. 17.00-18.30) oraz Entropii (piątki w godz. 
15.00-17.00). Ponadto czynne były wszystkie kluby wiejskie (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00). 

15 sierpnia br. w Parku Miejskim w Leśnicy odbył się Festyn Rodzinny. Jego organizatorami byli Leśnic-
ki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. Sponsorem imprezy była firma GAZ
-System S.A. Festyn odbył się pod patronatem medialnym Tygodnika Regionalnego Strzelec Opolski. Imprezę 
prowadziła Grażyna Kulpa. Najpierw odbył się program dla najmłodszych, czyli wspólna zabawa z „Wesołą Fe-
rajną Berniego”. Publiczności bardzo spodobał się występy Claudii i Kasi Chwołka, czyli duetu matki i córki zna-
nych z Telewizji Silesia. Wiele emocji wzbudził program kabaretu Dabz, który skutecznie rozbawił zebranych. 
Podczas festynu wystąpiły także lokalne grupy artystyczne: Grupa Śpiewacza Frohsinn, mażoretki La Bella, ze-
społy taneczne Mini Entropia i Entropia, Studio Piosenki LOKiR oraz AleBabki. Wieczorem odbyła się zabawa 
taneczna z zespołem Music Express. Chętni mogli także skorzystać z wesołego miasteczka oraz stoisk gastrono-
micznych. Sponsor imprezy - firma GAZ-System S.A. - przygotował swoje stoisko, przy którym można było 
wziąć udział w konkursach z nagrodami. Imprezie towarzyszył także Rodzinny Turniej Szachowy, który rozegra-
ny został w Galerii Sztuki w Leśnicy.  

W dniach 22-23 sierpnia dzieci w wieku 7-12 lat wzięły udział w projekcie „Sportowe spotkanie dzieci na 
kąpielisku”, który odbył się na basenie w Leśnicy. 22 sierpnia wieczorem odbyło się ognisko, wspólne tańce oraz 
oglądanie filmów. Potem zapadła cisza nocna. Następnego dnia uczestnicy projektu wzięli udział w zawodach 
sportowym (drużynowych i indywidualnych), zajęciach plastycznych, karaoke oraz grach i zabawach. Mogli tak-
że skorzystać z basenu. Każdy z uczestników 
projektu otrzymał poczęstunek, nagrody rze-
czowe oraz pamiątkowy dyplom. Uczestnicy 
projektu serdecznie dziękują Leśnickiemu 
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji, Pani Elżbie-
cie Santura, oraz Panom Zbigniewowi Giżyń-
skiemu i Robertowi Dziadkowiec za pomoc w 
przeprowadzeniu projektu. Źródłem finanso-
wania projektu były środki Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych  
Republiki Federalnej Niemiec za pośrednic-
twem Związku Niemieckich  Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

 W dniach 26-28 sierpnia br. Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował 
letnie warsztaty taneczne dla zespołu Entro-
pia. Wzięło w nich udział 14 dziewcząt w 
przedziale wiekowym 10-16 lat z takich miej-
scowości jak: Raszowa, Leśnica, Góra Św. 
Anny, Łąki Kozielskie, Januszkowice, Zdzieszowice. Grupa przygotowywała w nowym poszerzonym składzie 
formację hip hop oraz show pt. „Koszmar”. Ponadto członkowie zespołu ćwiczyli solówki, duety i miniformacje 
(seniorki i juniorki). Zajęcia odbywały się na hali sportowej, a noclegi w budynku noclegowym na kąpielisku w 
Leśnicy. Wieczorami uczestniczki warsztatów oglądały filmy taneczne oraz wzięły udział w karaoke. Chętne oso-
by mogły skorzystać z kąpieli. Na koniec warsztatów dziewczęta wykonały pamiątkowe kolaże. Uczestniczki 
warsztatów serdecznie dziękują Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz za ich zorganizowanie oraz Pani Elżbiecie 
Santura,  Panu Zbigniewowi Giżyńskiemu i Panu Robertowi Dziadkowiec za pomoc.     LOKiR 



 

 

Pracowity okres dla naszych grup 
Nasze grupy artystyczne miały teraz gorący okres i były zapraszane na liczne występy. 15 sierpnia 

br. wszystkie grupy wystąpiły podczas Festynu Rodzinnego , który odbył się w parku miejskim w Leśni-
cy. 29 sierpnia br. nasze grupy taneczne Mini Entropia, Entropia i La Bella wystąpiły podczas "Spotkania 
Pokoleń przy Muzyce i Śpiewie" w Szymiszowie. Leśnickie tancerki zaprezentowały nowe układy w sty-
listyce hip hop, show, taniec z pomponami i batonami. Serdecznie dziękujemy Panu Sołtysowi - Henry-
kowi Skowronek za zaproszenie, Rodzicom za dowiezienie dzieci na występ i publiczności za gromkie 
brawa. 

5 września br. na rynku w Oleśnicy odbył 
się wspólny występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Leśnica oraz mażoretek La Bella. Organizatorem 
koncertu był MOKiS Oleśnica. Nasze mażoretki 
oprócz wspólnych występów z leśnickimi muzyka-
mi zaprezentowały także indywidualny repertuar 
taneczny. Mażoretki La Bella serdecznie dziękują 
za zaproszenie oraz dobrą współpracę z orkiestrą.  

6 września br., na zaproszenie Pani Sołtys 
Brygidy Kopa, zespół Mini Entropia wystąpił pod-
czas Dożynek Wiejskich w Dolnej. Serdecznie 
dziękujemy za zaproszenie. 6 września br. odbyły 
się w Zalesiu Śl. Dożynki Wiejskie. Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji pomógł przy organizacji 
imprezy zapewniając sprzęt nagłaśniający, który 
obsługiwała Anna Murlowska oraz występ AleBa-
bek. Pracownica LOKiRu Grażyna Kulpa prowadziła całość imprezy. Po występach Pani Sołtys Bożena 
Mróz wręczyła Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz kartkę z podziękowaniem. Serdecznie dziękujemy 
za zaproszenie. 

12 września br., na zaproszenie Pani sołtys Marii Kampa, nasze grupy wystąpiły podczas dożynek 
w Januszkowicach. Zaprezentowały się zespoły taneczne Mini Entropia i Entropia, mażoretki Słoneczka 
i La Bella oraz solistka ze Studia Piosenki LOKiR - Emilia Paczosa. 

20 września mażoretki Słoneczka i La Bella wystąpiły podczas Dożynek Diecezjalno-Gminnych 
w Górze Św. Anny, a 27 września podczas Dożynek Wiejskich w Krępnej.                 LOKiR 
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Witamy w bajkowym świecie Publicznego Przedszkola  
im. Braci Grimm w Leśnicy 

 Za nami beztroski czas wakacji. Naszych 92 wychowanków nauczycielki powitały  w koloro-
wych , jasnych i przestronnych salach.  
 W miesiącu lipcu, w placówce przeprowadzono generalny remont – odmalowano sale zabaw na 
pierwszym piętrze i poddaszu, położono tynki żywiczne na wysokości lamperii; wycyklinowano parkiety 
w  salach; na klatce schodowej wymieniono wykładzinę na schodach, odmalowano ściany i położono 
tynk żywiczny na wysokości lamperii. Odnowiono również  balustrady na tarasach. 
 Trzeci rok placówka realizuje założenia innowacji pedagogicznej nauczycielki Joanny Szymczak 
„ Zdrowy i bezpieczny leśnicki przedszkolak”. W tym roku szkolnym szczególną uwagę zwracamy na 
prawidłowe odżywianie się dzieci  
i promujemy zdrowy styl życia .Przedszkole bierze udział w projektach edukacyjnych – min. ogólnopol-
skim programie edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, ogólnopolskim programie „ Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, programie antytytoniowym „ Czyste powietrze wokół nas”.  
 Dla dzieci przygotowano wiele atrakcyjnych  zajęć, spotkań z ciekawymi osobami –pielęgniarką, 
pediatrą, dentystą; warsztaty kulinarne, prezentacje  oraz wycieczki. Na terenie ogrodu przedszkolnego, 
w maju każda grupa  założyła ogródek, w którym obserwuje przez cały rok : wzrost roślin i krzewów, 
warzyw oraz kwiatów. Całe szczęście ,że dopiero wrzesień bo pomysłów na realizację założeń innowacji 
mamy wiele. 
 Dnia 20 września obchodziliśmy w przedszkolu OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLA-
KA. Nasi milusińscy wcielili się w postacie z bajek. Zabawom, konkursom i tańcom nie było końca. Już 
niedługo w naszej placówce spotkamy się z iluzjonistą, który zaprosi dzieci do krainy magii i czarów.                        
             Gabriela Tiszbierek 
       Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy 
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OKTOBERFEST 2015 

W sobotę, 10 października 2015 roku w stodole biesiadnej w Leśnicy odbył się po raz drugi Okto-
berfest. Imprezę zorganizował Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji we współpracy z kołem mniejszości 
niemieckiej w Leśnicy oraz Zarządem Gminnym tej organizacji.  

Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.00. Mirek Jędrowski z zespołem zapewnił doskonały pro-
gram artystyczny, a o napoje i tradycyjne precle zadbały stoiska piwne.  

Goście z miasta partner-
skiego Hirschaid przekazali dwie 
beczki piwa z lokalnego browaru 
w Hirschaid, które zostały otwarte 
na scenie. W odpowiednich strojach poseł Ryszard Galla i burmistrz Łukasz Jastrzembski w perfekcyjny 
sposób dokonali wbicia kranu do nalewania piwa, które następnie napełniło kufle gości oraz wszystkich 
chętnych smakoszy złotego trunku. Goście z partnerskiej gminy Hirschaid otrzymali od burmistrza Łuka-
sza Jastrzembskiego okolicznościowe imienne kufle z datą tegorocznego Oktoberfestu.  

Podczas Oktoberfestu odbyła się zbiórka oraz licytacja ubrań bawarskich przekazanych przez wła-
ściciela sklepu Ronja & Birk w Górze Św. Anny - Pana Damiana Duka na rzecz chorej Zuzi Kluge z Ka-
dłubca. Licytację prowadzili Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, przewodniczący Koła TSKN Leśni-
ca Hubert Mincer oraz pracownica LOKiR-u Grażyna Kulpa. Imprezę zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem Duo – Alt. Mimo chłodnego wieczoru w stodole zabawa była doskonała. Już dziś zapraszamy 
wszystkich na Oktoberfest 2016, który zaplanowany jest na sobotę 24 września 2016 roku.      KL 

 
Podziękowanie 

Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, pomagającym własnym sprzętem przed-
siębiorstwom pragnę przekazać gorące podziękowania i wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie sił 
i środków i pełny poświęcenia udział w akcji gaszenia pożaru hali produkcyjnej pelletu w dniach 27-28 sierp-
nia 2015 r. w Leśnicy. 

Dzięki doskonałej koordynacji działań zastępów ratowniczych i wysokiemu profesjonalizmowi straża-
ków udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia groźnego pożaru oraz w krótkim czasie doprowadzić do je-
go ugaszenia, a następnie – z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu użyczonego przez przedsiębiorców – dogasić 
pogorzelisko. Przeprowadzenie tej trudnej akcji gaśniczej to budujący przykład sprawnej organizacji kierowa-
nia i współdziałania wielu jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz solidarności strażackiej. 

Takie zdarzenia pokazują, że zawsze można liczyć na ludzi, którzy znajdują w sobie ogromną potrzebę 
ofiarności i oddania dla ratowania zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia. 

Dziękując za Waszą ofiarność życzę dalszej satysfakcji płynącej ze służby i działalności dla dobra spo-
łeczeństwa. 

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz  Łukasz Jastrzembski 
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Z okazji 96 rocznicy urodzin – Panu Józefowi Sosna z Poręby, 
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Siostrze Jadwidze Doits,   
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Klarze Tinelt z Leśnicy, Pani Helenie Bijak 

z Lichyni. 
Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Marii Winkler z Lichyni, Panu Reinholdowi 
Bienia z Raszowej, Pani Elżbiecie Jaworskiej z Leśnicy, Pani Róży Biskup z Zalesia 

Śląskiego, Siostrze Klarze Pyttel z Leśnicy, Pani Leontynie Ćwiertnia z Poręby, 
Pani Marii Guz z Poręby, Pani Marii Chudzickiej z Poręby. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Magdalenie Rybol z Leśnicy, Siostrze 
Katharinie Breguła z Leśnicy, Pani Rucie Rohrbach z Leśnicy, Pani Anieli Bąk 
z Leśnicy, Pani Anieli Płachetka z Dolnej, Pani Joannie Bargiel z Lichyni, Pani 

Marcie Jureczko z Poręby. 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Bronisławie Langer z Zalesia Śląskiego, 

Panu Wilhelmowi Gnida z Łąk Kozielskich, Pani Anieli Lipok z Raszowej, Pani 
Małgorzacie Schlisch z Leśnicy, Pani Adelajdzie Moszko z Lichyni, Panu 
Gerhardowi Golly z Łąk Kozielskich, Pani Annie Blicharz z Łąk Kozielskich, Panu 

Rajnholdowi Wilner z Raszowej, Pani Magdalenie Hadasik z Raszowej, Pani 
Elżbiecie Wołowskiej z Łąk Kozielskich, Pani Marii Malcherczyk z Zalesia 
Śląskiego, Pani Gertrudzie Cibis z Kadłubca, Pani Jadwidze Kociok z Czarnocina, 

Pani Elżbiecie Biela z Lichyni, Pani Teresie Frasek z Raszowej. 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Gertrudzie Nowak z Raszowej, Pani 

Hildegardzie Madaler z Zalesia Śląskiego, Panu Albertowi Warzyc z Góry Świętej 
Anny, Panu Rudolfowi Kremser z Wysokiej, Panu Joachimowi Smolorz z Wysokiej, 
Pani Zofii Domeredzkiej z Poręby, Panu Alojzemu Kunert z Dolnej, Panu 

Gustawowi Folek z Łąk Kozielskich, Panu Józefowi Mateja  
z Kadłubca, Panu Wojciechowi Jurek z Góry Świętej Anny, Pani Teresie Niebert 
z Raszowej, Pani Marii Kierstein z Kadłubca, Pani Marii Hudowskiej z Leśnicy, 

Pani Krystynie Gatner z Kadłubca, Pani Irmgardzie Piechota z Zalesia Śląskiego, 
Pani Elżbiecie Biela z Dolnej, Panu Alfredowi Nowak z Leśnicy, Pani Ernie Fox 

z Raszowej, Pani Gertrudzie Kurzaj z Łąk Kozielskich, Siostrze Margarecie 
Kasperek z Leśnicy, Pani Annie Porada z Leśnicy, Panu Jerzemu Kolonko 
z Leśnicy, Panu Janowi Gola z Leśnicy, Pani Annie Polaczek z Wysokiej, Panu 

Ryszardowi Mulorz z Łąk Kozielskich, Panu Bronisławowi Romanowskiemu 
z Leśnicy, Panu Stanisławowi Gmyz z Leśnicy, Pani Łucji Kopton z Dolnej, Panu 

Bronisławowi Szura z Zalesia Śląskiego, Panu Józefowi Duczek z Kadłubca, Pani 
Irenie Malesa z Leśnicy, Pani Elżbiecie Richter z Krasowej, Pani Elżbiecie Jahn 
z Leśnicy, Pani Teresie Papina z Leśnicy.  

Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego  - Państwu Luizie i Janowi 
Stania  z Zalesia Śląskiego. 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego –Państwu Hildagardzie i Józefowi 

Cedzich z Lichyni, Państwu Ilzie i Hermanowi Gola z Leśnicy, Państwu Jadwidze 
i Janowi Makosz z Kadłubca, Państwu Ricie i Alojzemu Ploch z Kadłubca, 

Państwu Wiktorii i Johannesowi Ziegler z Raszowej, Państwu Amalii i Hubertowi 
Jałowy z Zalesia Śląskiego.  
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Kornelii i Waldemarowi 

Burek z Raszowej, Państwu Brygidzie i Janowi Pelka z Łąk Kozielskich, Państwu 
Elżbiecie i Michałowi Mnich z Zalesia Śląskiego, Państwu Kornelii i Ryszardowi 

Korczyńskim z Lichyni, Państwu Gizeli i Andrzejowi Skrzydeł z Czarnocina, 
Państwu Kamilli i Marcinowi Kurzela z Lichyni, Państwu Grażynie i Waldemarowi 
Pordzik z Góry Świętej Anny, Państwu Brygidzie i Gerardowi Kral z Raszowej, 

Szanownym Jubilatom: 
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Państwu Beacie i Krzysztofowi Kubata 

z Krasowej, Państwu Marioli i Jerzemu 
Barteczko z Dolnej, Państwu Irenie 

i Albertowi Mateja z Łąk Kozielskich, 
Państwu Beacie i Janowi Szolc 
z Leśnicy, Państwu Sabinie i Janowi 

Bick 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 dot. II i III kwartału 2015 r..  

Sporządził Piotr Lubczyk na podstawie 
informacji znajdujących się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego  i Ewidencji PESEL 

  

 Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 
28 września 2015 r. przyznała dwa tytuły 
„Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”. 
 Zaszczytne wyróżnienie otrzymał Klub 
Ludowy Zespół Sportowy Poręba, który 
w bieżącym roku obchodził 50 - lecie swojego 
istnienia. Klub ten osiągał liczne sukcesy 
sportowe, a największym z nich był awans 
zespołu piłkarskiego do rozgrywek 
„A” klasowych piłki nożnej. Członkowie Klubu 
zawsze chętnie współpracowali z różnymi 
organizacjami działającymi zarówno 
w sołectwie, jak i  na poziomie gminnym. 
Aktywnie pracowali w strukturach gminnych 
LZS. Przedstawiciele klubu byli 
współorganizatorami turniejów o puchar 
burmistrza Leśnicy. Bezcennym elementem 
działalności Klubu była integracja mieszkańców 
oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Klub 
wyszkolił także wielu zawodników 
o umiejętnościach ponadregionalnych.  
Klub LZS Poręba wyróżnił się pełną 
zaangażowania działalnością na rzecz wspólnoty 
lokalnej. Z wnioskiem do Rady Miejskiej 
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi 
Leśnickiej” dla Klubu LZS Poręba wystąpiła 
Komisja Infrastruktury Społecznej, której 
przewodniczącym jest Radny Kazimierz 
Mierzejewski. 
 Natomiast drugie wyróżnienie otrzymała 
mieszkanka Góry Świętej Anny Pani Maria 
Mikołaszek. 
Wniosek do Rady Miejskiej o przyznanie tytułu 

tej wyjątkowej osobie złożyli mieszkańcy Góry 
Świętej Anny, a podpisał Pan Piotr Górecki - 
radny oraz sołtys tej miejscowości.  
Pani Maria Mikołaszek jest mieszkanką Góry 
Św. Anny od 1957 roku. Przez wiele lat bardzo 
aktywnie uczestniczyła we wszelkich 
przedsięwzięciach służących rozwojowi swojej 
miejscowości, miedzy innymi poprzez 
nieustanne wspieranie męża długoletniego 
sołtysa. Była założycielką prężnie działającego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Zawsze z dużym 
zaangażowaniem uczestniczyła w działaniach 
mających na celu kultywowanie tradycji naszej 
leśnickiej ziemi. Cieszyła się szacunkiem 
i zaufaniem społecznym, ponieważ powierzono 
jej funkcję reprezentowania parafii Góra Świętej 
Anny podczas powitania Ojca Świętego Jana 
Pawła II najzacniejszego gościa, który odwiedził  
Świętą Annę oraz nas wszystkich wyjątkowo 
licznie zgromadzonych pielgrzymów w 1983 
roku. Jej zaangażowanie i poświęcenie sprawom 
społecznym może stanowić wzór do 
naśladowania dla naszych młodszych pokoleń. 
Zawsze otwarta i chętna do współpracy na rzecz 
społeczności lokalnej, także i dziś  mimo 
sędziwego już wieku. 
 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie 
przyznania tytułu „Zasłużony dla Ziemi 
Leśnickiej” została podjęta jednogłośnie. 
 Wyróżnionym gratulujemy przyznania 
tytułu oraz życzymy wszelkiej pomyślności. 

Róża Nizioł 
Sekretarz Gminy 

Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej 
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 W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła 
chce w sposób szczególny zachęcić dzieci do czy-
tania książek. Książka odgrywa bowiem ogromną 
rolę w kształtowaniu osobowości i postaw mło-
dych ludzi. Umiejętnie dobrana ma szanse 
wzmacniać w człowieku to, co najlepsze, stać się 
ważnym elementem jego samorozwoju. Pragnąc 
promować czytelnictwo opracowaliśmy program, 
którego celem jest zainicjowanie pierwszych kon-
taktów najmłodszych uczniów szkoły podstawo-
wej z biblioteką szkolną oraz motywowanie do 
czytelnictwa dzieci starszych. Plakaty zachęcają-
ce do czytania, a także projektowanie kolorowych 
zakładek do książek dla młodszych kolegów to 
przykłady naszych działań.  Innym realizowanym 
zadaniem są czytelnicze wizyty w przedszkolu. 
Baśnie naszym milusińskim czytała już pani dy-
rektor Iwona Pawlus, a także uczniowie klasy VI. 
Przygotowaliśmy również przedstawienie teatral-
ne pt. "Szkolne przygody Mikołajka". Scenariusz 
został opracowany na podstawie powieści Rene 
Goscinny'ego "Mikołajek i inne chłopaki". Celem 

inscenizacji było zachęcenie dzieci do zapoznania 
się z innymi przygodami tytułowego bohatera.  
  25  września  uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w obchodach V Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia. Akcja propagowała zabawo-
wą formę nauczania i uczenia się matematyki. 
Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie ta-
bliczki mnożenia w przyjemny, atrakcyjny spo-
sób. Uczestnicy rozwiązywali przykłady dotyczą-
ce rachunku pamięciowego w dwóch kategoriach: 
podstawowej i rozszerzonej, która miała wyłonić 
mistrza rachunku w każdej klasie. Jednocześnie 
uczniowie klasy V i VI walczyli o zakwalifiko-
wanie się do Międzyszkolnego Konkursu Ta-
bliczki Mnożenia. Tytuł „Mistrza Tabliczki 
Mnożenia” zdobyli: Mateusz Knet (klasa IV), 
Tobiasz Kubica (klasa V), Wojciech Kubicki 
(klasa VI).  

  Wyróżnienie w klasie IV otrzyma-
ła Maja Chuchrak, w klasie V, Julia Zachłód, 
w klasie VI Natalia Paczkowska. Obchody 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły 
w uczniach wiele pozytywnych emocji i pobudzi-
ły chęć zdrowej rywalizacji. 
  7 października 2015 r. uczniowie na-
szej szkoły mieli okazję poznać pracę gwarków, 
którzy wydobywali rudy ołowiu i srebra w kopal-
ni w Tarnowskich Górach.  Pan przewodnik opo-
wiedział uczestnikom wycieczki historię sztolni 
oraz pokazał narzędzia i maszyny, którymi daw-
niej posługiwali się górnicy. Potem, wyposażone 
w kaski górnicze, dzieci zjechały windą pod zie-
mię na głębokość 40 m. Dalej poszły trasą wyro-
bisk komorowych i korytarzowych wyznaczoną 
szybami: "Anioł", "Szczęść Boże" i "Żmija". Nie-
wątpliwie największą atrakcją dnia było płynięcie 
łodziami w podziemiach. Po zakończeniu tej cie-
kawej wędrówki uczniowie udali się do autobu-
sem do Radzionkowa. Tam czekał na nich Piotr 
Mańkiewicz - właściciel Muzeum Chleba, który 

wygłosił prelekcję na te-
mat chleba i szacunku do 
niego. Uczestnicy wy-
cieczki mogli zasiąść 
w zabytkowych ławkach 
szkolnych pamiętających 
czasy dziadków i poznać 
zwyczaje panujące przed 
laty w szkołach. Ucznio-
wie obejrzeli także 
z dużym zainteresowaniem 
film pt.: ,,Chleb”. Atrakcją 
było wykonanie plecionki 
z ciasta przez dzieci. Smak 
i zapach na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. 
W dniu 9 października 

uczniowie kl. III i IV naszej szkoły pojechali do 
Opola, aby wziąć udział w zajęciach o nazwie 
"Zaczarowany Świat Nauki i Technologii" w ra-
mach działań projektu FŚNiT. Dzieci przemiesz-
czając się do poszczególnych pracowni 
(Machanicum, Roboticum, Opticum, Electroma-
gneticum, Technologicum, Mathematicum, Eco-
logicum, Gardenium), odkrywały tajemnice ota-
czającego ich świata. Wizyta w "Zaczarowanym 
Świecie" była nie tylko świetną zabawą, ale rów-
nież cennym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że 
w tym roku szkolnym będzie przed nami więcej 
takich ciekawych wyjazdów. 
 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Raszowej Iwona Pawlus 
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