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URZĄD MIEJSKI  W LEŚNICY 

GRUDZIEŃ 2017 NUMER 3/2017 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

 Parafrazując słowa powiedzenia można napisać 
„Jubileusz, jubileusz i już po jubileuszu” i rzeczywiście 
jubileuszowe emocje już osłabły, a kurz na leśnickim 
runku opadł. Jednak na długo w pamięci pozostanie 
koncert organowy na Górze Św. Anny, Msza Św. 
w pięknie przystrojonym leśnickim kościele parafialnym, 
z „szytym na miarę” kazaniem biskupa Andrzeja Czai, 
całość sobotnich i niedzielnych uroczystości na leśnickim 
rynku z niesamowitym występem Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk, wieczornym pokazem sztucznych ogni, imprezą 
klubową L800, występami naszych grup artystycznych, 
szkół oraz przedszkoli, występem kabaretu Młodych 
Panów i naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
 Jestem pod ogromnym wrażeniem tak dużej ilości 
mieszkańców gminy Leśnica oraz gości, którzy przybyli 
wspólnie świętować 800-tne urodziny Leśnicy. Mam 
nadzieję, że przygotowywane przez wiele miesięcy 
uroczystości spełniły oczekiwania starszych i młodszych 
mieszkańców naszej małej ojczyzny. Rok Jubileuszowy to 
również wiele mniejszych, ale równie ważnych 
przedsięwzięć realizowanych przez gminne i powiatowe 
jednostki oświatowe, ochronkę, TSKN, koła emerytów 
czy ROD Leśnica. To zapoczątkowane cykliczne 
spotkania z historią lokalną, które cieszą się dużą 
popularnością, a dzięki którym mamy możliwość poznania 
wielu faktów na temat Leśnicy i okolic. 
 

 W sposób szczególny w nasz Jubileusz wpisał się 
Pan Krystian Gajda – były Dyrektor Szkoły Muzycznej, 
który napisał tekst i skomponował melodię do „Pieśni na 
800 lat”, a do której teledysk stworzyło Studio 
Wokalne BIS. Dziękuję za tą piękna inicjatywę, która 
pozostanie z nami na wiele kolejnych lat. 
 Wszystkie działania skupione wokół Jubileuszu 
800 lat Leśnicy wyzwoliły wiele pozytywnych emocji 
wokół uroczystości, co rusz zgłaszały się kolejne osoby 
z pomysłami jak uświetnić nasze święto, osoby które 
chciały przekazać jakąś pamiątkę do naszego muzeum czy 
podzielić się wspomnieniami o Leśnicy sprzed lat. Za to 
Wasze szerokie zaangażowanie jeszcze raz serdecznie 
dziękuję. 
 Dziękuję za wytężoną pracę pracownikom 
Urzędu, LOKiRu, ZGK, strażakom z naszych jednostek 
OSP i członkom stowarzyszeń, którzy jak zawsze 
bezinteresownie wsparli działania Gminy Leśnica. 
Dziękuję, że mogę na Was zawsze polegać. 
 W kończącym się Roku 
Jubileuszowym życzę wszystkim 
Czytelnikom Wiadomości Leśnickich 
błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia, a na Nowy 801 leśnicki 
Rok wszelkiej pomyślności.  
   Łukasz Jastrzembski 
   Burmistrz 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia serdeczne 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności,  

spokoju i radości oraz tylko dobrych dni  

w Nowym 2018 Roku 
składają 

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

LEŚNICKI ROK JUBILEUSZOWY DOBIEGA KOŃCA 
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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 18.10.2017 r. średnia 
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. (wzrost 
o 0,05 zł.). 
Stawka podatku rolnego na rok 2018 wynosić będzie: 
 dla właścicieli gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 

131,225 zł, 
 dla pozostałych podatników z 1 ha fizycznego – 262,45 zł. 

    Irena Barteczko Ref. Fin-Budż. 

Ważne numery 
telefonów: 

Urząd Miejski w Leśnicy  
77 461 52 81 - centrala 
77 461 53 42 - centrala 
77 461 53 08 - centrala 
77 461 53 90 - centrala 
77 463 98 50 - Ref. Organizacji 
77 463 98 51 - Księgowość 
77 463 98 52 - Ewidencja 
ludności 
77 463 98 53 - Podatki  
77 463 98 54 - USC 
77 463 98 55 - Ref. Rolnictwa, 
Ekologii  i Gosp. 
Nieruchomościami 
77 463 98 56 - Ref. Inwestycji i 
Gosp. Przestrz. 
77 463 98 57 - Ref. Infrast.  
Komunalnej 
77 463 98 58 - Stan. Pracy ds. 
Kultury 
77 463 98 59 - Stan. Pracy ds. 
Zam. Publ. 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej: 
77 4615181,  77 4615381 
Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji  
77 4615391 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
77 4048353 , 77 4048354 
Gminny Zarząd Oświaty 
77 4048315, 77 4048316, 77 
4048317 
Szkoła Podstawowa w Leśnicy  
77 4615330 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej  
Szkoła Podstawowa 77 4048265 
Przedszkole  77 4615666 
Zespół Szkolno- Przedszkolny  
w Zalesiu Śląskim  
Szkoła Podstawowa  77 4615241 
Przedszkole 77 4635948 
Przedszkole Lichynia 77 4615248 
Publiczne Gimnazjum w 
Leśnicy 
77 4615371 
Publiczna Szkoła Muzyczna w 
Leśnicy  
77 4615377 
Publiczne Przedszkole w 
Leśnicy  
77 4615333 
OZ Dolna 77 4615736 
OZ Góra Św. Anny  77 4615476 
OZ Kadłubiec  77 4635994 
ZPO Leśnica 77 4615216 
Posterunek Policji w Leśnicy 
77 4615222 
NZOZ Medica w Leśnicy 77 
4615324 
Stacja Opieki Caritas  77 
4615166 

WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO 
 
 Na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 listopada 2017 r. rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Piotra 
Garbacza. Działania w tym zakresie zostały podjęte ze względu na zmianę 
miejsca zamieszkania radnego, który wymeldował się z gminy Leśnica 
i tym samym został wykreślony z rejestru wyborców. Te przesłanki spowo-
dowały utratę prawa wybieralności w gminie Leśnica, co zgodnie z kodek-
sem wyborczym zaskutkowało wygaśnięciem mandatu. 
 Ustępujący radny, Pan Piotr Garbacz podsumowując swoją pracę 
na rzecz Rady Miejskiej w Leśnicy podziękował za dotychczasową współ-
pracę przez niespełna dwie kadencje Rady. 
Swoje słowa podziękowania skierował również do mieszkańców dzięki 
których głosom został wybrany na radnego. Stwierdził, że wszelkie poru-
szane kwestie zawsze były podejmowane na rzecz społeczności lokalnej.  
Natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy Pan Ryszard Froń 
wraz z radnymi podziękował za dotychczasową konstruktywną i pełną za-
angażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz za trud włożony 
w wykonywanie zadań radnego.  
 Za siedmioletnią współpracę organu wykonawczego z radnym po-
dziękował również Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski wraz 
z  pracownikami Urzędu Miejskiego w Leśnicy.  
Na zakończenie pracy w Radzie Miejskiej w Leśnicy Pan Piotr Garbacz 
otrzymał symboliczny prezent oraz kwiaty. To wydarzenie zostało uwiecz-
nione na zdjęciu.  
     Lidia Kremser-Tomeczek  
     Sekretarz Gminy 
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STAWKI PODATKOWE NA ROK 2018 
Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 27 listopada 2017 r. uchwaliła stawki podatkowe na rok 2018. Stosownie do 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. ogłoszonego w komunikacie  Prezesa GUS 
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P. z 2017 
r., poz. 697) stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r. zostały nieznacznie podwyższone (o ok. 1,9%) względem 
roku obecnego. 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 wynoszą:  
1) od gruntów:  

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,  

 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych - 4,63 zł od 1 hektara powierzchni,  

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,27 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 – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części:  
 mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m

2 
powierzchni użytkowej,  

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m

2 
powierzchni użytkowej,  

 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 
10,80 zł od 1 m

2
 powierzchni użytkowej,  

 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m

2
 powierzchni użytkowej,  

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 4,66 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,     Irena Barteczko Referat Finansowo-Budżetowy 

Wigilia dla osób samotnych  
Burmistrz Leśnicy oraz Zarząd Gminny Mniej-
szości Niemieckiej serdecznie zapraszają wszyst-
kie osoby samotne z terenu gminy Leśnica na 
tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbędzie 
się  w piątek, 22 grudnia br. o godz. 1500 
w restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy. 
Prosi się osoby samotne o zgłaszanie  uczestnic-
twa w wigilii w terminie  do dnia 18 grudnia br. 
w Urzędzie Miejskim w Leśnicy lub u sołtysa 
w swojej miejscowości. 
Odjazdy autobusów: 
I trasa: Poręba 14.15, Dolna 14.20, Czarnocin 
14.25,  Kadłubiec 14.35, Wysoka godz. 14.40, Gó-
ra Św. Anny 14.45. 
II trasa:  Krasowa 14.10, Raszowa 14.15, Łąki Ko-
zielskie 14.20, Popice 14.40,  Zalesie Śl.,  (Korea 
i przystanek główny) 14.45,  Lichynia 14.50. 
Odwóz w drogę powrotną ok. godz. 17.30. 
     KL. 

Świąteczna choinka  

We wtorek 12 grudnia przedszkolaki z Leśnicy – gru-
pa  Motylki pod opieką p. Iwony de Saint Aubin oraz 
pani dyrektor Gabrieli Tiszbierek ozdabiały świątecz-
ną choinkę, która ustawiona została w holu Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy. Podczas wieszania ozdób było 
bardzo wesoło i słychać  już było  kolędy.  
     KL. 
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Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 

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 Wydziału 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, właści-
ciele 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 bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości. 
         Ref. IK. 

 W roku 2016 trwały prace przygotowawcze 
do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ujęcia wo-
dy do celów przeciwpożarowych na rzece Padół 
w km 9+475 w Leśnicy”. Oznaczenie „9+475” to po-
dany kilometraż rzeki Padół (liczony od ujścia rzeki 
do źródła), miejsce w którym zlokalizowano budowę 
ujęcia wody. W czerwcu 2016 r. zlecono wykonanie 
dokumentacji projektowej, która wymagała uzyska-
nia stosownych uzgodnień i opinii, całość zakończy-
ła się otrzymaniem pozwolenia na budowę. W lipcu 
2017 r. rozesłano zapytania ofertowe do firm na reali-
zację zadania. Po złożeniu ofert wybrano wykonaw-
cę i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlo-
wo-Usługowym „Autocort” z Leśnicy. W tym sa-
mym miesiącu podpisano również umowę w spra-
wie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego 
Gminie Leśnica pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację zadania. We 
wrześniu przekazano teren i plac budowy wyko-
nawcy. Rozpoczęły się prace polegające na wykona-
niu ujęcia brzegowego wód powierzchniowych 
w celu zabezpieczenia właściwej ilości wody do ce-
lów przeciwpożarowych dla obiektów publicznych 
przy ulicy Kozielskiej, Nad Wodą i Stawowej w Le-
śnicy. Potrzeba wykonania inwestycji wynikła z nie-
wystarczającej wydajności hydrantów pożarowych 
zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Wykonano 
obniżenie dna koryta rzeki Padół na odcinku 30,0 m 
(bez możliwości stałego piętrzenia wody za pomocą 
zastawki). Na tym odcinku na całej szerokości dna 

oraz na skarpach pasem szerokości 1,5 m wykonano 
umocnienie z płyt betonowych typu JOMB. Umoc-
nienie zostało ograniczone z obu stron gurtem beto-
nowym, mającym na celu zapewnienie stabilności 
dna rzeki powyżej i poniżej projektowanego obniże-
nia. Przy gurcie dolnym budowli zamontowano dwa 
kanały z rur (zabezpieczone kratą przed dostawa-
niem się większych zanieczyszczeń), nimi doprowa-
dzana jest woda do studni czerpalnej (ssawnej) znaj-
dującej się obok. Studnia  o średnicy ø2000 mm jest 
prefabrykowana, wykonana z betonu o odpowied-
niej wodoszczelności i mrozoodporności. Zamonto-
wane zostały w niej dwa przewody ssawne wykona-
ne z rur ze stali nierdzewnej. Każdy z przewodów 
wyposażony jest w kosz ssawny, zawór zwrotny kla-
powy z dźwignią, nasadę i pokrywę nasady. Teren 
wokół studni czerpalnej oraz miejsce do zawracania 
i postoju dla samochodów straży pożarnej utwar-
dzono i wykończono kostką brukową. Realizacja in-
westycji zamknęła się w kwocie ok 130.000,00 zł z 
czego połowa jest dofinansowana przez Powiat 
Strzelecki.  

Cieszymy się, że inwestycja mimo pogorsza-
jących się warunków atmosferycznych została za-
kończona. Mamy zapewnione wymagane zapotrze-
bowanie na wodę, a co za tym idzie polepszone bez-
pieczeństwo przeciwpożarowe. Niech ten obiekt słu-
ży straży pożarnej jak najdłużej i oby nigdy nie za-
brakło wody w Padole.       A. Lepich - referat IK  

BUDOWA UJĘCIA WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NA RZECE 
PADÓŁ W LEŚNICY 
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W ostatniej gazetce pisaliśmy o przebudowie 
części budynku przedszkola i świetlicy wiej-
skiej w Dolnej. Prace wykonuje firma K+D 
Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna –
Koźla. Obecnie trwają ostatnie prace na bu-
dowie, termin zakończenia zadania to 20 
grudnia 2017 r.  W listopadzie zostały wyko-
nane prace dekarskie na obiekcie, zamonto-
wano stolarkę okienną i drzwiową, została 
otynkowana i pomalowana elewacja. Ze 
względu na obecną porę roku prace asfalto-
we i uzupełnienie ziemi przy budynku zosta-
ną wykonane wiosną przyszłego roku, nie 
było to objęte przetargiem. W obiekcie za-
montowano podstawowe instalacje m.in.: 
elektryczną, wentylacyjną, centralnego 
ogrzewania. Wymieniona została cała pod-
łoga na piętrze budynku, istniejąca została 
zdemontowana, wypoziomowano belki stro-
powe  i wykonano nowe warstwy podłogi 
wykończone panelami. Pozostałe podłogi 
w budynku zostały wykończone płytkami 
ceramicznymi. Zostały zakończone prace 
tynkarskie wewnątrz budynku, pomalowano 
ściany. Całość prac objętych umową oraz 
robotami dodatkowymi opiewa na kwotę ok. 
287.000,00 zł  

Całość bardzo ładnie się prezentuje. Zmie-
nione piętro budynku zachwyca, powstała 

otwarta przestrzeń aż zachęca do zorganizowania tu sylwestra.     A. Lepich - referat IK  

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KLUBU WIEJSKIEGO W DOLNEJ 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA 

KOLEJNE NAGROBKI NA LEŚNICKIM CMENTARZU ODRESTAUROWANE 

Z inicjatywy pana Helmuta Paisdziora, Zarząd Gminny TSKN w Leśnicy we współpracy z proboszczem Henrykiem Pasie-
ką, burmistrzem Łukaszem Jastrzembskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Froniem od roku 2014 realizuje 
projekt mający na celu ochronę zabytkowych nagrobków na leśnickim cmentarzu. Pierwszym etapem projektu było zinwen-
taryzowanie w formie fotoksiążki zabytkowych pomników.  

W roku 2017 udało się pozyskać: z Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie, darowiznę pana Joachima Siekiery, 
1% z podatku firmy pana Joachima Wiesiollka i z Banku Spółdzielczego w Leśnicy środki w wysokości  12 633,40 zł na 
renowację kolejnych 10 pomników. Wykonawcą robót był pan Rajmund Murek z Leśnicy.  Ponadto firma budowlana pana 

Rajmunda Jegiołki spo-
łecznie wykonała roz-
biórkę potężnych ele-
mentów z granitowych 
belek na 3 pomnikach.  

Odrestaurowanym na-
grobkom przywrócono 
ich wygląd, odtworzo-
no napisy w języku 
polskim i niemieckim.  

Łącznie od roku 2014 
udało się odrestaurować 
za kwotę 49 000 zło-
tych, 33 nagrobki pol-
skie i niemieckie,  
świadczące o wielokul-
turowości naszej leśnic-
kiej ziemi.  
  KL 
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Kronika wydarzeń 

 31 października burmistrz Łukasz Ja-
strzembski w Urzędzie Gminy w Cisku 
przekazał umowę dotyczącą wsparcia dla 
miejscowości Landzmierz, która ucierpia-
ła podczas nawałnicy w dniu 7 lipca 2017 
roku. Trąba powietrzna w zaledwie kilka 
minut zniszczyła tam bardzo wiele budyn-
ków. Rada Miejska w Leśnicy przezna-
czyła na usuwanie skutków szkód dotację 
celową w kwocie 10 tyś. złotych, którą 
wykorzystano na odbudowę dachu na bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Landzmie-
rzu.  

 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego odbyło się trój-
stronne spotkanie (Gmina Leśnica, Powiat 
Strzelecki, Samorząd Województwa Opol-
skiego) w sprawie remontu drogi powiato-
wej w Zalesiu Śląskim. Podczas spotkania 
omówiono również kwestie związane 
z kolejnym etapem budowy kanalizacji 
sanitarnej w tej miejscowości.  

 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Leśni-
cy odbyło się spotkanie z Wicestarostą 
Strzeleckim Januszem Żyłką w sprawie 
chodnika w Porębie. Jest szansa, że w ro-
ku 2018 powstanie chodnik w okolicach 
przystanków autobusowych. 

 11 listopada br. Zastępca Burmistrza An-
drzej Iwanowski uczestniczył w powiato-
wych uroczystościach z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości, które odbyły 
się w Strzelcach Op.   

 11 listopada br. odbył się „Bieg między 
Pomnikami”. Dłuższa trasa ze Zdzieszo-
wic, przez leśnicki Rynek, pod Pomnik 
Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny  
i z powrotem do Zdzieszowic wyniosła 
17 km, natomiast krótka trasa  miała dłu-
gość 5 km. Sygnał do startu z leśnickiego 
rynku, w biegu na 5 km,  dał burmistrz 
Łukasz Jastrzembski. Na obydwu dystan-
sach dopingowaliśmy mieszkańcom na-
szej gminy.  

 

Zadanie „Rewitalizacja Kompleksu Rekreacyjne-
go w Leśnicy ”- będzie realizowane 

 Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy zlokali-
zowana  w Leśnicy przy ulicy Porębskiej 1 na działkach nr 
707,708,713,2292,4015,4016 rozpocznie się w 2018r. 
Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do progra-
mu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Opolskiego w miesiącu kwietniu br . 
Dokumentację projektową opracowała Pracownia Architektury –
JAMS architekt Mariusz Sługocki z Opola natomiast wniosek o do-
finansowanie 
opracowało 
biuro Pro-
gress Consul-
ting Sp.  z 
o.o.  z Wro-
cławia. Pan 
Burmistrz 
otrzymał po-
twierdzenie, 
z Urzędu 
Marszałkow-
skiego w 
Opolu, iż 
projekt został 
zakwalifiko-
wany do do-
finansowania.   
Na obiekcie wykonane zostaną następujące prace: 
 roboty rozbiórkowe, 
 przebudowa budynku towarzyszącego w którym wydzielono 

cztery strefy użytkowe,: 
1) mała gastronomia z zapleczem pracowniczym,  
2) holl wejściowy ( ze strefą kasową ), 
3) cz. szkoleniowa ( 2 salki szkoleniowe z możliwością podziału), 
4) zaplecze sanitarno-socjalne basenu (przebieralnie oraz WC 
z natryskami). 

 przebudowa niecki basenowej (utworzenie strefy pływackiej 
strefy rekreacyjnej oraz wypłycenia (tzw.brodzik),  

 budowa budynku stacji uzdatniania wody-SUW, zbiornika prze-
lewowego oraz odstojnikowego, 

 elementy małej architektury, plac zabaw, schody terenowe, łącz-
ka rekreacyjna,  

 budowa przyłącza wod.-kan.,  
 sieć oświetleniowa i przyłącze en. 
Obecnie przygotowuje się dokumenty do przeprowadzenia procedu-
ry przetargowej. 

Nowy obiekt 
zakłada bo-
gaty program 
użytkowy, 
z którego 
mieszkańcy 
gminy będą 
mogli korzy-
stać w dru-
giej połowie 
2019 r. 
Obiekt bę-
dzie wyglą-
dać tak jak na 
wizualizacji.  
 
 

    M. Urbańczyk 
 Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Przestrzennej 
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 17 listopada w Opolu odbyło się oficjal-
ne przekazanie dla jednostki OSP 
w Leśnicy fabrycznie nowego  samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego MAN/
Stolarczyk TGM 18.340 wraz z wypo-
sażeniem, który do Leśnicy przyjechał 
w dniu 26 października br. Wartość po-
jazdu wynosi 682 527,00 zł, z tego 
477 768,90 zł  – dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, 204 758,10 zł – środki budżetu 
gminy. 

 W dniach 17 – 19 listopada przedstawi-
ciele jednostek OSP z gminy Leśnica 
wraz z burmistrzem Łukaszem Ja-
strzembskim uczestniczyli w wyjeździe 
do partnerskiej gminy Hirschaid, w któ-
rej odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń dla tamtejszych strażaków. 
W spotkaniu tym wzięli udział również 
strażacy z Ivančna Gorica ze Słowenii 
— miasta partnerskiego Hirschaid.  

 1 grudnia br. odbyło się posiedzenie 
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Leśnicy. Jednym z punktów 
obrad było podziękowanie skierowane 
przez burmistrza Łukasza Jastrzemb-
skiego do strażaków z jednostek OSP 
w Czarnocinie, Łąkach Kozielskich, 
Leśnicy, Lichyni, Raszowej i Zalesie 
Śląskiego, którzy uczestniczyli w zabez-
pieczeniu p.poż. i innych pracach przy 
organizacji Jubileuszu 800-lecia Leśni-
cy. 

 2 grudnia przekazany został do OSP 
Lichynia samochód pożarniczy IVECO 
DAILY 65C15D, dotychczas użytkowa-
ny przez OSP Leśnica. 

 8 grudnia Zastępca Burmistrza Andrzej 
Iwanowski uczestniczył w Strażackiej 

Kronika wydarzeń 

ROZBUDOWA REMIZY OSP W RASZOWEJ 
 Prace na budowie remizy OSP w Raszowej przy-

spieszono. 

Wykonawca 

zadania fir-

ma ALOG z 

Reńskiej Wsi 

od września 

b.r. prowadzi 

prace bu-

dowlane 

związane 

z rozbudową 

remizy. Pla-

nuje się jesz-

cze w tym roku uzyskać stan surowy obiektu. Prace przebie-

gają zgodnie z harmonogramem. Na wykonanie prac wykoń-

czeniowych, instalacji oraz zagospodarowania terenu wyko-

nawca ma czas do 31.07.2018 r. Na bieżąco na budowie od-

bywają się rady budowy przy współudziale przedstawicieli 

OSP Raszowa, w celu uzyskania odpowiedniego nadzoru 

inwestycji. Ogólny koszt inwestycji wynosi 840.772,00 zł. 

Zakres prac wykonanych i odebranych przez inwestora to: 

roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, 

wzniesienie ścian i stropów budynku.  
     Andrzej Kosubek  

  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

Wigilii Strażaków Powiatu Strzeleckiego, która miała miejsce 
w Krośnicy. Podczas spotkania podsumowany został przegląd ope-
racyjny naszych jednostek OSP  i powiatowy przegląd kronik.  

 W dniach 8-9 grudnia na jarmarku adwentowym w Hirschaid ślą-
skie specjalności (kołacz, makówki, miód, ozdoby świąteczne) wy-
stawiły panie z koła DFK Leśnica. 

 W dniu 9 grudnia w partnerskim mieście Hirschaid odbył się Mi-
kołajkowy Piłkarski Turniej, w którym uczestniczyła najstarsza 
grupa Miro Deutsche Fußballschule z Leśnicy. Nasi młodzi piłka-
rze zagrali dobre mecze i zajęli VI miejsce w swojej kategorii gru-
powej.  
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      Ostatni okres w naszej szkole obfitował w wiele cieka-
wych przedsięwzięć. Działo się tak między innymi za sprawą 
kontynuowania realizacji przyjętych projektów edukacyj-
nych. 
Jednym z nich jest projekt pod nazwą Dzieci Europy. W jego 
ramach co roku klasy VI odwiedzają partnerskie miasto Cro-
switz oraz okolice. W tym roku również nasi uczniowie udali 
się do Niemiec. 
W programie wycieczki było zwiedzanie Drezna z jego naj-
piękniejszymi zabytkami, Budziszyna z urokliwym Starym 
Miastem, pobyt w zaprzyjaźnionej szkole w Crostwitz, gdzie 
nasi niemieccy koledzy zaprosili nas do zabawy w podchody 
i na dyskotekę, a także przygotowali dla nas ciekawe wystę-
py, czym my również się zrewanżowaliśmy. W trzecim dniu 
pobytu w Niemczech odpoczywaliśmy po wspaniałych wra-
żeniach w Tropical Islands.  Uczestnicy wyjazdu serdecznie 
dziękują pani Dyrektor BS w Leśnicy i panu Burmistrzowi 
Leśnicy za dofinansowanie projektu.    
 Kolejny nasz wyjazd, tym razem do Czech, związa-
ny był z projektem pod nazwą „Polsko-Czeska Akademia 
Turystyki i Sportu przy SP Leśnica”. W jednodniowym spo-
tkaniu integracyjnym podsumowującym wszystkie działania 
w projekcie wzięło udział 100 osób z polskiej oraz czeskiej 
strony. Po przyjeździe do Czech, polska grupa z czeskimi 
przewodnikami zwiedziła rynek miasta, urokliwe uliczki oraz 
kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Podczas pobytu 
w mieście Dub nad Moravou podziwialiśmy walory środowi-
ska i ukształtowanie terenu, braliśmy udział w rozgrywkach 
sportowych, wykonywaliśmy prace plastyczne, rzeźbiliśmy 
w drewnie, zwiedzaliśmy okolice i prezentowaliśmy występy 
według pomysłu polsko - czeskiej młodzieży. Po wspólnym 
obiedzie, w budynku szkoły podstawowej rozpoczęła się mini 
konferencja, w czasie której przedstawiono założenia oraz 
cele projektu.  Młodzież prowadziła wspólne rozmowy, wy-
mieniano doświadczenia, spostrzeżenia oraz kontakty. Grupa 
z Gminy Leśnica powróciła do domów z nadzieją udziału 
w kolejnym przedsięwzięciu realizowanym wspólnie z cze-
skim sąsiadem.  
 Oczywiście nadal trwa w naszej szkole realizacja 
projektu "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompeten-
cje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne", o czym 
informowaliśmy już w ubiegłym wydaniu gazety.   
 Kolejną okazją do poznania wyjazdowych atrakcji 
są w naszej szkole wycieczki mikołajkowe, w których uczest-
niczą wszystkie klasy. W tym roku programy tych wyjazdów 
były niezwykle różnorodne. Odwiedziliśmy m.in. parki wod-
ne w Rudzie Śląskiej i Raciborzu, Cinema City, kopalnię 
srebra w Tarnowskich Górach, fabrykę bombek i inne cieka-
we miejsca. Przedsięwzięcia zostały dofinansowane z fundu-
szy Rady Rodziców i były realizowane w ramach programu 
profilaktyki. 
 Uczniowie klas V w ramach lekcji przyrody uczest-
niczyli w ciekawej lekcji samorządności zorganizowanej 
w Urzędzie Miejskim w Leśnicy. Zajęcia poprowadził pan 
Łukasz Jastrzembski Burmistrz Leśnicy. Młodzież zdobyła 
wiedzę o podziale administracyjnym kraju, samorządzie tery-
torialnym i zadaniach jednostek terytorialnych. Uczestnicy 
zajęć mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
o gminie, a także o pracy samego urzędu. W czasie spaceru 
po budynku urzędu uczniowie poznali kompetencje pracow-
ników, dowiedzieli się jakie sprawy załatwia się w poszcze-
gólnych referatach. Atrakcją była możliwość zobaczenia ga-
binetu burmistrza. Uczniowie za aktywny udział w zajęciach 
otrzymali pamiątkowe ulotki edukacyjne, gadżety. Wiedza 
uzyskana w czasie spotkania z całą pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci młodych obywateli.  
   Dzieci z naszej szkoły chętnie uczestniczą w wielu 
imprezach upamiętniających święta i inne ważne wydarzenia. 
10 listopada obchodzona była w szkole 99. rocznica odzyska-
nia niepodległości przez nasz kraj. Z tej okazji klasy IV b i IV 
c przygotowały uroczysty apel, podczas którego przypomnia-
ne zostały uczniom ważne wydarzenia z historii Polski, prze-
de wszystkim 123- letni okres zaborów i odzyskanie wolności 
w 1918 r. Podkreślono również nazwiska wybitnych Pola-
ków, których działalność zbrojna i dyplomatyczna przyczyni-

ły się do ponownego pojawienia się naszej ojczyzny na mapie 
Europy. Nie zabrakło też pieśni patriotycznych i wojsko-
wych, jak „Rota”, „Pierwsza brygada”, czy „Przybyli ułani”.  
 Jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 
szkolnym jest Pasowanie na Ucznia, które co roku obchodzo-
ne jest bardzo okazale. Do tej uroczystości pierwszaki z na-
szej szkoły przygotowywały się od pierwszych dni września. 
Wychowawczynie klas pierwszych pani Krystyna Pogodzik 
i pani Grażyna Kaletka przygotowały wspólnie z uczniami 
program artystyczny, w którym brali udział wszyscy pierw-
szoklasiści oraz starsze koleżanki z Samorządu Uczniowskie-
go. Dzieci zaprezentowały swoje talenty, zdolności i tym 
samym wykazały, że są gotowe stać się stuprocentowymi 
uczniami. Ślubowanie odbyło się w obecności Sztandaru 
Szkoły. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych. 
Zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, pre-
zentów od klas starszych i przedszkolaków, wspólnym zdję-
ciem i życzeniami od pani dyrektor, uczniów, rodziców. Póź-
niej odbyło się wspólne spotkanie uczniów i rodziców we 
własnych klasach, gdzie został przygotowany słodki poczę-
stunek. Obecne na uroczystości pasowania przedszkolaki 
z PP w Leśnicy odwiedziły swoich starszych kolegów w kla-
sach, a także gościły w szkolnej bibliotece. 
 W związku z obchodami Międzynarodowego Mie-
siąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka szkolna zorgani-
zowała „Konkurs na laurkę i życzenia dla biblioteki”. 
Wszystkie laurki były piękne. Wybór zwycięzcy okazał się 
nie lada problemem, jednak po długich namysłach komisja 
wybrała laurkę z klasy II i Va.  
 Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz pani 
bibliotekarki obchodziliśmy 16 listopada 2017 r. Dzień Posta-
ci z Bajek. Z tej okazji w holu szkoły na parterze w czasie 
przerw były wyświetlane bajki, a uczniowie klas I–III zostali 
zaproszeni do udziału w quizie ze znajomości bajek. Wszyscy 
chętni mogli przebrać się za znane bajkowe postacie!  
Poza tym były zabawy wymagające wykazania się znajomo-
ścią treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci 
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie 
oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zga-
dywanki bajkowe, układanie puzzli z ilustracjami bajek, za-
bawa na czas „Jak Kopciuszek”- rozdzielanie grochu od ryżu. 
Na koniec dzieci wykonały prace plastyczną przedstawiającą 
ulubioną postać z bajki. Dzieci bardzo dobrze znają bajki 
i świetnie radziły sobie z zadaniami. 
 Obchodziliśmy w naszej szkole także Dzień Pluszo-
wego Misia. Wszystkie klasy uczciły ten dzień przynosząc do 
szkoły swoją ulubioną maskotkę. Samorząd Uczniowski 
przypomniał historię pluszowego misia i utrwalił ten sympa-
tyczny dzień na zdjęciach. Pani bibliotekarka zorganizowała 
we współpracy z SU konkurs plastyczny na najlepszą pracę 
przedstawiającą ulubioną maskotkę. Nagrody dla zwycięz-
ców ufundowała pani dyrektor.   
 W dniu 28 listopada w naszej szkole odbyła się 
Szkolna Wystawa Zwierząt Domowych. Jej celem było zapo-
znanie z różnorodnością zwierząt hodowanych w domach, ich 
potrzebami i wymaganiami hodowlanymi. Wśród prezento-
wanych zwierząt przeważały świnki morskie i chomiki, ale 
były też króliki, rybki, gołębie, papugi, żółw stepowy i wod-
ny oraz koszatki. Największą atrakcją był jeżyk Robercik. Na 
początku wystawy uczniowie mogli podzielić się wiedzą na 
temat swoich zwierząt oraz wymienić doświadczenia i spo-
strzeżenia z innymi młodymi hodowcami.  
 Jak co roku nasza szkoła brała udział w przeglądzie 
tańców w Zalesiu. Wśród licznych zespołów reprezentują-
cych przedszkola i szkoły podstawowe wystąpiła nasza klasa 
1 b. Dzieci zaprezentowały krakowiaka, który rozpoczynał 
się hejnałem mariackim zagranym na trąbce przez Łukasza, 
następnie dzieci zatańczyły twista. Dzieci bardzo przeżywały 
występ, który był ich pierwszym poza budynkiem własnej 
szkoły. 
 Już po raz siódmy obchodziliśmy w naszej szkole 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas III–VII 
zostali przeegzaminowani z podstawowej znajomości mnoże-
nia i dzielenia liczb naturalnych w zakresie 100. Uczniowie, 
którzy bezbłędnie i najszybciej rozwiązali wszystkie zadania 
otrzymali MT EXPERT CERTIFICATE. 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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 Na zakończenie musimy pochwalić uczniów naszej szkoły za osiągnięcia na wyższych szczeblach. I tak: uczeń 
klasy VI Tomasz Kremser zdobył wyróżnienie w regionalnym konkursie „Ze Śląskiem na ty” organizowanym przez  
Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej. Poza tym mogliśmy się cieszyć wieloma sukcesami sportowymi. Drużyna 
dziewcząt w składzie: Julia Mincer, Joanna Nawara, Paulina Hibner, Wiktoria Grundt, Aleksandra Kozołup, Martyna 
Rigol, Paulina Machoń, Alina Janda, Wiktoria Słobodzian zakwalifikowała się do półfinału wojewódzkiego halowej piłki 
nożnej, na którym zajęły III miejsce. I miejsce w turnieju „Z podwórka na stadion Tymbarka” i udział w etapie woje-
wódzkim wywalczyły nasze piłkarki: Martyna Rigol, Aleksandra Kozołup, Wiktoria Słobodzian, Paulina Machoń, Kami-
la Wojdyła, Paulina Kochan i Alina Janda. W powiatowych biegach przełajowych świetnie spisały się szóstoklasistki: 
Joanna Nawara – I miejsce oraz Julia Mincer – II miejsce. Natomiast uczeń klasy IV Szymon Myczewski zajął miejsce 
III. Wszyscy ci uczniowie zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.    
 Teraz powoli przygotowujemy się już do świąt Bożego Narodzenia. W całej szkole rozchodzi się wspaniały 
zapach pieczonych przez dzieci pierniczków oraz słychać przygotowania do szkolnych jasełek. Serdecznie na nie zapra-
szamy i życzymy już teraz wspaniałych i pełnych wrażeń świąt.    
 

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Leśnicy  

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy dok. ze str. 8 

Miesiąc listopad obfitował w wiele ciekawych imprez – 
 z okazji Dnia Postaci z Bajek dla dzieci zorganizowany 

został bal przebierańców, 
 w grupach najstarszych – Motyli i Biedronek odbyło się 

uroczyste Pasowanie na Starszaka z udziałem rodziców, 
 w placówce gościliśmy higienistkę 

szkolną p. Stefanię Jarocką, która prze-
prowadziła pogadanki z dziećmi: 
w grupach najstarszych – zasady udzie-
lania pierwszej pomocy, znajomość 
telefonów alarmowych, ćwiczenia na 
fantomach Ania, w grupie maluszków – 
dbamy o czystość, umiemy prawidłowo 
umyć ząbki, umiemy zaopiekować się 
chorym misiem,  

 placówkę odwiedziła grupa studentów 
z Wyższej Szkoły Zawodowej 
z Wolfsburga z opiekunem. Studentki 
zapoznały się z zasadami funkcjonowa-
nia przedszkola w Polsce, brały udział 
w zajęciach. Odwiedziły Urząd Miejski 
w Leśnicy, gdzie spotkały się z p. Bur-
mistrzem Łukaszem Jastrzembskim, 

 dzieci pod opieką p. Karoliny Trela 
wystąpiły z programem artystycznym 
w języku niemieckim na Święcie św. 
Marcina w stodole biesiadnej, 

 wszystkie grupy przygotowały prace 
plastyczne na konkurs plastyczny” Za-
pobiegajmy pożarom”, 

 z okazji Święta Niepodległości przygo-
towano dla dzieci prezentacje multime-
dialną „ Jesteśmy Polką i Polakiem”,  

 Rada Rodziców zorganizowała zabawę andrzejkową dla 
rodziców,  

 grupa Pszczółki pod opieką Kornelii Plachetka reprezento-
wała placówkę w VIII Przeglądzie Tańców Regionalnych 
w Zalesiu Śląskim,  

 grupa Biedronki pod opieką p. Barbary Strokosz reprezento-
wała placówkę na Gminnym Przeglądzie Twórczości 8 mi-
nut na 800 lat Leśnicy na Górze św. Anny, 

 Andrzejki – gry, zabawy wróżby w grupach, 
 gościliśmy aktorów z przedstawieniem teatralnym „ Świą-

teczni goście”,  
 w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza gościmy naszych 

absolwentów ze Szkoły Podstawowej z Leśnicy z klas VIIa, 
VII b, 

 naszych wychowanków odwiedzają również w ramach wo-
lontariatu uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Leśnicy – Gimnazjum, Szkoła Zawodowa, 
VII klasa Szkoły Podstawowej, 

 placówka przystąpiła do akcji Pocztówkowe Przedszkole. 
 
 
Grudzień przebiegał pod hasłem przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia: 
 ogłoszono VII Rodzinny Konkurs na wykonanie ozdoby 

”Aniołka na Boże Narodzenie”- w konkursie wzięły udział 
32 rodziny, nadesłano 40 prac,  

 
 

 dzieci odwiedził Św. Mikołaj ze swoim pomocnikiem El-
fem,  

 na zaproszenie p. dyrektor LOKIR Gizeli Szendzielorz wy-
chowankowie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym 
„Królowa Śniegu”,  

 wszystkie grupy z pomocą naszych mam piekły i lukrowały 
pierniki, a dla rodziców przygotowano kiermasz bożonaro-
dzeniowy,  

 zorganizowano dwie akcje charytatywne, które stały się już 
tradycją w naszym przedszkolu – Góra Grosza oraz Szla-
chetna Paczka ,  

 we wszystkich grupach odbędą się Jasełka z udziałem ro-
dziców,  

 dla wszystkich dzieci odbędzie się uroczysta wigilia 
z udziałem zaproszonych gości,   

 przygotowano prace na konkurs plastyczny „Choinka” 
ogłoszony przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich,  

 w ramach udziału w konkursie na ozdoby choinkowe „ An-
nogórskie choinki” wszystkie grupy wyjeżdżają na Górę św. 
Anny w celu ozdobienia wyznaczonej choinki własnoręcz-
nie wykonanymi ozdobami, 

 dzieci odwiedzają instytucje z życzeniami świątecznymi. 
 
Zaczarowani magią Świąt, staniemy pod rozgwieżdżonym 
niebem i patrząc na spadające płatki śniegu, pomyślimy 
o ludziach, których nosimy w sercu, życząc im spokojnych 
Świat , wszędzie tam , gdziekolwiek są….. 
Naszym wychowankom z rodzicami, pracownikom, przyja-
ciołom przedszkola, sponsorom życzę zdrowia i energii na co 
dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 
Roku 
   Gabriela Tiszbierek 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W LEŚNICKIM PRZEDSZKOLU 
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Gminny Przegląd Twórczości 
W auli Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbył się 26 listopada 

Gminny Przegląd Twórczości – „8 minut na 800 lat Leśnicy”. Jego organiza-
torami byli burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski oraz Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji. Imprezę prowadzili Chłopcy z Przyszowic, którzy bawili 
humorem i piosenką.  

Zaprezentowały się grupy wokalne: studio wokalne Bis (instruktorzy: 
Aleksandra Mikołajczyk i Jarosław Bednarek), studio piosenki LOKiR 
(instruktor: Martyna Nocoń), zespół śpiewaczy Frohsinn (instruktorzy: Maria 
Czeczor i Waldemar Bednarek), AleBabki oraz solista Alojzy Kwoczała. Wy-
stąpiły zespoły taneczne: mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella, 
zespoły Marlenki, Mini Entropia, Entropia i Wataha. Zaprezentowali się tak-
że: grupa Biedronki z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy 
(opiekun: Barbara Strokosz), uczniowie szkoły podstawowej im. Obrońców 
Góry Chełmskiej w Leśnicy (opiekunki: Tamara Sawicka, Grażyna Kaletka), 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy (opiekunki: Estera 
Frystacka, Izabela Martuszewska) oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Leśnicy (opiekun: Grażyna Przepiórkowska). Swoje 
talenty instrumentalne i wokalne pokazali uczniowie Publicznej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Leśnicy: kwintet klarnetowy (opiekun: Manfred Kudla), 
zespół trąbkowy (opiekun: Klaudiusz Lisoń), zespół wokalno-instrumentalny 
(opiekun: Adam Obstoj). Publiczność zobaczyć mogła także pokaz sekcji ka-
rate (instruktor: Tobiasz Bekiesch). Wszyscy występujący i ich opiekunowie 
otrzymali słodkie upominki oraz talony na poczęstunek. 

Podczas imprezy wyróżniono osoby, które angażują się w rozwój 
kultury na terenie gminy Leśnica oraz wspierają działalność Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. Byli to: burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 
brat Dominik, sponsorzy (starostwo powiatowe w Strzelcach Opolskich - Jó-
zef Swaczyna, Bank Spółdzielczy w Leśnicy - Renata Kurzał, firma Hermos – 
Piotr Ksiądz (Leśnica), Roboty Ogólnobudowlane - Paweł Harnos (Leśnica), 
Leśnickie Centrum Medyczne – Piotr Matheja, firma TAG – Patricia Wiesiol-
lek-Tkocz (Strzelce Op.), firma Feljan – Feliks J., Kita M. (Raszowa), firma 
T.I.G. Rusztowania - Raszowa, firma Izoler – Andrzej Garbacz (Łąki Koziel-
skie), Roldam – Gospodarstwo Rolne Zalesie Śl., IFA Powertrain Polska – 
Zimna Wódka, Tygodnik Regionalny Strzelec Opolski - Karol Cebula 
(Strzelce Op.), Transport Międzynarodowy „Pordzik” S.J. - Dolna, Zakład 
Ślusarski – Leszek Pistoła (Leśnica), Gasz Bau - R. Gasz (Wysoka), Telepiz-
zeria Don Pepe - Leśnica, Twoje Napoje – Państwo Wieczorek (Leśnica), 
Usługi Informatyczne - J. Włodarczyk (Szczedrzyk), Sklep Malorny – Joa-
chim Malorny (Zdzieszowice), Cukiernia Ptyś - Zdzieszowice, Dremex - Lech 
Mularczyk (Zdzieszowice), Pyka, Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Art. Mię-
snych – Grzegorz Pyka (Jemielnica), Harr. Fryzjer, Kosmetyczka - Katarzyna 
Kurelowska (Leśnica), firma Inter-Tour – Państwo Fait (Zdzieszowice), oso-
by, które wygłosiły wykłady w ramach obchodów 800-lecia Leśnicy (Joanna 
Rostropowicz, Tomasz Sitnik, proboszcz Henryk Pasieka, Albert Lipnicki, ks. 
Piotr Tarliński, Ryszard Derek, siostra Joanna Podeszwa, Berthold Malik), 
policjanci (Zbigniew Chałat, Roman Szabat), działacze sportowi (Katarzyna 
Kozołup, Rudolf Gajda i Jerzy Gola), Sławomir Nowak (OSP Leśnica) oraz 
Tomasz Froń.  

LOKiR 

Mikołajkowy Turniej Siatkówki 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Re-

kreacji, Gminny Animator Sportu Kata-
rzyna Kozołup, radny Rudolf Gajda oraz 
działacz sportowy Jerzy Gola byli orga-
nizatorami Mikołajkowego Turnieju 
Siatkówki, który odbył się 2 grudnia na 
hali sportowej w Leśnicy. W rozgryw-
kach udział wzięły cztery najlepsze dru-
żyny. Wszystkich obecnych powitała 
Dyrektor LOKiR-u Gizela Szendzielorz. 
Organizatorzy zapewnili poczęstunek: 
kawę i herbatę, kołacz oraz ciepłe kiełba-
ski i bułki.  

Turniej sędziowali: Rudolf Gaj-
da, Marcin Jońca, Roman Twardowski i 
Mateusz Gola. Rywalizacja była zacięta, 
ale w duchu fair play. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna Gold Leśnica. Na miej-
scu drugim uplasowała się drużyna Osie-
dloki ze Zdzieszowic. Miejsce trzecie 
zajęła drużyna WOPR Leśnica, a trzecie 
OSP Leśnica. Wszystkie drużyny otrzy-
mały czekoladowe mikołajki, dyplomy, 
medale i puchary.  

LOKiR 
 

WSPARCIE DLA LEŚNICKICH  
ZESPOŁÓW  

Podczas jubileu-
szu 800-lecia Le-
śnicy w dniu 
30 września br. 
na scenie Prezes 
Banku Spółdziel-

czego w Leśnicy Józef Garbacz 
i przewodniczący Rady Nadzorczej 
Wiktor Nowakowski przekazali symbo-
liczny czek w kwocie 20 tyś. zł na 
wsparcie zespołów artystycznych.  

Darowiznę w kwocie 10 tyś złotych  
bank przekazał na konto Fundacji Ziemi 
Leśnickiej dla zespołów prowadzonych 
w ramach działalności gminy Leśnica.  
Za kwotę 5 000  złotych  Szkoła Mu-
zyczna w Leśnicy zakupiła saksofon 
i zestaw perkusyjny, a 5 000 złotych 
przeznaczono na stroje dla zespołów  
działających przy Leśnickim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji .  
Kwota 10 tyś., złotych przekazana zosta-
ła przez leśnicki bank na konto Towa-
rzystwa Inicjatyw Kulturalnych Eduka-
cyjnych i Artystycznych TIKEA na 
rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Le-
śnica.  
Serdecznie dziękujemy za tak wspaniały 
prezent urodzinowy.      KL 
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Konkurs „Annogórskie Choinki” – zachęcamy do głosowania! 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie wielu ozdób choinkowych. Jest on 
skierowany do jednostek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Leśnica. Nie 
mogą w nim brać udział osoby indywidualne. Grupa wykonuje ozdoby cho-
inkowe w  takiej ilości, aby można nimi było ubrać/udekorować jedną choin-
kę o wysokości ok. 2,5 m. Nieprzystrojone choinki zostaną ustawione w ob-
rębie placu przy Bazylice Św. Anny na Górze św. Anny i tam na miejscu 
zgłoszona grupa ozdobi jedno wyznaczone drzewko. Każda choinka otrzyma 
swój numer. Po zakończeniu konkursu (od 02.02.2018 r.) uczestnicy zabiera-
ją swoje prace. 
Prace konkursowe będą oceniane anonimowo przez dowolne/chętne osoby. 
Kartę do głosowania będzie można pobrać na furcie klasztornej (jedna osoba 
- jedna karta do głosowania). Wypełnioną kartę, z numerem wybranej choin-
ki, należy wrzucić do urny ustawionej w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej na 
Rajskim Placu. Specjalne  jury powołane przez organizatora przeliczy głosy.  
Od dnia 17.12.2017 r. (niedziela) rozpoczyna się głosowanie na najpiękniej-

szą „Annogórską Choinkę” i potrwa do 04.01.2018 r. (czwartek). Jury podliczy głosy w dniu 
05.01.2018 r. (piątek). Finał konkursu odbędzie się w dniu 07.01.2018 r.. Najpierw o godz. 14.00 
w Bazylice św. Anny odbędzie się nabożeństwo. Następnie wszyscy przejdą do auli w Domu Piel-
grzyma, gdzie odbędzie się część artystyczna oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.   

Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. Jego orga-
nizatorami są: Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny, Le-
śnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Sołtys i Rada Sołecka Góry św. Anny. 

LOKiR 

Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy 
9 grudnia w świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy odbył się Bożonarodzeniowy Turniej Szacho-

wy. Jego organizatorem był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. W rozgrywkach udział wzięło 17 zawodników z Leśni-
cy, Zdzieszowic, Wysokiej, Góry Św. Anny i Kadłubca. Najpierw uczestnicy turnieju wysłuchali krótkiego koncertu 
uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. Młodzi muzycy wprowadzili wszystkich w świąteczny na-
strój. Do występu przygotował ich Klaudiusz Lisoń. Potem zawodnicy, ich rodzice i organizatorzy złożyli sobie życzenia 
i połamali się opłatkiem. Następnie przyszła pora na szachową rywalizację. Rodzice szachistów przygotowali poczęstu-
nek: ciasto, pierniki, owoce, przekąski w formie koreczków oraz napoje. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale, dyplomy, kubki oraz paczki 
ze słodkościami. 

Wyniki turnieju: 
Kat. chłopcy klasy I-II: 
I miejsce – Łukasz Kilisz (Leśnica) 
II miejsce – Franciszek Urlich (Kadłubiec) 
III miejsce – Paweł Hibner (Leśnica) 
IV miejsce – Franciszek Smykała (Leśnica) 
Kat. chłopcy klasy III-VI: 
I miejsce – Szymon Prudło (Leśnica) 
II miejsce – Radosław Czerniawski (Leśnica) 
III miejsce – Mateusz Zamszyn (Zdzieszowice) 
Kat. dziewczęta klasy I-II: 
I miejsce – Dagmara Niewiadomska (Leśnica) 
II miejsce – Aniela Niewiadomska (Leśnica) 
III miejsce – Celina Janda (Leśnica) 
Kat. dziewczęta klasy III-VI: 
I miejsce – Alina Janda (Leśnica) 
II miejsce – Anna Deko (Leśnica) 
III miejsce – Milena Sitnik (Góra Św. Anny) 
IV miejsce – Marlena Głazowska (Leśnica) 
V miejsce – Dominika Kansy (Wysoka) 

LOKiR 
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Szanownym Jubilatom:  

Z okazji 99 rocznicy urodzin –  

Pani Jadwidze Wyrwich z Leśnicy, 

Z okazji 98 rocznicy urodzin – 

Pani Veronice Noszka z Poręby,  

Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Anieli Szablickiej z Lichyni,  

Pani Łucji Gawlik z Wysokiej, Siostrze Zakonnej Marii Proske z Leśnicy, 

Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Marii Wołowskiej z Lichyni,  

Siostrze Zakonnej Amalie Urbas z Leśnicy, Panu Stefanowi Cedzich z Dolnej, 

Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie Rudner z Lichyni,  

Pani Cecylii Pecnik z Zalesia Śląskiego, 

Z okazji 91 rocznicy urodzin –Panu Karolowi Ogorzałek z Raszowej,  

Panu Gerardowi Barteczko z Dolnej, 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Urszuli Kozok z Poręby, Pani Weronice Jakóbowskiej 
z Leśnicy, Pani Marii Burek z Raszowej, Panu Janowi Czak z Kadłubca, Pani Łucji Bielica 
z Krasowej, Pani Teresie Panek z Zalesia Śląskiego, Panu Janowi Fabian z Leśnicy, Pani Natalii 
Blaszczok z Poręby, 

Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Pani Elfriede Niemietz z Zalesia Śląskiego, Pani Katarzynie 
Rasiak z Leśnicy, Pani Zofii Kaszta z Zalesia Śląskiego, Panu Antoniemu Weiser z Raszowej, Panu 
Joachimowi Morawiec z Góry Świętej Anny, Panu Mikołajowi Kremser z Leśnicy, Panu Jerzemu 
Jelonek z Leśnicy, Pani Annie Bylinowskiej z Zalesia Śląskiego, Pani Luzie Rosemann z Leśnicy, 
Pani Stefanii Kolender z Leśnicy, Pani Renacie Buchta z Lichyni,  
 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Rozalii i Erykowi Tomanek z Leśnicy, 
Państwu Hildegardzie i Gintrowi Makosz z Góry Świętej Anny, Państwu Dorocie i Arnoldowi 
Tiszbierek z Zalesia Śląskiego, Państwu Renacie i Gerardowi Szendzielorz z Raszowej, Państwu 
Annie i Alfredowi Majnusz  z Lichyni, Państwu Marii i Stanisławowi Szymczak z Leśnicy, Państwu   
Urszuli i Pawłowi Rychlik z Leśnicy, 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Brygidzie i Joachimowi Więcek z Krasowej, 
Państwu Irenie i Franciszkowi Leszczyk z Leśnicy, Państwu Annie i Sebastianowi Bula z Leśnicy, 
Państwu Jolancie i Jerzemu Pogodzik 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 2017 r. 
Przygotował  Piotr Lubczyk wg. informacji USC i Ref. Spraw Obywatelskich.  

 
 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 
zapraszają na kiermasz świąteczny, który 
odbędzie się 17 grudnia w godz. 10.00-17.00 
w galerii sztuki w Leśnicy. Zakupić będzie 
można ozdoby świąteczne, kartki, upominki, 
pyszną kawę, herbatę i pierniczki.  
      
   

Zapraszamy na Koncert Kolęd 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Leśnicy zapraszają na Koncert Bożona-
rodzeniowy. Odbędzie się on 16 grudnia 
(sobota) o godz. 16.00 w sali koncertowej 
Domy Pielgrzyma w Górze Św. Anny. 
Wstęp wolny!  

 
 

Zapraszamy na kiermasz świąteczny 


