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URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 

GRUDZIEŃ 2016 NUMER 3/2016 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdrowia oraz wielu 
radosnych przeżyć w gronie najbliższych i przyjaciół, 

a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 samych dobrych dni 

i wszelkiej pomyślności  

życzą 

Przewodniczący          Burmistrz Leśnicy  
Rady Miejskiej w Leśnicy      Łukasz Jastrzembski 

                    Ryszard Froń      wraz z pracownikami  

       oraz Radni Rady Miejskiej              Urzędu Miejskiego 

 Grudniowe wydanie naszej gminnej gazety 
nastraja do poczynienia pewnego podsumowania 
kończącego się roku, co w sposób subiektywny 
czynię.  

 Pragnę zacząć od wspomnienia Światowych 
Dni Młodzieży, w trakcie których na Górze Św. Anny 
gościło kilka tysięcy młodych ludzi z kilkudziesięciu 
krajów świata. To wydarzenie napełnia mnie ogromną 
nadzieją, że dzisiejszy szalony świat, w swej 
laicyzacji i radykalizacji, ma jeszcze szansę 
na  normalność. Cieszę się, że ta normalność 
i zdroworozsądkowość w działaniu widoczna jest 
w naszym lokalnym społeczeństwie, które osadzone 
w tradycji, pełne przezorności, stara się realizować 
swoje zaplanowane cele. Góra Św. Anny w minionym 
roku pokazała swój, od lat oczekiwany, muzyczny 
charakter, który w rokowej odsłonie przyciągnął 
do amfiteatru kilka tysięcy widzów.  

 Na niwie sportowej aktywnie działają nasze 
LZS-y, a w ramach pozostałych dyscyplin sportowych 
po raz kolejny gościliśmy rowerowy „Road Maraton”, 
zadebiutowaliśmy z biegową „Leśnicką Piątką” oraz 
piłkarską szkółką dla najmłodszych „Miro Deutsche 
Fussballschule”.  

 Największą uroczystością mijającego roku 
były Dożynki Gminne organizowane tym razem 
w Łąkach Kozielskich, które dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wielu mieszkańców tego sołectwa 
pozostaną na długo w mojej pamięci.  

 W 2016 roku nasze Ochotnicze Straże 
Pożarne podsumowały swoje pięcioletnie kadencje 
oraz dokonały wyboru nowych członków Zarządów 
poszczególnych jednostek oraz Zarządu Gminnego. 

Jednostka OSP Wysoka wzbogaciła się o używany 
samochód Mercedes Benz, który zakupiony został 
z gminy partnerskiej Hirschaid, natomiast OSP 
Leśnica znalazła się na liście jednostek, które 
otrzymały dofinansowanie do zakupu nowego 
samochodu gaśniczego.  

 Kończący się rok to również wiele inwestycji 
infrastrukturalnych, zaczynając od oddania nowego 
kompleksu sportowego w Leśnicy, poprzez 
modernizację sieci wodociągowej w Popicach, 
remonty budynków komunalnych w Porębie 
i Leśnicy, budowę chodnika w Raszowej, 
a na przebudowach dróg transportu rolnego w Dolnej 
i Wysokiej kończąc. Ogromny nakład pracy związany 
był również z szeroko rozumianą „walką” o wsparcie 
finansowe dla Góry Św. Anny, która w trakcie pisania 
tego tekstu jeszcze trwa, jednak wydaje się, że szanse 
na uzyskanie wsparcia na ochronę Dziedzictwa jakim 
jest nasza Święta Góra oddala się coraz bardziej – 
widać są w naszym województwie ważniejsze miejsca 
lub lepiej wpisujące się w ramy warszawskich 
funduszy. 

 Szanowni Czytelnicy, każdy rok wytężonej 
pracy, zwieńczony sukcesami i porażkami jest dla nas 
poligonem zdobywania nowych doświadczeń, które 
powinny nas wszystkich umacniać w dążeniu 
do realizacji swoich planów i zamierzeń. Jednak 
musimy pamiętać, że szczyty zdobywa się pracując 
zespołowo, dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy, 
w najmniejszym stopniu, przyczynili się 
do zdobywania naszych gminnych „szczytów”. 

  Burmistrz  Łukasz Jastrzembski  

Szanowni Czytelnicy „Wiadomości Leśnickich” 
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Kronika wydarzeń 

30 października 2016 r. odbyła się uro-
czystość z okazji XX lecia Ochronki pro-
wadzonej przez Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej w Leśnicy. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
ochronkowe, absolwenci (dziś już doro-
słe osoby), rodzice, zaproszeni goście.  
Burmistrz Łukasz Jastrzembski przekazał 
na ręce Sióstr gratulacje oraz zabawki dla 
przedszkolaków.  

3 listopada 2016 roku w Kędzierzynie – 
Koźlu odbyła się konferencja na temat 
bioróżnorodności, podczas której prezen-
tację przedstawił burmistrz Łukasz Ja-
strzembski. Tematem prezentacji był 
Geopark w Górze Św. Anny jako przy-
kład ochrony bioróżnorodności.  

10 listopada 2016 roku w Kędzierzynie-
Koźlu odbyło się spotkanie członków 
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
Głównym tematem obrad był nabór na 
termomodernizację obiektów publicz-
nych. Gmina Leśnica w ramach tego na-
boru będzie chciała wystąpić o dofinan-
sowanie na przeprowadzenie termomo-
dernizacji budynku przedszkola 
w Raszowej. 

10 listopada 2016 r. w sali koncer towej 
Szkoły Muzycznej w Leśnicy odbył się 
koncert z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości.  

11 listopada 2016 r. w Strzelcach Op. 
odbyły się uroczystości powiatowe 
z okazji rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Gminę Leśnica reprezentował 
zastępca burmistrza Andrzej Iwanowski, 
który złożył kwiaty pod Pomnikiem po-
jednania – Śląska Pieta.  

14 listopada 2016 r. odbyło się spotka-
nie Związku „Jedź z Nami”, którego 
gmina Leśnica jest członkiem. Tematem 
przewodnim posiedzenia było omówienie 
planu transportowego. Związek „Jedź 
z Nami” od roku szkolnego 2017/2018 
realizować będzie dowóz uczniów do 
szkół.  

15 listopada 2016 r.  delegacja 
w składzie Józef Swaczyna, Łukasz Ja-
strzembski, Andrzej Iwanowski i brat 
Dominik Grochla spotkała się w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Warszawie z dyrektorem Depar-
tamentu Funduszy Europejskich Moniką 
Smoleń – Bromską w sprawie odrzucenia 
wniosku dotyczącego rewitalizacji Góry 
Św. Anny. Nasi włodarze dowiedzieli 
się, że w ramach projektu zakładającego 
ochronę dziedzictwa kulturowego na 
Górze Św . Anny najbardziej wpisują się 
Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr 
(będący własnością Skarbu Państwa), 
natomiast rynek oraz okolice Groty 
Lurdzkiej nie uzyskały akceptacji.  

dok. na str. 3 

Stawki podatkowe na rok 2017 
Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 28 listopada 2016 r. uchwaliła stawki 
podatkowe na rok 2017. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok 
utrzymane zostały na tym samym poziomie co w roku 2016.  

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 wynoszą:  
od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł 

od 1 m2 powierzchni,  
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 
4,54 zł od 1 hektara powierzchni,  

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

publicznego - 0,26 zł od 1 m
2

 powierzchni,  

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 

w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni, 

od budynków lub ich części:  

mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej,  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej - 20,60 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej,  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m
2

 

powierzchni użytkowej,  
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

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

 powierzchni użytkowej,  

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

publicznego - 4,57 zł od 1 m
2

 powierzchni użytkowej,  

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

rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków - 1% ich wartości,  

pozostałych – 2% ich wartości,  

Podatek rolny  
Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy ogłoszonej przez Prezesa GUS. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. średnia cena skupu 
żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. i jest niższa  w porównaniu 
do roku 2016.    
 

Stawka podatku rolnego na rok 2017 wynosić będzie: 
dla właścicieli gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 131,10 zł  
dla pozostałych podatników z 1 ha fizycznego – 262,20 zł  
 
     Referat Finansowo-Budżetowy 
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W dniach 16 – 17 listopada 2016 r. 
w Berlinie odbyła się konferencja podsu-
mowująca 25 lat dobrego sąsiedztwa po-
między Polską, a Republiką Federalną 
Niemiec, w której uczestniczyli burmistrz 
partnerskiego miasta Hirschaid Klaus Ho-
mann, burmistrz Łukasz Jastrzembski 
i poseł Ryszard Galla.  

20  listopada 2016 r. w Walcach po raz 
dwudziesty piaty odbył się Festiwal Chó-
rów i Zespołów Śpiewaczych. Leśnicka 
grupa śpiewacza Frohsinn z DFK Leśnica 
zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy, 
bo to ogromy sukces być na podium kon-
kursu, w którym startowały 23 zespoły.  

26 listopada 2016 r. w Hirschaid otwar -
to wystawę szopek bożonarodzeniowych. 
Jednym z tematów wystawy są „Śląskie 
szopki”, które wypożyczone zostały 
z Muzeum Misyjnego w Górze Św. Anny 
i od p. Karola Gawlika. Szopki z Góry 
Św. Anny osobiście odebrali Mathilde 
i Walter Bergmann – szefowie stowarzy-
szenia z Hirschaid.  

29 listopada 2016 r.  w Urzędzie Miej-
skim w Leśnicy odbyła się konferencja 
prasowa, której tematem był zbliżający się 
rok 2017 związany z obchodami 800-lecia 
Leśnicy.  

6 grudnia 2016 r. na Placu Targowym 
w Leśnicy dokonano oficjalnego rozświe-
tlenia choinek, po czym na sygnale do 
dzieci przyjechał Mikołaj.  

12 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miej-
skim w Leśnicy odbyło się kolejne spo-
tkanie związane z organizacją 800-lecia 
Leśnicy. Uczestniczyli dyrektorzy placó-
wek oświatowych, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Nr 1. Burmistrz przedsta-
wił zrealizowane zadania oraz najbliższe 
plany związane z jubileuszowym rokiem.  

Kronika wydarzeń  dok. ze str. 2 W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. przedszkolacy 
ubierali choinkę w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 

 

Podobnie, jak w roku poprzednim tegoroczną choinkę w budynku 
administracyjnym Urzędu Miejskiego w Leśnicy przystrajały dzieci 
przedszkolne z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. Do 
wspólnego ubierania świątecznego drzewka naszych najmłodszych 
mieszkańców zaprosił Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski. 
Dekoracja choinki przebiegała bardzo sprawnie przy ogromnym 
zaangażowaniu naszych milusińskich. Dzieci oprócz bombek 
przygotowanych w urzędzie zawieszały na drzewku wykonane 
w przedszkolu własnoręcznie przepiękne białe anioły. Panu 
Burmistrzowi przekazały także ozdobę choinkową w postaci anioła 
z gwiazdą, na której zamieszczono świąteczne życzenia. 
Po przystrojeniu choinki zapalono światełka, a dzieci radosne 
i rozpromienione zaśpiewały piękną świąteczną piosenkę. Wszystkie 
dzieci bardzo się napracowały dlatego też Pan Burmistrz zaprosił naszych 
gości na poczęstunek. Dzieci rozgościły się w sali posiedzeń i prowadziły 
dyskusję na temat świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera tego spotkania 
była bardzo ciepła i przyjemna. Na zakończenie Pan Burmistrz złożył 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2017 Roku. Dzieciom 
życzył dużo radości, a przede wszystkim spełnienia wszelkich oczekiwań 
w kwestii prezentów. 
Serdeczne podziękowa-
nia składamy Pani 
Barbarze Strokosz wy-
chowawczyni grupy dzie-
ci, która gościła w na-
szym urzędzie i Pani Ma-
rii Cygan za uczestnictwo 
w spotkaniu, przygoto-
wanie dzieci oraz wyko-
nanie wraz z dziećmi wy-
jątkowo pięknych ozdób 
choinkowych. Natomiast 
Szanownej Dyrekcji Pla-
cówki dziękujemy za 
przyjęcie zaproszenia 
i już dziś deklarujemy 
jego ponowienie w przyszłym roku. 
Choinka jest naprawdę piękna, to efekt współpracy naszych 
najmłodszych mieszkańców z gospodarzem gminy . 
     Róża Nizioł Sekretarz Gminy 

Gmina Leśnica sukcesywnie wymienia starą sieć 
wodociągową na terenie gminy. W roku 2016 został 
opracowany projekt na budowę nowej sieci wraz 
z wymianą przyłączy na ul. Wiejskiej w Zalesiu Śląskim. 
W celu wykonania przedmiotowej inwestycji zostało 
podpisane  porozumienie z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Leśnicy. Po otrzymaniu niezbędnych 
dokumentów i pozwoleń Zakład Gospodarki Komunalnej 
przystąpił  do realizacji. Inwestycja została wykonana 
fachowo i terminowo. Dnia 24 listopada 2016 nastąpił 
odbiór na w/w zadaniu, w ramach którego zostały 
wykonane następujące elementy wodociągu :  

- rurociąg PE110 - 673,90 m 
- rurociąg PE90 (do hydrantów) - 8,85 m 
- hydrant nadziemny DN80 - 4 kpl 

- hydrant podziemny DN80 - 1 kpl 
- rurociąg PE32 - 424,35 m 
- studzienka wodomierzowa - 2 szt 

Koszt inwestycji zamknął się kwotą prawie 300 tys. 
złotych. Środki te stanowią w całości środki budżetu 
gminy Leśnica. 
Pragniemy nadmienić, że na remont  ulicy Wiejskiej 
w Zalesiu Śląskim został w roku 2016 złożony wniosek 
o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Mamy nadzieję, ze Gmina Leśnica otrzyma wsparcie na 
wykonanie tego remontu i w przyszłym roku o tej porze 
będziemy się wspólnie cieszyć nową nawierzchnią drogi. 
      IK 

Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy na terenie osiedla Popice w Zalesiu Śląskim 
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Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

Jak od paru lat, tak i w tym 
roku przy obowiązującej 
uchwale nr XIX/100/12 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 
30 kwietnia 2012 w sprawie 
zasad udzielania dotacji na 
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, Gmina 
Leśnica udzieliła czterech 
dotacji do nowo budowanych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dla jednej 
oczyszczalni można 
otrzymać nie więcej niż 
5 000,00 zł i nie więcej niż 
60% wszystkich kosztów 
zadania poniesionych przez 
inwestora.  

Obowiązkiem każdego właści-
ciela czynnej przydomowej 
oczyszczalni ścieków jest jej 
odpowiednie serwisowanie 

oraz przeprowadzanie analiz 
oczyszczonych ścieków 
w  ilościach zgodnych 
z przepisami.  IK 

Leśnicki Rynek coraz piękniejszy 

W ostatnim czasie wykonano remont chodnika na Pl. Narutowicza i przy 
ul. Ligonia w Leśnicy. Przedsięwzięcie było dużym wyzwaniem, gdyż za 
cel postawiono sobie nawiązanie do charakteru istniejącej płyty Rynku. 
Z zadaniem bez problemu poradził sobie Piotr Pszowski, prowadzący 
firmę GALA-BRUK z Kalinowa. Nadzór inwestorski prowadziła Pani 
Elżbieta Kurzewska. Użyty materiał wykończeniowy to oczywiście cięty 
granit o łącznej powierzchni 270 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 
142.178,80 zł. Wykonano również remont jezdni o powierzchni 
676,57m2, którego wykonawcą była spółka Technical Solutions Sp. z o.o. 
z Kędzierzyna – Koźla. Wartość zadania zamknęła się w kwocie  
36.244,11 zł.      IK 

Śmiercionośne dymy z kominów 

W trosce o poprawę jakości powietrza w naszej gminie, burmistrz zorganizował w dniu 30.11.br. spotkanie 
dla mieszkańców  o temacie „PAL i DAJ ŻYĆ INNYM”. Prezentację multimedialną i praktyczny pokaz 
przeprowadzili eksperci z portalu CzysteOgrzewanie.pl . W sali leśnickiej Galerii zgromadziło się ponad 
60 osób zainteresowanych tym tematem. Tematem spotkania było przedstawienie sposobu ograniczenia tzw. 
niskiej emisji bez podnoszenia kosztów 
ogrzewania. Przedstawiono możliwość 
ograniczenia ilości spalanego węgla 
nawet o 50 % oraz jak poprawnie 
eksploatować stare kotły C.O. 
Praktyczne warsztaty palenia węgla 
i drewna w sposób ekonomiczny 
i ekologiczny zaskoczyły zebranych, 
którzy zobaczyli sposób prawie 
bezdymnego spalania tradycyjnego 
węgla. Mamy nadzieję, iż wiedza 
nabyta przez obecnych na spotkaniu 
będzie powielana wśród mieszkańców i 
przyczyni się do poprawy niskiej emisji 
nie tylko na terenie naszej gminy. 

 

Dofinansowanie do zakupu urządzeń grzewczych – dotacje z budżetu gminy 

W budżecie gminy Leśnica na rok 2016  zaplanowana była kwota 30 000 zł na  dofinansowanie kosztów 
zmiany systemów grzewczych. Dotacja w kwocie 2 000 złotych może zostać przyznana do zakupu 
urządzenia grzewczego (w tym pieca) posiadającego odpowiedni atest energetyczno-ekologiczny w klasie 
A lub równoważny (za równoważny uznaje się klasę 3, 4 i 5 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji). 
W roku bieżącym  udzielono 24 000 złotych dotacji (tj. dopłata do zakupu 12 pieców).  
Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy.  

Ref. REN 
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Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy 

W listopadzie zakończono prace remontowe na 

budynku mieszkalnym oraz gospodarczym. 
Zakres prac obejmował wymianę pokrycia 
dachowego, w tym również rynien i rur 

spustowych oraz remont elewacji. Roboty 
elewacyjne wykonała firma Roboty 
Ogólnobudowlane Harnos Paweł z Leśnicy 

natomiast prace dekarski firma Usługi 
Blacharsko-Dekarskie Henryk Kwoczała ze 
Zdzieszowic. Koszt remontu wyniósł 

63.000,00 zł. 

Rozbiórki na terenie Leśnicy 

W listopadzie rozpoczęto rozbiórki budynków gospodarczych, będących w złym stanie technicznym 
przy ul. Góry św. Anny 2 i przy Pl. Marka 3. Ponadto trwają prace rozbiórkowe budynku 
mieszkalnego i budynków gospodarczych położonych przy ul. Kozielskiej 10. Powyższe działania 
mają na celu likwidacje obiektów zdegradowanych pod względem właściwości technicznych 
i użytkowych oraz uporządkowanie zabudowy w historycznej części miasta. 

Monitoring wizyjny na terenie Leśnicy 

W wyniku umowy podpisanej z firmą DMC Piotr Wyleżoł 
z Kędzierzyna-Koźla, zamontowany został monitoring 
wizyjny obejmujący teren rynku oraz kompleksu 
sportowego w Leśnicy. Zainstalowane kamery stanowią 
rozwinięcie systemu monitoringu miasta, którym już 
wcześniej objęty był Park Miejski i część Placu 
Targowego. Monitoring wizyjny przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na terenie miasta Leśnica.    Ref. IP 

Zimowe utrzymanie dróg  
w sezonie 2016/2017 

Wykaz telefonów alarmowych 
DROGI WOJEWÓDZKIE 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy Olesno: 
- Kierownik Oddziału Pan Tomasz Sosnowski: 34/350-91-90, 

504 029 645 
- Majster Pan Franciszek Leś: 34/350-91-90, 504 029 646 
- Majster Pan Marcin Popczyk: 34/350-91-90, 504 029 623 
- Majster Pan Rajmund Stefan: 34/350-91-90, 504 029 624 
- Majster Pan Grzegorz Niezgoda: 34/350-91-90, 605 728 981 
 

DROGI POWIATOWE 
Dyżurny akcji zimowej : 77/440 17 00, 602 297 839, 600 738 006. 
Naczelnik Wydz. Dróg Powiatowych Pan Andrzej Ful : 77/440 17 16. 
 

DROGI GMINNE 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: 
- w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : 77/461 53 81, 
- w dni robocze po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy: 

503 792 275. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o utrzymaniu w czystości, właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.      IK 

Głosuj na Górę Św. Anny  

Zachęcamy Państwa do 
głosowania na Górę 
Św. Anny – głosowa-
nia internetowego w ra-
mach krajowego etapu 
selekcji obiektów ubie-
gających się o Znak 

Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017.  

Spośród 15 obiektów, które otrzymają naj-
większe poparcie głosujących, Komitet do 
spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, po-
wołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, 
którzy przedstawieni zostaną Komisji 
Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji 
na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór 
zostanie dokonany przez panel ekspertów na 
poziomie unijnym. 

W głosowaniu internetowym można brać 
udział do końca grudnia 2016 roku na stronie 
http://konkursy.mkidn.gov.pl 

Liczymy na Państwa głosy ! 
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 Za nami ponad trzy miesiące intensywnej pracy, 
ale nie zabrakło również pouczającej rozrywki. 
Uczniowie mieli okazję pojechać na przedstawienia do 
Kędzierzyna - Koźla. Klasy IV-VI obejrzały spektakl pt. 
"Dynastia Miziołków" , klasy II-III  "Dzwonnik z Notre 
Dame". 
 28 października odbył się po raz pierwszy 
w naszej szkole Dzień Języków. Każda klasa była 
odpowiedzialna za zaprezentowanie jednego z krajów 
Unii Europejskiej, miała za zadanie przygotować 
prezentację o danym kraju, jego języku oraz ciekawostki 

z nim związane. 
W tym dniu obowiązywał także strój charakterystyczny 
dla danego kraju. Uczniowie spróbowali typowych 
potraw serwowanych w prezentowanych państwach. 
Wszyscy mieli możliwość zatańczenia "Kankana" 
oraz "Flamenco". 
 Podobnie jak 
w ubiegłym roku, 
wzięliśmy  udział w 
ogólnopolskim programie 
edukacyjnym „Śniadanie 
Daje Moc”. Właśnie tego 
dnia  obchodzony jest 
Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i 
Gotowania. Po zapoznaniu 
z zasadami zdrowego 
odżywiania, uczniowie 
samodzielnie 
skomponowali zdrowy 
posiłek dla siebie. 
 Uczniowie naszej szkoły  mieli okazję wziąć 
udział w niezwykłej, bo odlotowej, lekcji. Zrobiła ona 
na nich niesamowite wrażenie, gdyż mogli na żywo 
zobaczyć największe i najmniejsze sowy świata, 
przedstawicieli rodziny jastrzębi i sokołów. Prezenterzy 
opowiedzieli o biologii i różnicach w anatomii tych grup 
ptaków, przybliżyli ich zachowanie i tryb życia. Mieli 
szansę  bezpośredniego kontaktu z ptakami. Największą 
atrakcją była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego 
zdjęcia z puszczykiem. 
 Po raz czwarty   obchodziliśmy Światowy Dzień 
Misia Pluszowego. Tradycyjnie temu świętowaniu 
towarzyszyła akcja charytatywna prowadzona przez 

szkole koło PCK - zbiórka zabawek tj. maskotek, gier, 
książek.      
 Uczniowie kl. III uczestniczyli w "Wieczorze 
z Astrid Lindgren" , podczas którego mieli okazję 
poznać sylwetkę pisarki , kraj, z którego pochodziła 
oraz bohaterów powieści „Dzieci z Bullerbyn”.  
 Po raz siódmy byliśmy organizatorami 
Przeglądu Tańców Regionalnych, w którym wzięli 
udział tancerze z grupy „ Smerfy” z Publicznego 
Przedszkola w Kędzierzynie - Koźlu, zespołu 
tanecznego Łaziki ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy, 
grupy tanecznej z przedszkola w Raszowej, Krasnoludki 
z przedszkola w Dolnej, grupy tanecznej z przedszkola 
w Kadłubcu, grupy Rybki z  przedszkola na Górze 
Świętej Anny, Pszczółki z przedszkola w Leśnicy, 
RYTMIX  z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 
w Ujeździe, zespołu Cisowianka z Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Kędzierzynie- Koźlu, reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w Raszowej, przedszkolaki 
z Zalesia Śląskiego, uczniowie z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Zalesiu Śl.  Uczestnicy 
zaprezentowali się w przepięknie wykonanych tańcach 
regionalnych oraz  w rytmie disco. Wykonawcy 
wraz z opiekunami zadbali o przepiękne stroje, które 
oddawały  klimat prezentowanego tańca. 
 22 listopada po raz kolejny w naszej szkole 
odbyły się warsztaty decuopage. Wzięli w nich udział 
chętni uczniowie, którzy zainteresowali się tą ciekawą 
formą ozdabiania przedmiotów. Ozdabiali słoiki, puszki, 
pudełka a nawet opakowania po kremach. Powstałe 
prace trafią do domów uczestników warsztatów oraz na 
kiermasz świąteczny, który rozpocznie się 12 grudnia. 
29 listopada chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach 

plastycznych, podczas z których tworzyli 
prace dowolną techniką.. Pomysły były 
rozmaite - powstały bombki na choinkę, 
stroiki na stół, kartki. 
 W tym roku odbyły się w szkole 
andrzejki, które nawiązywały do zasad 
dobrego wychowania i rycerskości. 
Wiersz Wiery Badalskiej „Przepraszam, 
smoku” stał się  podstawą do zabawy 
i rozmów na temat kulturalnego 
zachowania. Nie brakło wróżb 
andrzejkowych, szczególnie atrakcyjna 
była wróżba w muffinkach. 
 Odbył się konkurs 

na najciekawszą bombkę, jego uczestnicy wykazali się 
ogromną pomysłowością i cierpliwością podczas 
wykonywania pracy.  
 W ramach profilaktyki  uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w warsztatach na temat szkodliwości 
dopalaczy, narkotyków.  
 Ogromnymi krokami zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia. Życzymy wszystkim, aby upłynęły one 
w spokojnej, przyjaznej atmosferze, zdrowiu. Niech 
każdy znajdzie czas na refleksję i spotkania 
z najbliższymi. 
W imieniu pracowników oraz uczniów   
                                                        Ewa  Janicka 
 

Wieści ze szkoły w Zalesiu Śląskim 
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Rok kalendarzowy szybkimi krokami dobiega końca. 
Czas na podsumowanie naszych działań. Jesień była 
dla nas bardzo pracowita. Odbyły się szkolne 
eliminacje konkursów przedmiotowych klas IV-VI, 
a także inne ciekawe wydarzenia. 
10 listopada miał miejsce w naszej szkole nietypowy 
apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 
Uczniowie klasy piątej i szóstej postanowili 
zorganizować dla swoich kolegów i koleżanek imprezę 
przypominającą jeden z najbardziej popularnych 
programów rozrywkowych - ,,Kocham Cię, Polsko". 
Teleturniej prowadzili Natalia Skolik oraz Tomasz 
Rudner. Drużyny reprezentujące poszczególne klasy 
zdobywały punkty w następujących rundach: Gorące 
krzesło, Krzyżówka na czas, Kalambury, Jaka to 
legenda, Polskie zabytki, Koło fortuny, Zgadnij, kim 
jesteś, Urodziny. Uczniowie rywalizowali ze sobą 
zacięcie, prześcigając się wiedzą o Polsce. Po 
80 minutach udanej zabawy okazało się, że najmłodsi 
uczestnicy naszego teleturnieju: Edyta Murlowska, 
Weronika Nowaczek, Natalia Pazurek i Bartek Adam 
zdobyli największą liczbę punktów. Tak wspaniały 
wynik nie byłby możliwy bez dopingu i pomocy 
kibiców, wyposażonych w szaliki, czapki, biało-
czerwone flagi i inne gadżety. Nietypowe obchody 
Dnia Niepodległości z pewnością stanowiły ciekawą 
odmianę od szarej rzeczywistości. Dziękujemy naszej 

sympatycznej absolwentce Marlenie Rudner 
za przygotowanie pięknych dekoracji, a także panu 
Adamowi Kubickiemu, który zaprojektował i wykonał 
Koło Fortuny. 
Nasza szkoła od 15 listopada 2016r. bierze udział 
w projekcie ,,Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają 
kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje 
edukacyjne", który jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 
udziałowi w tym projekcie dzieci uczęszczają 
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach koła 
matematyczno-przyrodniczego z wykorzystaniem 
kompetencji informatycznych i językowych (kl.I-VI), 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 
imatematyki (kl.IV-VI), a także kółko szachowe (kl.I-
VI). Przed nami warsztaty z robotyki i automatyki 
w ramach koła pozalekcyjnego (kl.IV-VI), a także 
liczne wyjazdy, m.in. do Centrum Kopernika 

czy Pokrzywnej. 
17 listopada 2016r. odbyła się u nas nietypowa lekcja, 
którą poprowadził absolwent naszej szkoły - Pan 
Marian Smiatek.  Opowiedział on uczniom o swojej 9 -
 miesięcznej podróży autostopem po Europie 
oraz Ameryce Południowej i Środkowej. Pasji 
podróżowania towarzyszyły liczne niepowtarzalne 
zdjęcia, które przedstawiały  odwiedzane przez Pana 
Mariana miejsca, napotkanych po drodze ludzi 
oraz cudowne nietypowe krajobrazy. Dzieci nie mogły 
uwierzyć w to, że podróżnik odwiedził ponad 
30 krajów. Były zafascynowane opowieścią o podróży, 
zadawały liczne pytania, a na zakończenie nagrodziły 
prelegenta gromkimi oklaskami. Pełne wiary 
we własne możliwości i zapału wróciły do kolejnych 
zajęć lekcyjnych.  
6 grudnia, z samego rana, zaczęły schodzić się do 
naszej szkoły Mikołaje. Okazało się, że to nasi 
uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie 
organizowanym przez Samorząd Uczniowski 
na najpiękniejszy strój Mikołaja. Komisja uznała, 
że najbardziej wyróżniał się uczeń klasy piątej - Julian 
Sowiński. II miejsce zajęła Nicole Wierzbicka z klasy 
II, a III - Tomasz Rudner z klasy V. Tego 
wyjątkowego dnia odwiedził nas również Święty 
Mikołaj, który chodzi po świecie rozdając 
grzecznym dzieciom prezenty. Nigdy nie zapomina 

również o naszych przedszkolakach 
i uczniach. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych jako pierwsze witały 
(w kościele pw. Wszystkich Świętych 
w Raszowej) Mikołaja. Wszystkie bardzo 
przeżywały to spotkanie. Mikołaj 
rozmawiał z dziećmi, wysłuchał wielu 
piosenek i wierszy przygotowanych 
specjalnie dla niego. Nie zapomniał 
również o prezentach dla każdego 
dziecka, bo przecież małe dziecięce psoty 
zawsze można wybaczyć. Następnie 
do kościoła poszli nasi uczniowie. Przy 
dźwiękach gitary, na której grała nasza 
absolwentka Marysia Willner, pełni 
radosnych emocji śpiewali piosenki dla 
zacnego gościa z nieba. Uśmiech 

i wyjątkowa atmosfera zagościła dokoła.  
Stało się już tradycją naszej szkoły, że w czasie 
adwentu szerzej otwieramy nasze serca na tych, którzy 
potrzebują ciepła, pomocy i wsparcia. Także w tym 
roku postanowiliśmy zorganizować zbiórkę słodyczy 
i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Kędzierzynie-
Koźlu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że możemy 
liczyć na naszych uczniów i ich rodziców. Kosz, 
do którego zbieramy słodycze zapełnia się bardzo 
szybko. Z całego serca dziękujemy wszystkim tym, 
którzy wzięli udział w zbiórce.   
Przed nami magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. 
Życzymy wszystkim, aby każda noc w naszym życiu 
była nocą Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem 
wewnętrznym.  
    Iwona Pawlus  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej  

Aktualności z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 



 

 

     W Szkole Podstawowej w Leśnicy jak zwykle na nudę nie 
możemy narzekać. W ciągu ostatnich trzech miesięcy działo się 
bowiem dużo. 
     Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, dzięki czemu 
dowiadywaliśmy się mnóstwa nowych dla nas rzeczy. 
17 października uczniowie z klasy I wybrali się na wycieczkę 
do kwiaciarni. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą 
ludzi różnych zawodów w bliższym i dalszym otoczeniu. 
Pierwszoklasiści, dzięki uprzejmości właścicielki kwiaciarni 
Pani Beaty Czakaj poznali różne kwiaty cięte i doniczkowe, 
nazywali je i rozróżniali oraz mogli obserwować jak układa się 
piękne bukiety. Pani Beacie bardzo dziękujemy za poświęcony 
nam czas i miłe przyjęcie. 
     Dnia 21.11.16 r. klasy IV-VI wybrały się na wycieczkę do 
Kędzierzyna-Koźla na spektakl pod tytułem ,,Bogowie 
i Herosi'', który w nowatorski sposób przedstawiał sylwetki 
greckich bogów i herosów oraz ich przygody i tajemnice. 
W tym samym dniu klasy I-III obejrzały przedstawienie 
muzyczne  pt. "Dzwonnik z Notre Dame". Wyjazd wszystkich 
klas dofinansowany został ze środków przekazanych przez 
Radę Rodziców oraz  w ramach programu profilaktyki. 
     Wszystkie klasy uczestniczyły także w wyjazdach 
do pracowni eksperymentalno-doświadczalnych 
Zaczarowanego Świata w Regionalnym Zespole Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu. Nauka z wykorzystaniem 
różnorodnych aktywnych metod pracy, ciekawe zajęcia, 
niezapomniane wrażenia pozwoliły poznać fascynujący świat 
nauki i techniki. Wyjazd został dofinansowany przez 
Burmistrza Leśnicy w ramach wsparcia innowacyjnych form 
edukacji oraz szkolnego programu profilaktyki. 
    Poza tym z okazji mikołajek wiele klas bawiło się na 
wycieczkach w wybrane przez siebie ciekawe miejsca. Było to 
kino, Aquapark, fabryka bombek, a nawet Wawel.  
   Oprócz wycieczek zorganizowano wiele różnorodnych 
imprez, z których na pewno wymienić należy szkolne 
uroczystości. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej obejrzeliśmy 
przedstawienie klas VI. Spektakl odznaczał się wysokimi 
walorami artystycznymi, nutą dobrego humoru i bogatą 
scenografią. Były także życzenia i podziękowania dla 
nauczycieli od Samorządu Uczniowskiego.  
   Kilka dni później odbyła się prawdopodobnie największa 
szkolna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Na uroczystość 
ślubowania przybyli rodzice, pan burmistrz Łukasz 
Jastrzembski, dyrekcja szkoły oraz uczniowie z klas drugich 
i trzecich wraz z wychowawczyniami. Pierwszoklasiści z klasą 
II a najpierw zaprezentowali program artystyczny pt. „ Na 
wiejskim podwórku”. Po uroczystym ślubowaniu i akcie 
pasowania otrzymali z rąk pani dyrektor i pana burmistrza 
książeczki i odblaski drogowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
Prezentów to nie koniec, pierwszoklasiści otrzymali również 
słodkie rogi obfitości od klas II i III, a Samorząd Szkolny 
wykonał dla nich pięknego milczka. 
    W przeddzień Święta Niepodległości byliśmy świadkami 
przepięknego, wzruszającego apelu w wykonaniu klasy V 
a Talentowi młodych aktorów towarzyszyła piękna scenografia 
i podniosła atmosfera. Swoje uzdolnienia miała okazję 
zaprezentować również klasa III a, która reprezentowała naszą 
szkołę na VII Przeglądzie Tańców w Zalesiu. Zatańczyła układ 
do piosenki "Dzieweczki ze Śląska" i taniec do muzyki z filmu 
"Greace".  
     Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w kilku 
pouczających spotkaniach.  
W dniu 21 października starsze klasy naszej szkoły 
uczestniczyły w spotkaniu o tematyce profilaktycznej 
zorganizowanym przez Urząd Miejski w Leśnicy w ramach 
gminnego programu profilaktyki. Tematem spotkania z panem 
Tomaszem Sikorą były zagrożenia związane z zażywaniem 

środków potocznie zwanych dopalaczami. W szkole odbył się 
również pokaz sportowy pod tytułem ,,Możliwości organizmu 
ludzkiego”. Pan Jurij Ziniewicz prezentował niesamowite 
sztuczki takie jak: chodzenie po szkle i po drabince z mieczy, 
leżenie na gwoździach i wiele innych. Dzięki temu wiemy, jak 
ważna jest siła charakteru i woli oraz wytrwała praca.  
   W ramach Międzynarodowego Dnia  Białej Laski, 
obchodzonego od 1964 roku,  uczniowie uczestniczyli 
w lekcjach wychowawczych, które uwrażliwiły ich na 
problemy dzieci niedowidzących lub słabowidzących. 
Uczniowie nauczyli się dostrzegać trudności z jakimi dzieci 
niepełnosprawne stykają się na co dzień, poznali umiejętności 
niepełnosprawnych kolegów. 
   W bieżącym roku szkoła uczestniczy w ogólnopolskim 
projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt 
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.  Jego celem 
jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego 
korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. 
W trakcie warsztatów, uczniowie kl. III, IV, V i VI, chętni 
rodzice oraz nauczyciele przy wsparciu  trenera szukali 
rozwiązań problemów z zakresu bezpieczeństwa w sieci 
i korzystania z TIK. Dowiedzieli się między innymi 
jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, 
jak definiowana jest prywatność w serwisach 
społecznościowych oraz czego mogą dowiedzieć się o nas inni 
dzięki informacjom, które sami udostępniamy w Internecie.   
    Klasy II b, III a, b wzięły udział w akcji wypuszczania zajęcy 
przez Koło Łowieckie ,,Zielona" z Gliwic. Akcja ta 
prowadzona jest w celu odbudowy populacji zwierzyny 
drobnej. Były to bardzo ciekawe zajęcia. Pierwszy raz w życiu 
z tak bliska dzieci mogły zobaczyć zające. Dowiedziały się też 
wielu ciekawych rzeczy od prowadzącego zajęcia myśliwego.  
    Z innych akcji ekologicznych wymienić można udział dzieci 
z klas IV w sadzeniu czereśni. Dnia 16 października uczniowie 
uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem PK Góra Św. Anny 
panią Beatą Wielgosik. W ramach spotkania  klasy czwarte 
wzbogaciły swoją wiedzę na temat „Aleje skarbnice przyrody. 
Chronimy dziedzictwo Opolszczyzny dla natury i człowieka”. 
Dzieci poznały gatunki drzew przydrożnych, typy zadrzewień, 
role zadrzewień w przyrodzie i kształtowaniu krajobrazu 
Opolszczyzny oraz dowiedziały się jak dobrze posadzić drzewo 
i jak o nie dbać. Za zdobytą wiedzę  uczniowie otrzymali 
dyplom „Eksperta drzew”.  Następnie wzięli udział w akcji 
sadzenia czereśni pod Górą św. Anny. Z wielkim zapałem, 
wraz z pracownikami PK Góra Św. Anny posadzili ponad 100 
drzew. Nasadzenia to część projektu odtworzenia historycznej 
alei drzew owocowych.  Młodzież z  zainteresowaniem będzie 
obserwować rozwój drzew i z niecierpliwością czekać na 
pierwsze owoce.  Młodzi przyrodnicy zostali poczęstowani 
pyszną grochówką. Dziękujemy za piękną lekcję przyrody. 
    Szkolne życie znacząco uatrakcyjnia nam także Samorząd 
Uczniowski. W ostatnim czasie przygotował on wiele akcji. 
Jedna z nich odbyła się z okazji Dnia Spódnicy. Był to konkurs 
na zrobienie eko-spódniczki. Pomysłowość uczestników 
konkursu zadziwiła nas wszystkich. Najlepiej jednak z tym 
zadaniem poradzili sobie: Sitnik Oliwia, Rigol Martyna, 
Szaradowska Marta.  
   23 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę 
szkolną dla uczniów klas IV-VI z okazji andrzejek. Podczas 
dyskoteki można było zakupić w kawiarence wodę oraz 
batoniki, a także poznać swoją przyszłość dzięki wróżbom 
przygotowanym przez członków SU.   
   W listopadzie obchodziliśmy również Dzień Praw Dziecka. 
Z tej okazji Samorząd Uczniowski poprosił uczniów 
wszystkich klas, aby spisały prawa oraz obowiązki dzieci na 
kolorowych motylach, które później ozdobiły okna naszej 
szkoły.  

SZKOLNE WIEŚCI Z LEŚNICY 
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W niedzielę 27 listopada br. odbył się XVI Festiwal 
Piosenki i Tańca "Kuźnia" w Zawadzkim. Podczas konkursu 
zaprezentowały się zespoły Mini Entropia, Entropia i 
Wataha, odnosząc pierwsze sukcesy w bieżącym sezonie 
tanecznym. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek 
Sportu i Turystyki w Zawadzkim. Serdecznie dziękujemy 
Paniom Małgorzacie Bloch, Joannie Kampa, Wandzie Maj i 
Danucie Kupny za pomoc i kibicowanie naszym tancerkom. 
Pani Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz dziękujemy za 
umożliwienie wyjazdu na festiwal. Wszystkim tancerkom 
serdecznie gratulujemy pięknych prezentacji. 

 
 

Nasze wyniki: 
w kat. solo dzieci 7-9 lat: 
I miejsce - solo hip hop Rozalia Kampa  (Mini  
Entropia) 
II miejsce - solo pompon Julianna Bąk  (Mini  
Entropia) 
III miejsce - solo hip hop Jagoda Wróblewska (Mini 
Entropia)  
w kat. solo 14-16 lat i starsi: 
wyróżnienie - solo hip hop Marta Gola  (Wataha) 
w kat. duety 7- 9 lat: 

wyróżnienie - duet hip hop Martyna 
Bochynek i Alicia Mnich (Mini 
Entropia) 
w kat. duety 10-13 lat: 
wyróżnienie - duet hip hop Julia Sucha 
i Zofia Grzyb (Entropia) 
w kat zespoły 7-9 lat: 
II miejsce - zespół Mini Entropia 
w kat. zespoły 10-13 lat: 
II miejsce - zespół Entropia 
w kat. zespoły 14-16 lat i starsi: 
wyróżnienie - zespół Wataha    
   LOKiR 

Taneczne sukcesy 

Turniej Siatkówki 
Na hali sportowej w Leśnicy odbył się 2 grudnia I Barbórkowo-Mikołajkowy Turniej Siatkówki o Puchar 

Burmistrza. Jego organizatorami byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Animator Sportu Katarzyna 
Kozołup, Radny z Poręby Rudolf Gajda oraz działacz sportowy Jerzy Gola. W turnieju zmierzyło się sześć 
najlepszych drużyn. Dochód z opłat startowych w wysokości 400 zł przekazany zostanie na dalsze leczenie 
Zuzanny Kluge z Kadłubca. Organizatorzy turnieju zapewnili uczestnikom napoje oraz poczęstunek. Rywalizacja 

była zacięta, ale w duchu 
fair play.  
Wyniki Turnieju: 
I miejsce – Osiedloki 
Zdzieszowice 
II miejsce – Leśnica II 
III miejsce – Leśnica I 
IV miejsce – Gang Sołtysa 
Zdzieszowice 
V miejsce – Pytel Bud 
Wysoka 
VI miejsce – OSP Leśnica 
  LOKiR 

  Z innych inicjatyw SU trzeba wymienić także przygotowanie Dnia Pluszowego Misia, przystąpienie naszej szkoły do akcji 
Góra Grosza oraz organizację kiermaszu świątecznego, w czasie którego będzie można zaopatrzyć się w wykonane 
przez uczniów i rodziców bożonarodzeniowe ozdoby. 
    Ciekawe inicjatywy podejmują w szkole również wszyscy wychowawcy i nauczyciele, dbając o uatrakcyjnienie 
przekazywania dzieciom wiedzy. Godzina Kodowania jest międzynarodową akcją skierowaną do dzieci i dorosłych, która 
zachęca do kodowania przez co najmniej 60 minut w tygodniu od 5 do 11 grudnia br. Do tej globalnej inicjatywy przyłączyła 
się również nasza szkoła.  
Nasi uczniowie na zajęciach komputerowych oraz kółku informatycznym będą rozwiązywali łamigłówki z Angry Birds, Star 
Wars i Minecraft, tworzyli figury jeżdżąc po lodzie z Elsą i Anną, czy też tworzyli grę z Flappym. 
    Jak ważne jest zdrowe odżywianie, wiedzą nasi uczniowie doskonale, między innymi dzięki corocznemu udziałowi 
w akcji "Śniadanie daje moc", do której przystąpili na początku listopada. A teraz przed świętami poznają oni sposoby 
wypieku tradycyjnych pierników, dzięki czemu od kilku dni w szkolnych korytarzach rozchodzi się wspaniały ich zapach. 
Wszystkich czytelników zapraszamy do ich skosztowania. Składamy życzenia spokojnych, miłych, ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia,  nadziei – by nie opuszczała, radości – by rozweselała, miłości – by obrodziła, dobroci – by 
zawsze była  oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.   Iwona Romanowska  

Barbara Górna- Dyrektor SP w Leśnicy 
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 W leśnickim przedszkolu dbamy o zdrowie 
i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Pani 
intendentka  Irena Janiszyn oraz nasze niezawodne 
kuchareczki – Agnieszka Strokosz i Agnieszka Santura 
przygotowują zdrowe i pożywne posiłki zgodnie z zasadami 
HCCAP i wytycznymi Ministra Zdrowia.  Nauczycielki 
przybliżają dzieciom zasady zdrowego odżywiania się, 
dbania o higienę oraz czyste środowisko, w którym żyjemy. 
Realizujemy w placówce wiele projektów edukacyjnych -
  Mamo, tato wolę wodę; Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
Akademia Aquafresh; Czyste powietrze wokół nas.  
 Dnia 15 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Mycia Rąk. Przystąpiliśmy do VII Edycji 
Ogólnopolskiego Wielkiego Konkursu Ekologicznego dla 
przedszkoli pod hasłem „ Baw się zdrowo”. Pracę na 
konkurs – tor przeszkód- wykonał z własnych materiałów i 
samodzielnie ustawił na ogrodzie przedszkolnym  pan Artur 
Sitnik z pomocą córki Kamilki.  Bardzo dziękujemy panu 
Arturowi – nasze dzieci korzystając z nowych urządzeń 
nabywają sprawności i tężyzny fizycznej. Na zajęciach 
dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe sałatki owocowo- 
warzywne, soki, pieką ciasta. Potrafią samodzielnie 
przygotować kanapki na śniadanie. Wzięły udział 
w Ogólnopolskiej Akcji 
Śniadanie Daje Moc. 
Na ogrodzie 
przedszkolnym na wio-
snę powstały ogródki, 
w których dzieci wraz 
z wychowawczyniami 
sadzą kwiaty, krzewy 
owocowe i warzy-
wa.  Jesienią jest u  nas 
smacznie i kolorowo – 
dzieci degustują warzy-
wa i owoce samodziel-
nie wyhodowane 
w ogródkach . A kwiaty 
i ozdobne dynie cieszą 
oko w kącikach przyro-
dy.  Nasi wychowanko-
wie dbają również 
o środowisko, 
w którym żyjemy – naszą małą Ojczyznę- zbierają baterie, 
korki plastikowe, wiedzą jak segreguje się śmieci , a także 
porządkują  najbliższe otoczenie. Dzieci dbają również 
o otaczającą nas przyrodę.  
 Aż 29 rodzin zgłosiło się do  rodzinnego  Konkursu 
na wykonanie karmnika dla ptaków. Nauczycielki 
odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu – panie Barbara Strokosz i Magdalena Paszko 
miały nie lada zadanie, aby wszystkie stołówki dla ptaków 
umieścić wokół przedszkola . Teraz nasze ptaszki nigdy nie 
będą głodne.  
 Jednym z priorytetów naszej pracy jest 
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych 
wychowanków. W placówce realizowany jest Program 
Wychowawczy oraz opracowana została Polityka Ochrony 
Dzieci Przez Agresją i Krzywdzeniem. W miesiącu 
wrześniu przeprowadzana jest ewakuacja próbna na 
wypadek pożaru. W trakcie roku  szkolnego organizowane 
są spotkania dla dzieci z policjantami, strażakami, 
pielęgniarką oraz dietetykiem. W leśnickim przedszkolu 
czekało również dzieci wiele atrakcji – obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień 
Pluszowego Misia, Dzień Papieski. Dzieci przedstawiły 
program artystyczny w języku niemieckim dla społeczności 
lokalnej na Dzień Św. Marcina 
 Przygotowany pod kierunkiem p. Karoliny Trela 
i Kornelii Plachetka.  Grupa Pszczółki pod opieką 
p. Magdaleny Paszko reprezentowała nasze przedszkole na 
VII przeglądzie Tańców Regionalnych w Zalesiu Śląskim.  
 Jak co roku 6 grudnia odwiedził nasze przedszkole 

Św. Mikołaj z prezentami. Dzieci 
przygotowały prace plastyczne 
na  konkursy : „ Choinkowa 
ozdoba” ogłoszony przez 
Kuratorium Oświaty w Opolu oraz 
Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich „ 
Mikołaj”. Przed nami radosny 
okres – pieczenie i lukrowanie 
pierników, Jasełka dla rodziców, 
uroczysta wigilijka dla dzieci 
z udziałem zaproszonych gości. 
Grupa Biedronki pod opieką 
p. Barbary Strokosz została 
zaproszona przez p. Burmistrza 
Łukasza Jastrzembskiego do 
ubierania choinki w Urzędzie 
Miejskim. Włączyliśmy się 
do Akcji Szlachetna Paczka oraz 
Góra Grosza.   

 Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
naszym milusińskim, rodzicom, pracownikom, emerytom, 
sponsorom i przyjaciołom przedszkola życzę wesołych , 
zdrowych i spokojnych świąt w otoczeniu 
najbliższych  oraz  wszystkiego dobrego w Nowym Roku.  
 

 Gabriela Tiszbierek – dyrektor PP Leśnica. 

NOWINKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY 

W naszym przedszkolu jak zawsze nie ma czasu na nudy. W ostatnim czasie przedszkolaki 
między innymi brały udział w Święcie świętego Marcina, obchodziły Andrzejki i Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Poza tym w każdej z grup, z inicjatywy nauczycielki języka 
niemieckiego Karoliny Trela zostały stworzone Kąciki Polsko-Niemieckiej Przyjaźni. Dzieci 
wspólnie odkrywały to, co łączy Polskę i Niemcy. Po wspólnych rozmowach jednogłośnie 
stwierdzono, że jest to między innymi granica, historia, ale i orzeł w godle obu państw. Każda 
grupa w swoim kąciku posiada niemieckie i polskie książki, których tytuły wymieniane są raz 
na miesiąc oprócz tego dzieci znajdą w nich wiele dwujęzycznych gier wspomagających naukę 
i zachęcających do zabawy. Dotychczas najważniejszym etapem stworzenia kącika był 
Wewnątrz przedszkolny Konkurs na Logo Kącika Polsko-Niemieckiej Przyjaźni. Konkurs 

został rozstrzygnięty z końcem miesiąca listopada. Jury w składzie Helmut Paisdzior, Hubert Mincer, Urszula Janda, 
Gabriela Tiszbierek, Karolina Trela wybrało zwycięskie logo. Zwyciężczynią została Emilia Wycisło z grupy Motylków. 
Logo to będzie towarzyszyć każdej z grup przez kolejne lata jako znak rozpoznawczy kącika. Inicjatywa ta jest nawiązaniem 
do 25-rocznicy podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie.    Karolina Trela 
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji był 
organizatorem Gminnego Przeglądu Twórczości pn. 
"Serce dla Kultury", który odbył się 26  listopada br. 
w Auli Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny. Imprezę 
prowadził konferansjer Bogusław Musiolik.   

Jako pierwsze gościnnie zaprezentowało się 
Studio Piosenki ze Zdzieszowic (instruktor Daniel 
Kruczek). Potem wystąpiły zespoły działające przy 
Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Zaprezentowali 
się: zespół AleBabki (instruktor Dominika Paczosa), 
dziecięca grupa taneczno-wokalna Marlenki, 
młodzieżowa grupa taneczna Entropia, dziecięcy zespół 
taneczny Mini Entropia (instruktor Urszula Janda), 
Studio Piosenki LOKiR (instruktor Dominika Paczosa), 
sekcja karate (instruktor Tobiasz Bekiesch), 
młodzieżowy zespół taneczny Wataha (instruktor 
Mateusz Mateja), mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka 
i La Bella (instruktorki Sandra Mientus i Urszula 
Janda), sekcja break dance (instruktor Marcin Jęczmyk) 
oraz koło teatralne (instruktor Tomasz Stochniał). 

Impreza jest była także okazją 
do uhonorowania osób, które wspierają działalność 
LOKiRu. 
Wyróżnienia „Serce dla Kultury” otrzymali: 
- Burmistrz Łukasz Jastrzembski - za wspieranie 
i krzewienie kultury w Gminie Leśnica 
- Proboszcz parafii pw. Św. Anny Ambroży Pampuch - 
za owocną współpracę ze społecznością lokalną 
- Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN Helmut 
Paisdzior – za współpracę w ramach Kół DFK 
- Przewodniczący Koła TSKN Leśnica Hubert Mincer – 
za współpracę na szczeblu gminy 
- Animatorka kultury Edyta Gola – za współpracę 
podczas organizacji imprez o zasięgu gminnym 
- Instruktor sekcji szachowej UKS „Goniec” Leśnica 
Kazimierz Przybyłek – za ogromny wkład w kształcenie 
dzieci i młodzieży i wpajanie zamiłowania do 
królewskiej gry w szachy 
- Piotr Matheja „Leśnickie Centrum Medyczne” – za 

wspieranie finansowe przedsięwzięć sportowych 
i kulturalnych organizowanych przez LOKiR 
- Piotr Ksiądz firma Hermos - za wspieranie finansowe 
mażoretek i przedsięwzięć sportowych organizowanych 
przez LOKiR 
- Joachim Malorny - za wspieranie finansowe 
przedsięwzięć sportowych organizowanych przez 
LOKiR 
- Państwo Anna i Joachim Fait - za wspieranie 
finansowe działalności leśnickich mażoretek 
- Karol Cebula i Elżbieta Jacheć Tygodnik Regionalny 
Strzelec Opolski – za wpieranie finansowe 
przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez 
LOKiR oraz promowanie i krzewienie kultury 
- Prezes Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek 
i Cheerleaderek Polskich Stanisław Rewieński – za 
stworzenie ruchu mażoretkowego w Polsce 
- Instruktora mażoretek Sandra Mientus – 
za prowadzenie leśnickich grup mażoretkowych 
- Gminny Animator Sportu Katarzyna Kozołup – za 
krzewienie sportu w Gminie Leśnica 
- Pasjonat historii lokalnej Berthold Malik – za ogromny 
wkład w propagowanie historii lokalnej  
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Joanna 
Rigol – za owocną współpracę 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy Barbara 
Górna – za owocną współpracę 
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Leśnicy Gabriela 
Tiszbierek - za owocną współpracę 
- Brat Dominik – za pomoc w organizacji przeglądów 
twórczości 
 Pracownice LOKiR-u otrzymały róże w dowód 
uznania ich pracy. 

LOKiR serdecznie dziękuje wszystkim 
występującym, ich Rodzicom i instruktorom. 
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i liczymy 
na dalszą owocną współpracę.  

LOKiR 

Gminny Przegląd Twórczości 2016 

Spotkanie z Mikołajem 
Ks. Proboszcz Henryk Pasieka, Burmistrz Leśnicy 

Łukasz Jastrzembski, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
Zarządy Osiedli nr 1 i 2 oraz DFK Leśnica byli 
organizatorami spotkania ze Św. Mikołajem. Odbyło się ono 
6 grudnia br. i rozpoczęło mszą św. roratnią. Po mszy 
św. nastąpiło uroczyste zapalenie choinek koło Galerii Sztuki 
w Leśnicy, którego dokonał - wylosowany wśród dzieci  na 
roratach - Adaś Mincer. Wszystkich zebranych przywitał 
burmistrz Łukasz Jastrzembski. Potem zawitał do nas długo 
wyczekiwany Św. Mikołaj. Niestety śniegu było mało 

i Mikołaj nie mógł przyjechać saniami. Z pomocą przyszli 
mu strażacy z OSP Leśnica, którzy przywieźli go swoim 
wozem. Święty rozruszał wszystkie dzieci piosenką. 
Najmłodsi otrzymali od niego czekolady. Dzieci mogły 
skorzystać za darmo z mikołajkowej karuzeli. Organizatorzy 
zapewnili dla uczestników spotkania ciepły i słodki 
poczęstunek, który podawano w Galerii Sztuki. LOKiR 



 

 

NUMER 3/2016 

Szanownym Jubilatom:  
z okazji 98 rocznicy urodzin – Pani Jadwidze Wyrwich     
z Leśnicy,  

z okazji 97 rocznicy urodzin - Pani Veronice Noszka 
z Poręby,  

z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Annie Słupina z Leśnicy, 

z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Anieli Szablickiej z Leśnicy, 
Panu Konradowi Bugiel z Czarnocina, Pani Łucji Gawlik z Wysokiej, 
Siostrze Marii Proske z Leśnicy,  

z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Anieli Stadnik z Góry Św. Anny, 
Pani Marii Wołowskiej z Lichyni, Siostrze Amalii Urbas z Leśnicy,  
Panu Stefanowi Cedzich z Dolnej, 

z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Rudner z Lichyni, Pani Cecylii Pecnik z Zalesie 
Śląskiego, 

z okazji 90 rocznicy urodzin – Panu Karolowi Ogorzałek z Raszowej, Panu Gerardowi 
Barteczko z Dolnej, 

z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Skrobocz z Dolnej, Pani Jadwidze Slawig  
z Raszowej, Pani Stanisławie Krafczyk z Poręby, Siostrze Elżbiecie Przybyła z Leśnicy, Pani 
Marii Szefer z Zalesia Śląskiego, Pani Hildegardzie Stibler z Zalesia Śląskiego, Pani Marii 
Krawczyk z Kadłubca, Pani Annie Moszko z Raszowej, 

z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Barbarze Muzyka z Leśnicy, Pani Gertrudzie Tiszbierek  
z Krasowej, Pani Elżbiecie Bukartyk z Leśnicy, Panu Joachimowi Kokot z Leśnicy, Panu 
Hubertowi Jałowy z Zalesia Śląskiego, Pani Elżbiecie Franetzki z Leśnicy, Panu Ludwikowi 
Waloszek z Zalesia Śląskiego, Siostrze Elżbiecie Golka z Leśnicy, Pani Elżbiecie Jalowy 
z Zalesia Śląskiego, Pani Marii Duczek z Kadłubca, Pani Elżbiecie Tiszbierek z Zalesia 
Śląskiego, Panu Erykowi Kroker z Zalesia Śląskiego, Pani Elżbiecie Weiser z Raszowej, Pani 
Łucji Suchanek z Kadłubca, Pani Teresie Jelito z Leśnicy, Pani Stefanii Waneckiej z Góry Św. 
Anny, Pani Marcie Wanisz z Leśnicy, Panu Janowi Chwałek z Zalesia Śląskiego, 
 
z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Tadeuszowi i Krystynie Ryncarz 
z Leśnicy, Państwu Waltrowi i Agacie Nowak z Leśnicy, Państwu Pawłowi i Elżbiecie Majnusz 
z Zalesia Śląskiego, Państwu Gothardowi i Annie Blaut z Zalesia Śląskiego,  

z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Joachimowi i Sabinie Prusko z Leśnicy, 
Państwu Dariuszowi i Kamili Góźdź z Leśnicy, Państwu Franciszkowi i Ewie Paterok 
z Leśnicy, Państwu Hubertowi  i Edycie Dronia z Zalesia Śląskiego, Państwu Jerzemu 
i Danucie Lorenc z Leśnicy, Państwu Grzegorzowi i Aldonie Szczesny 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. IV kwartału 2016 r. 

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

Zapraszamy na koncert kolęd 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji serdecznie zaprasza na tradycyjny koncert kolęd, który 

odbędzie się 6 stycznia 2017 roku w stodole biesiadnej w parku miejskim w Leśnicy. Rozpoczęcie 
koncertu o godz. 17.00. Wstęp wolny!      LOKiR 


