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URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 
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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W dniach 30-31 sierpnia 2014 r. w Zalesiu Ślą-
skim odbyły się Dożynki Gminne połączone 
z Przeglądem Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej. 

Barwny korowód przygotowany przez miesz-
kańców poszczególnych miejscowości rozpoczął 
dożynkowe świętowanie. Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Leśnica zagrała koncert, po którym na-
stąpiło uroczyste poświecenie chleba z tegorocz-
nych zbiorów oraz jego przekazanie przez Staro-
stów Dożynkowych Burmistrzowi Leśnicy Łuka-
szowi Jastrzembskiemu. 

Starostami Dożynek byli Dorota i Jan Majnusz 
z Zalesia Śląskiego, którzy pełnili rolę Starostów 
Gminnych oraz Aniela i Berthold Ploch z Dolnej, 
Anna i Mateusz Żyłka z Góry Św. Anny, Elżbie-
ta Szerlowska i Norbert Richter z Krasowej, Da-
nuta i Alfred Paterok z Leśnicy, Magdalena 
Hirsz i Andrzej Lesik z Lichynii, Sabina i To-
masz Wylezik z Łąk Kozielskich, Monika i Wal-
demar Bugiel z Poręby, Jadwiga i Hubert Murlo-
wscy z Raszowej, Urszula i Leonard Sotor z Wy-
sokiej. 

Burmistrz otrzymane bochny chleba przekazał 
znakomitym gościom tegorocznego święta plo-
nów: Konsul RFN w Opolu Sabinie Haake, Wi-
cewojewodzie Opolskiemu Antoniemu Ja-
strzembskiemu, Wicemarszałkowi Wojewódz-
twa Opolskiego Romanowi Kolkowi, Staroście 
Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie, gościom z 
partnerskiego miasta Gerbrunn, byłemu posłowi 
Helmutowi Paisdziorowi, Prezesowi Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy Józefowi Garbaczowi, 
Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rolników ks. 
Hubertowi Janowskiemu, ks. Janowi Sachero-
wi,  Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszar-
dowi Froniowi, Sekretarz Gminy Róży Nizioł, 
radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego 
Krystianowi Adamikowi. 

Na scenie, w sobotę, wystąpiły jeszcze grupa 

śpiewacza Frohsinn, mażoretki z Leśnicy, zespo-
ły wokalne Poezja i Gwiazdeczki oraz gwiazda 
wieczory Toby z Monachium. Sobotnie święto-
wanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
SEMPRE. 

W niedzielę na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, po 
nich tłumnie przybyłych widzów zabawiał 
Krzysztof Respondek z kabaretu Rak, ciekawe 
występy przygotowały również zespoły Marlen-
ki, Mini Entropia i Studio Wokalne BIS oraz ze-
spół Karawana. W niedzielę do tańca przygry-
wał zespół Athrix. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz 
Leśnicy we współpracy z  Sołtysem i Radą Sołec-
ką Wsi Zalesie Śląskie i Śląskim Stowarzysze-
niem Samorządowym w Leśnicy. Organizacyjnie 
wsparcia udzielili mieszkańcy Zalesia Śląskiego, 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, koło DFK 
Zalesie Śląskie,  OSP Leśnica, OSP Zalesie Ślą-
skie, LZS Zalesie Śląskie, którym serdecznie 
dziękujemy.  

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek zre-
alizowano dzięki dotacji Ministra Administracji 
i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego RFN we 
Wrocławiu oraz środkom budżetu Gminy Leśni-
ca.        KL 

DOŻYNKI GMINNE 2014 
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Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 
W tegorocznych wyborach samorządowych w Gminie Leśnica wybieramy: 
- radnych do Rady Miejskiej w Leśnicy, 
- Burmistrza Leśnicy, 
- radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego, 
- radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego. 
Radnych do Rady Miejskiej w Leśnicy wybieramy w piętnastu jednomandatowych okręgach wybor-
czych, które przedstawiają się następująco: 

 

Nu-
mer 

okrę-
gu 

Granice okręgu 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1. Miasto Leśnica – ulice: 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Dworco-
wa, Eichendorffa, Kościuszki od nr 1 do nr 13, Ligonia, Ludowa, 
Niwy, Osiedle, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Strażacka, 
Strzelecka, Szpitalna, Wargały 

1 

2. Miasto Leśnica – ulice: Kościelna, Kościuszki nr 19 i nr 21, Ko-
1 

3. Miasto Leśnica – ulice: Górna, Góry Świętej Anny, Mickiewicza, 
Plac Narutowicza od nr 1 do nr 11 i od nr 22 do nr 29, Plac Tar-
gowy, Polna, Porębska, Słowackiego, Trzech Braci  
Sołectwo Poręba 

1 

4. 

  

Miasto Leśnica – ulice: Biskupa Schaffrana, Boczna, Goreckiego, 
Klasztorna, Krasowska, Krótka, Ojca Kanizego, Ojca Teofila, Oj-
ców Kulawy, Prałata Glowatzkiego, Sarnesa, Szkolna, Żerom-
skiego, Żyrowska 

1 

5. Miasto Leśnica – ulice: Brzegowa, Księżowiejska, Młyńska, Nad 
Potokiem, Nad Wodą, Plac Marka, Stawowa, Zdzieszowicka, 
Zielona 

1 

6. Sołectwo Góra Świętej Anny 1 

7. Sołectwo Wysoka 1 

8. Sołectwa: Czarnocin, Dolna 1 

9. Sołectwo Kadłubiec 1 

10. Sołectwo Lichynia 1 

11. Sołectwo Zalesie Śląskie – ulice: XV Lecia, Sławięcicka, Strażac-
1 

12. Sołectwo Zalesie Śląskie – ulice: Dworcowa, Kościelna, Ko-
ściuszki, Leśnicka, Padoły, Powstańców Śląskich, Świętej Jadwi-
gi 

1 

13. Sołectwo Krasowa 

Sołectwo Raszowa – ulice: Góry Świętej Anny od nr 1 do nr 94, 
Kolejowa, Kościelna, Lipowa, Młyńska 

1 

14. Sołectwo Raszowa – ulice: Góry Świętej Anny  od nr 95 do nr 
150, Dworcowa, Kuszówka, Słowackiego, Szkolna 

1 

15. Sołectwo Łąki Kozielskie 1 
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Wyborcy głosować będą w ośmiu lokalach wyborczych tj. w 
siedmiu stałych obwodach głosowania i w obwodzie odręb-
nym utworzonym w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich  - Filia w Leśnicy. 

Siedziby obwodowych komisji wyborczych tak, jak 
dotychczas usytuowane będą: 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Leśnicy 
    Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, Leśnica 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 1 lub Nr 2, lub Nr 3 
w zależności od miejsca swojego zamieszkania. 
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśnicy 
     Szkoła Podstawowa, ul. Zdzieszowicka 23,  
     Leśnica 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 4 lub Nr 5 w zależ-
ności od miejsca swojego zamieszkania. 
 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Wysokiej 
    Remiza OSP,  ul. Strzelecka 67, Wysoka 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 6 lub Nr 7 w zależ-
ności od miejsca swojego zamieszkania. 
 
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dolnej 
    Publiczne Przedszkole w Leśnicy – Oddział  
    Zamiejscowy w Dolnej, ul. Wiejska 30, Dolna 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 8. 
 
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kadłubcu 
    Klub Wiejski, ul. Wiejska 93, Kadłubiec 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 9. 
 
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6  
    w Zalesiu Śląskim 
    Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 4,  
    Zalesie Śląskie 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 10 lub Nr 11, lub Nr 
12 w zależności od miejsca swojego zamieszkania. 

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Raszowej 
    Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Góry Świętej 
    Anny 91, Raszowa 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 13 lub Nr 14, lub Nr 
15 w zależności od miejsca swojego zamieszkania. 
 
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Leśnicy 
    Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich   
     – Filia w Leśnicy, ul. Szpitalna 20, Leśnica 
W siedzibie tej komisji wyborca dokonuje wyboru 
radnego z okręgu wyborczego Nr 1. 
 

PONADTO  WAŻNE  DLA  WYBORCÓW 
W okręgach wyborczych nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, 
nr 9, nr 10, nr 13, nr 14 i nr 15 zarejestrowana liczba 
kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych 
w tych okręgach. 
W związku z tym, w dniu 14 października 2014 r. 
Miejska Komisja Wyborcza w Leśnicy uznała, że 
zgodnie z art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy w wyżej wskazanych okręgach wy-
borczych nie będzie przeprowadzało się głosowania 
na radnych Rady Miejskiej w Leśnicy.  
 
Natomiast w pozostałych okręgach wyborczych tj. 
nr 1, nr 2, nr 3, nr 11 i nr 12 wyborcy dokonują 
wyboru radnego do Rady Miejskiej w Leśnicy.  
 

Wszyscy wyborcy Gminy Leśnica w dniu 16 listo-
pada 2014 r. dokonują wyboru Burmistrza Leśni-
cy.  
 

Ponadto dokonują wyboru radnych do Rady Po-
wiatu Strzeleckiego i Sejmiku Województwa Opol-
skiego.  
 

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listo-
pada 2014 r. w godzinach od 700 do 2100. 
Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują 
się na stronie bip.lesnica.pl  
   Róża Nizioł  
   Urzędnik Wyborczy  

Remont klubu wiejskiego 

w Górze Świętej Anny 
Prace remontowe obejmowały re-

mont sanitariatu polegający na płytko-

waniu ścian i podłóg, wykonaniu ścianek 

działowych oraz zamontowaniu nowej 

armatury i drzwi łazienkowych. Ponadto 

położono płytki podłogowe i pomalowa-

no ściany w korytarzu. Zamontowano 

również nowe drzwi wejściowe do klu-

bu.  

Prace budowlane wykonała firma 

Pana Marka Izbickiego z Zalesia Ślą-

skiego. Koszt wykonanych prac wyniósł 

ok.17 tys. zł.                          Ref. IP 

DOTACJA DLA RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII  
PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W RASZOWEJ  

 Rada Miejska w Leśnicy na sesji w dniu 29 września br. pod-
jęła uchwałę w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Wszystkich Świętych w 
Raszowej dotacji w kwo-
cie 20 400,00 zł na kon-
serwację i renowację wi-
traży oraz rekonstrukcję 
ram i oszkleń w kościele 
parafialnym pw. Wszyst-
kich Świętych w Raszo-
wej.  
 Dotacja ta stano-
wi 29,99% kosztu całego 
zadania, a nowe witraże 
zamontowane zostaną 
jeszcze w tym roku. Podpisanie umowy dotacji nastąpiło w dnia 30 
września 2014 r.                 KL 
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 Zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu tury-

stycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na 

Górze Świętej Anny” zakończone. W dniu 30 września 

2014r. burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski wraz 

z nadzorem inspektorskim odpowiednich branż, projek-

tantem oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Gospo-

darki Przestrzennej dokonali odbioru zadania.  

 Wykonawca zadania firma Adamietz Sp. z o.o. 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zrealizowała  

w okresie od 14 kwietnia 2014 do 30 września 2014 niżej 

wymieniony zakres prac: 

 ustabilizowanie i biorekultywacja zbocza w celu wy-

eksponowania dwóch naturalnych ekosystemów: ka-

mieniołomu oraz muraw kserotermicznych na zbo-

czach, 

 budowa ścieżek, pełniących funkcje krajobrazowe 

i dydaktyczne, 

 wykonanie platform widokowych i ich zagospodaro-

wanie, 

  budowa mostku pieszego (kładki nad urwiskiem kon-

strukcji stalowej), 

 wykonanie schodów konstrukcji stalowej z poręczami, 

 odtworzenie muraw kserotermicznych i zazielenienie 

pozostałych powierzchni poprzez wysiew mieszanek 

nasion pobranych z sąsiednich muraw, 

 wykonanie elementów małej architektury i tablic infor-

macyjnych, 

 remont nawierzchni drogi z nieregularnego kamienia 

wraz z infrastrukturą ściekową, 

 wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi i na terenie całe-

go geostanowiska. 

 Od przekazania placu budowy w dniu 14.04.2014 

r., co czwartek organizowano spotkania robocze, tzw. 

„Rady Budowy”, w których inspektorzy nadzoru odpo-

wiednich branż, burmistrz oraz pracownicy Referatu In-

westycji i Gospodarki Przestrzennej kontrolowali przebieg 

prac i jakość wykonanych robót. Współpraca uczestników 

procesu inwestycyjnego układała się bardzo dobrze. 

Wszystkim zależało na dobrym wykonaniu. Cel został 

osiągnięty – efekt końcowy zadania zaskoczył wszystkich. 

Uporządkowany teren odsłonił przepiękną przestrzeń pu-

bliczną, która dostarcza niezapomnianych wrażeń. Mamy 

nadzieję, że wszystkim odwiedzającym zależeć będzie na 

utrzymaniu czystości i ochronie przed dewastacją, by jak 

najdłużej cieszył nas wszystkim.  

Beneficjent: Gmina Leśnica 
Wartość projektu: 2 726 246,68 PLN 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 
                              2 238 374,42 PLN 
Wartość dofinansowania z NFOŚiGW:  
                                  226 449,52 PL. 

 
Referat Inwestycji  

 i Gospodarki Przestrzennej 

GEOPARK W GÓRZE ŚW. ANNY 

Platforma widokowa nocą. Fot. B. Buława Tablica informacyjna. Fot. Referat Inwestycji UM 
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Szanownym Jubilatom: 
Szanownym Jubilatom: 
Z okazji 96 rocznicy urodzin – Pani Józefie Żyłka 
 z Poręby. 
Z okazji 95 rocznicy urodzin – Panu Józefowi Sosna 
z Poręby. 
Z okazji 91 rocznicy urodzin –  Pani Helenie Bijak  
z Lichyni. 
Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Róży Biskup  
z Zalesia Śląskiego, Pani Helenie Łukasiewicz  
z Raszowej, Siostrze Zakonnej Klarze Pyttel z Leśnicy, Pani 
Leontynie Ćwiertnia oraz Pani Marii Guz z Poręby. 
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Panu Michałowi 
Domeredzkiemu i Pani Luzi Apostel (DPS)  
z Poręby, Pani Elżbiecie Handrich z Leśnicy,  
Panu Rudolfowi Derner z Wysokiej. 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Annie Moisa oraz Panu Franciszkowi Waneckiemu z Góry Świętej 
Anny, Pani Zofii Koziak z Raszowej, Pani Helenie Kremser z Leśnicy, Pani Gertrudzie Wessolly 
z Krasowej oraz Pani Marcie Tomanek z Łąk Kozielskich. 
Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Rudolfowi i Małgorzacie Derner z Wysokiej. 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Wiktorowi i Jadwidze Lisoń z Lichyni oraz 
Państwu Józefowi i Agacie Krawczyk z Wysokiej. 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Januszowi i Kornelii Lamla z Leśnicy, Państwu 
Norbertowi i Irenie Janda z Wysokiej, Państwu Józefowi i Gabrieli Kucharczyk z Góry Świętej Anny, 
Państwu Joachimowi i Urszuli Cielontko z Leśnicy, Państwu Arnoldowi i Karinie Skowronek z Góry 
Świętej Anny, Państwu Janowi i Sylwii Burda z Leśnicy, Państwu Mariuszowi i Elwirze Kiwka 
z Leśnicy, Państwu Piotrowi i Karinie Hennek z Leśnicy, Państwu Henrykowi i Annie Kolender 
z Raszowej, Państwu Krzysztofowi i Beacie Korczyńskim z Zalesia Śląskiego,  Państwu Józefowi i Marii 
Reinert z Raszowej, Państwu Zygfrydowi i Alicji Fonfara z Dolnej,  Państwu Witoldowi i Marii 
Golombek z Raszowej, Państwu Januszowi i Irenie Paczkowskim z Łąk Kozielskich, Państwu 
Arnoldowi i Krystynie Mateja z Kadłubca, Państwu Piotrowi i Gabrieli Dyla z Raszowej, Państwu 
Joachimowi i Agacie Hermaś z Wysokiej, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności, w imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy, składa Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.  
 

Jubileusze dotyczą II kwartału 2014 r. 

Sporządziła Maria Wanglorz  Kierownik USC na podstawie akt  znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji 

Ludności 

Remont ulicy Daszyńskiego 
II w Lichyni 

Od kilkunastu lat funkcjonował w zadaniach zgłaszanych do realizacji te-
mat wyremontowania łącznika drogi gminnej pomiędzy ulicami Daszyń-
skiego a  Ogrodową na wysokości budynku nieistniejącego sklepu. W bu-
dżecie na 2014 rok zostały zabezpieczone środki na wykonanie remontu tej 
drogi.  
Zlecono wykonanie projektu, którego autorką była Pani Elżbieta Kurzew-
ska. W projekcie przewidziano wykonanie niżej wymienionych prac: 

  rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni, 

  pogłębienie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

  wykonanie warstw konstrukcji jezdni z warstwą ścieralną z betonu as-
faltowego, 

  profilowanie i utwardzanie poboczy .  
Wykonanie zadania powierzono Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowe-
mu „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie. Zadanie zostało zrealizowane 
zgodnie z umową i zakończono dnia 31 lipca 2014 r. Koszt realizacji zada-
nia wyniósł niecałe 80 000,00 zł.                 Marian Gorgosch  

STUDENCI Z NIEMIEC  
W GMINIE LEŚNICA  

 W piątek, 17 listopada 2014 r. 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski spo-
tkał się w Urzędzie Miejskim w Leśni-
cy ze studentami z Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wolsfburgu, którzy 
podczas wizyty w gminie Leśnica mo-
gli się zapoznać z systemem pracy 
w naszych przedszkolach.  
 Część studentów w roku 
przyszłym będzie miała możliwość 
odbycia praktyki w leśnickim przed-
szkolu                                                 KL 
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Termomodernizacja  
budynku OSP  
w Czarnocinie 

Czarnocin z dnia na dzień staje się coraz piękniejszy. 
W roku 2013 wykonano remont głównej drogi, wy-
budowano chodnik oraz odwodnienie drogi. Sami 
mieszkańcy wykonali na swoich posesjach remonty 
placów oraz odnowili elewacje. Można powiedzieć, 
że nasza mała wioska nadal się rozwija. Gmina Le-
śnica, widząc zaangażowanie mieszkańców  też chce 
się dołożyć w dalszy rozwój miejscowości i ogłosiła 
przetarg na wykonanie termomodernizacji obiektu 
OSP. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonanie zada-
nie powierzono  firmie RYMAR z Kędzierzyna – 
Koźla. W ramach tego remontu zostanie ocieplony 
cały budynek, wymienione zostaną okna i  drzwi 
zewnętrzne. Wymianie  podlegać też będzie we-
wnętrzna instalacja elektryczna na dużej sali oraz 
zostanie przebudowany  kominek.    Zakończenie 
prac planowane jest w miesiącu grudniu bieżącego 
roku. 

Koszt prac objętych umową wyniesie prawie 200 
tys. złotych. W latach następnych, jeżeli na to po-
zwolą środki finansowe, zostaną wykonane prace 
związane z zagospodarowaniem terenu, m.in. mały 
plac zabaw i miejsce na grilla.    
                 Marian Gorgosch 

Remont drogi gminnej 
w Porębie 

Jak tylko opadła woda po silnych deszczach, jakie przeszły przez 
naszą gminę w czerwcu 2013 roku, Burmistrz Leśnicy powołał 
Gminną Komisję ds. szacowania strat powstałych na skutek na-
wałnicy. Rezultatem prac komisji było wytypowanie kilkunastu 
najważniejszych szkód w mieniu będącym własnością Gminy 
Leśnica. Następnie szkody te zostały zgłoszone w Urzędzie Woje-
wódzkimi i już w tym samym roku  udało się pozyskać fundusze 
i odbudować ulicę Nad Wodą w Leśnicy oraz mostek.  

Innym zgłoszonym przez komisję zadaniem był remont drogi 
gminnej w Porębie. Gmina Leśnica po rozstrzygnięciu przetargu 
wybrała jako wykonawcę zadania  Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe „Transkom” z Jaryszowa. Nadzór nad realizacją zada-
nia powierzono Pani Elżbiecie Kurzewskiej z Kędzierzyna – Koź-
la. Wykonawca dosyć sprawnie i fachowo zrealizował zadanie.  
W wyniku remontu powstał odcinek 140 metrów nowej drogi 
o nawierzchni asfaltowej. Remont tego odcinka spowodował, że 
na drogę powiatową nie będą już spływać kamienie i błoto. 
Mieszkańcy, rolnicy oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej będą mogli w bezpieczny sposób dojechać do domów, pól 
i ujęcia wody.  

Koszt całości zadania to kwota prawie 141 tys. złotych, z czego 
Gmina Leśnica po złożeniu wniosku o płatność otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 112,6 tys. zł.  
                         Marian Gorgosch 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego  
w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5 

 Trwają prace remontowe na obiekcie realizo-

wane przez firmę RAJBUD Rajmund Jegiołka z Leśni-

cy. Wykonano już prace konstrukcyjne związane z wy-

konaniem stropu gęstożebrowego, nową więźbę dacho-

wą wraz z pokryciem dachówką oraz żelbetowe schody 

na poddasze.  

 Obecnie trwają prace elewacyjne oraz wykoń-

czeniowe związane z wykonywaniem instalacji, tynków 

wewnętrznych i posadzek. W wyniku wykonanych ro-

bót powstaną 2 nowe mieszkania na poddaszu, ponadto 

zostanie przeprowadzony kapitalny remont mieszkań na 

I piętrze oraz klatki schodowej. Wartość robót zgodnie 

z umową z wykonawcą wynosi ok. 360 tys. zł. 

      IP 

Rozbudowa remizy OSP w Raszowej 

Trwają prace projektowe. W związku z potrzebą 
uzyskania odstępstwa od warunków technicz-
nych i związaną z tym procedurą, w dniu 
5 września 2014 r. podpisano z Panią projektant 
Iloną Giemzą aneks do umowy, o przesunięciu 
terminu zakończenia prac projektowych do 20 
grudnia 2014 r. 

       IP 
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Budowa Centrum Sportowego w Leśnicy 

 Gmina Leśnica w dniu 12.06.2014r. podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z firmą P.A. NOVA S.A. z Gliwic. Po uzgodnieniu koncepcji  
z udziałem zainteresowanych stron wybrano wariant optymalny dla przedmiotowego terenu. Ponadto złożo-
no wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dnia 14.10.2014r. Decyzją nr 403/14 Starosty Strzeleckiego uzy-
skano pozwolenie na budowę.          IP 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nowy Klub  
Wiejski w Łąkach 

Kozielskich 
 

W dniu 2 sierpnia 2014r. 
mieszkańcy sołectwa Łąki Ko-
zielskie i goście uczestniczyli  
w otwarciu klubu wiejskiego 
i mogli ocenić jakość wykona-
nych prac. Wykonawca zadania 
Zakład Remontowo-
Budowlany Joachim Gasz 
z siedzibą w Zdzieszowicach 
wraz z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego Panem Janu-
szem Kowalczykiem uczestni-
czyli w uroczystości. Obiekt 
uzyskał decyzję Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego na użytkowanie. Wszyst-
kie odbiory przebiegły pozy-
tywnie. Obecnie złożono wnio-
sek o płatność w celu otrzyma-
nia dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w wysokości 
500 tys. zł. Mieszkańcom ży-
czymy przyjemnego użytkowa-
nia obiektu w dobrej i serdecz-
nej atmosferze.                      IP 
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  Początek nowego roku szkolnego przyniósł Szkole 
Podstawowej w Leśnicy duży sukces. Praca uczennicy 
Aleksandry Sitnik z klasy III b została nagrodzona 
I miejscem w zorganizowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu konkursie plastycznym „W trosce 
o środowisko – przyroda widziana oczyma dziec-
ka”. Na konkurs nadesłano 150 prac, lecz nagrodzono 
tylko 30 z nich. Ola wraz z opiekunką Bożeną Ko-
złowską oraz dyrektorem szkoły Barbarą Górną wzięła 
udział w uroczystej gali wręczenia nagród podczas 
konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska z udziałem wojewody 
i marszałka województwa. Praca laureatki została 
umieszczona w kalendarzu wydanym przez organiza-
torów.  
  Piękna wczesnojesienna pogoda sprzyjała miłośni-
kom odpoczynku na łonie natury, których nie brakuje 
w leśnickiej szkole. I tak klasy IIa i III b z wychowaw-
czyniami Beatą Lissok i Bożeną Kozłowską w ramach 
realizacji programu „Zdrowa i przyjazna szkoła” 
uczestniczyły w zajęciach orienteeringu na terenie 
stawów w Raszowej. Zadaniem uczestników było 
znalezienie z pomocą mapy punktów kontrolnych 
z zainstalowanymi kasownikami. Zarówno dla dzieci 
jak i dla rodziców, którzy pełnili funkcję opiekunów, 
było to spore wyzwanie i świetna zabawa. Wszyscy 
wykazali się spostrzegawczością i wspaniałą orienta-
cją, odnajdując wszystkie punkty kontrolne i zdoby-
wając odznaki. Spotkanie zakończyło się ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek.       
  Podobnie czyli ogniskiem z kiełbaskami zakończyła 
się piesza wycieczka przyrodnicza klas V zorganizo-
wana przez nauczycielkę przyrody – panią dyrektor 
Barbarę Górną. Celem było spotkanie z Myśliwymi 
z Koła Łowieckiego „Zielona” i udział w gminnej 
akcji wypuszczenia bażantów. Myśliwi  zakupili 
i przywieźli 60 ptaków. Pod bacznym okiem Braci 
Myśliwskiej dzieci przystąpiły do wypuszczania kuro-
patw z klatek. Widok podrywających się do lotu pta-
ków dostarczył niezapomnianych wrażeń.  Spotkanie 
z Myśliwymi było okazją do gawędy o przyrodzie 
i środowisku.  Prezes Koła pan Witold Wagner, przy-
bliżył uczniom historię koła. Pan Zenon Tomczyk 
opowiedział o zasadach prowadzenia gospodarki ło-
wieckiej i ochrony środowiska. Wspólnie zaplanowa-
no dalszą współpracę. W drodze powrotnej, młodzież 
przemierzając piękne zakątki naszej gminy obserwo-
wała przyrodę i to co dzieje się w środowisku fauny 
i flory we wrześniu.   
Po drodze można było jeszcze nazbierać kasztanów, 
gdyż szkoła tradycyjnie aktywnie uczestniczy w ich 
zbiórce. 
   Dużo wrażeń dostarczył dzieciom z klas Ia i Ib 
(wychowawcy: Grażyna Kaletka, Krystyna Pogodzik) 
udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka. Naj-
pierw trzeba było jednak ziemniaki zebrać, co pierw-
szoklasiści mieli okazję zrobić na polu państwa Janda, 
skąd traktor z przyczepą zawiózł ich do Dolnej, do 
gospodarstwa należącego do jednego z kolegów – 
Kacpra. Tu atrakcji również nie brakowało. Było ogni-
sko, sport na świeżym powietrzu, zwiedzanie starej 

jednostki wojskowej i nieczynnego poligonu. Tych 
samych atrakcji mieli również okazję posmakować 
piątoklasiści, którzy na zaproszenie siostry Kacpra – 
Zuzi także spędzili miłe popołudnie w Dolnej razem 
z rodzicami i wychowawczyniami: Iwoną Romanow-
ską i Grażyną Lubczyk. Na Święcie Pieczonego Ziem-
niaka w leśnickim Parku Miejskim bawiła się także 
klasa I c z wychowawczynią Lucyną Twardowską.    
  Wycieczkę do Parku Miniatur Sakralnych i Parku 
Linowego w Olszowej w ramach realizacji progra-
mu profilaktycznego "Wesoła, zdrowa i przyjazna 
szkoła" zorganizowały dla swoich klas IIb i IIIa 
panie Maria Wróbel i Tamara Sawicka. Oprócz minia-
tur budowli sakralnych i atrakcji parku linowego dzie-
ci odwiedziły także rezerwat Boże Oko w Czarnocinie.     
  W szkole trwa realizacja projektu Fascynujący Świat 
Nauki i Technologii. Nadal prowadzone są zajęcia 
pozalekcyjne, rozpoczęły się także końcowe diagno-
zy umiejętności uczniów. W ramach tego projektu 
wszystkie klasy odbyły wycieczkę do pracowni ekspe-
rymentalno-doświadczalnych Regionalnego Cen-
trum Nauki i Eksperymentu w Opolu. Pracownie 
wyposażone są w przyrządy i urządzenia do przepro-
wadzania różnego rodzaju doświadczeń m.in. z me-
chaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowo-
czesnych technologii, matematyki, robotyki, przyrody 
w tym: do prowadzenia badań powietrza (stacja pogo-
dy), wody i zmysłów człowieka. Uczniowie  mo-
gli  nie tylko obserwować eksperymenty przeprowa-
dzane przez animatorów, ale również samodzielnie je 
wykonywać. 
   Niedzielne popołudnie w Teatrze Rozrywki w Cho-
rzowie spędziły klasy V w ramach realizacji pro-
gramu profilaktycznego „Nałogom stop”. Dzieci 
obejrzały przepięknie zrealizowany spektakl na pod-
stawie baśni „Kot w butach”.  
  Oprócz wycieczek dla uczniów przygotowano wiele 
innych atrakcji.  
Klasy III – VI od kilku już lat biorą aktywny udział 
w obchodach „Światowego Dnia Tabliczki Mnoże-
nia”, który w tym roku przypadł na dzień 26 września. 
W tym to dniu około 140 uczniów zostało przeegzami-
nowanych ze znajomości mnożenia i dzielenia liczb 
naturalnych. Część uczniów pod nadzorem szkolnego 
koordynatora tej akcji p. Grażyny Lubczyk sprawdzała 
również znajomość tabliczki mnożenia wśród miesz-
kańców naszego miasta. Uwieńczeniem tego dnia były 
rozgrywki drużynowe między uczniami klas V–VI 
ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy i Raszowej.  
Ciekawe przedsięwzięcie zaproponowano również 
miłośnikom zwierząt. Koło przyrodnicze prowadzone 
przez panią Beatę Lissok zorganizowało wystawę 
zwierząt „Mini zoo”. Na każdej przerwie można było 
podziwiać ponad 30 zwierząt, m. in. chomiki, żółwie, 
świnki morskie, kanarki.   
  Jak zwykle prężnie działa Samorząd Uczniowski, 
którego opiekunami są panie Katarzyna Kozołup 
i Edyta Radzewicz. W ostatnim tygodniu Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn samorząd ogłosił 
Dni Kibica. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele 
przybyli do szkoły ubrani na biało-czerwono z szalika-
mi, flagami i trąbkami do kibicowania. Pod-

Nowinki ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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     Pierwszego września w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Zalesiu Śl. rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor 
szkoły - mgr Ewa Spinda, która przywitała wszystkich 
zgromadzonych.  
     W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realiza-
cję projektu Fascynujący Świat Nauki i Techniki. 
    W związku z tym 8 września uczniowie klas I - III 
pojechali na wycieczkę do Niwek. Uczniowie czynnie 
brali udział w zajęciach. Doświadczali, a zarazem ba-
wili się. Wiele wrażeń dostarczyła obserwacja Słońca, 
budowanie klockami KNEX, przejażdżka niezwykłymi 
pojazdami.  
     9 września uczniowie klas IV-VI mieli okazję 
uczyć się w Zaczarowanym Świecie. W pracowni 
Knexarium prowadzone były warsztaty budowania 
z klocków KNEX. Uczniowie poznali krótką historię 
powstania klocków, obejrzeli przykłady zrobio-
nych  z nich konstrukcji (auto, karuzelę), poznali ro-
dzaje łączenia klocków. Pracując w parach, zbudowali 
różne przedmioty. 
     Dużo emocji wzbudziły zajęcia w pracowni Roboti-
cum, w której uczniom przybliżono świat robotyki. 
Mieli okazję samodzielnie programować zadania dla 
mini robotów zbudowanych z klocków Lego WeDo. 
Obserwowali efekty programowania w różnego rodza-
ju robotach jeżdżących. Spróbowali swoich sił w stero-
waniu robotami. 
     W pracowni Ecologicum omawiane były tre-
ści z biochemii i ekologii. Uczestniczący w zaję-
ciach uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi 
naukowcy. Niektórzy mieli możliwość założyć 
fartuchy laboratoryjne i wykonać doświadczenia 
z dwutlenkiem węgla. 
     Poruszono także tematykę profilaktyczną – 
uczniowie musieli przejść wyznaczoną trasę 
w specjalnych okularach symulujących nietrzeź-
wość. 
     Oczywiście nie mogło zabraknąć królowej 
nauk -matematyki! Pracownia Mathemetrum to 
miejsce, gdzie uczniowie poznali ten przedmiot 
od zupełnie innej strony. Dziewczyny mierzyły 
chłopcom obwody szyi (by wiedzieli, jak kupo-
wać koszule). Mierzono także , ile materiału na-
leży kupić, by uszyć obrus na stół w pracowni. 
Uczniowie projektowali z klocków piękne mo-
zaiki, pamiętając, by były one symetryczne. 
     W pracowni ASTRONOMICUM uczniowie 

poznali Układ Słoneczny, budowę i zasady działania 
wybranych przyrządów astronomicznych. Za pomocą 
specjalnego programu komputerowego prowadzili ob-
serwacje astronomiczne. 
 Czas na zajęciach upłynął błyskawicznie! Uczniowie 
z pewnością dowiedzieli się wielu nowych rzeczy. 
     Jak co roku, we wrześniu, uczniowie wzięli udział 
w wyborach do samorządów klasowych, Szkolnego 
Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU oraz Szkol-
nego Rzecznika Praw Ucznia. 
Szkolny Samorząd Uczniowski reprezentować w tym 
roku będą: 
          przewodnicząca - Helena Macha (kl. VI), 
          zastępca - Weronika Ogaza (kl. VI), 
          skarbnik - Jacek Langer (kl. IV). 
Opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego  
została p. Ewa Janicka. 
Na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybrano 
p. Barbarę Pospieschczyk. 
     Z okazji  75. rocznicy powstania Polskiego  Pań-
stwa Podziemnego klasa V z wychowawczynią  p. Wa-
lentyna Czachor przygotowała apel przybliżający ten 
okres w historii Polski. 
     Przed nami wiele pracowitych tygodni. Mamy na-
dzieję, że obfitować one będą w sukcesy naszych 
uczniów. 
                                                            Ewa Janicka 

 

WIEŚCI ZE SZKOŁY W ZALESIU ŚLĄSKIM 

czas  przerw na dużej  sali gimnastycznej spotykali się szkolni kibice, którzy zostali zapoznani z historią pol-
skiej siatkówki, a także poznali sylwetki oraz nazwiska polskiej reprezentacji. Nie zabrakło również czasu na 
przyśpiewki oraz wspaniały  i mocny doping. Wszyscy doskonale się bawili, a dzięki temu na pewno pomogli 
naszej reprezentacji wygrać trudne mecze i osiągnąć tak duży sukces.  
  30 września SU zorganizował dla kl. IV-VI pierwszą dyskotekę szkolną z okazji Dnia Chłopaka. Frekwencja 
na dyskotece była bardzo wysoka, a co najważniejsze wszyscy doskonale się bawili przy muzyce przygotowa-
nej przez szkolnych didżejów. Nad pięknym wystrojem sali pracowała sekcja dekoracyjna SU. 
  A na koniec jak zwykle porcja sukcesów sportowych. 
30 września we wtorek w strzeleckim parku odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zawody powiatowe. 
Były to indywidualne biegi przełajowe. Pomimo złych warunków terenowych (błoto, kałuże, śliska na-
wierzchnia) nasi szkolni biegacze odnieśli duże sukcesy. I tak: II miejsce: Emilia Florek kl. VIb, III miejsce: 
Denis Wroczyński kl. VI b, III miejsce: Patryk Machoń kl. V b. Uczniowie Ci będą reprezentowali na-
szą szkołę i powiat na wojewódzkich biegach przełajowych w Lasocicach.       
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 Skończyły się wakacje - czas beztroski i zabawy. Przed nami nowy rok szkolny 2014/2015, kolejna szan-
sa na rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczeń.   
 Tradycyjnie, w okresie jesiennym sport szkolny  stoi biegami przełajowymi. Nie inaczej było w tym roku. 
Jak zwykle ZSP w Raszowej nie zabrakło chętnych do spróbowania swoich sił w tej niełatwej wytrzymałościowej 
dyscyplinie. Pierwszym zadaniem dla młodych sportowców było pozytywne przebrnięcie przez eliminacje szkol-
ne. Ta sztuka udała się 10 uczniom. Na zawodach w Strzelcach Op. naszą szkołę reprezentowali:  Natalia Pacz-
kowska, Natalia Nowaczek, Samuel Reinert, Jakub Termin, Wojciech Kubicki, Gracjan Brzostowski, Mi-
chał Suchy, Daniel Malejka, Jakub Biliński, Mateusz Mrozek. Wszyscy reprezentanci walczyli bardzo 
dzielnie, zajmując wysokie lokaty w swoich kategoriach wiekowych. Największy sukces odniósł nasz niezawod-
ny przełajowiec Jakub Biliński, który wygrał bieg na dystansie 1500 m i tym samym uzyskał kwalifikację do star-
tu w zawodach wojewódzkich.  07.10.2014 w Lasocicach k/Nysy zostały rozegrane zawody wojewódzkie, które 
są już najwyższym, ostatnim etapem rywalizacji. Poziom tych zawodów był bardzo wysoki, ponieważ rywalizo-
wali ze sobą najlepsi przełajowi biegacze reprezentujący poszczególne powiaty Opolszczyzny, oraz zawodnicy 
lekkoatletycznych klubów sportowych. W tej doborowej stawce, 47 wyselekcjonowanych  zawodników Ja-
kub  zajął wysoką 20 pozycję. Na podobne sukcesy liczymy za rok, a trenować oczywiście zaczynamy już dziś. 
 Uczniowie naszej szkoły nie tylko chętnie biegają, ale również z przyjemnością rozwiązują matematycz-
ne łamigłówki. 26 września chłopcy i dziewczęta kl. IV-VI licznie uczestniczyli w obchodach IV Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia. Młodzież rozwiązywała przykłady dotyczące rachunku pamięciowego w dwóch kate-
goriach – podstawowej i rozszerzonej, która miała wyłonić mistrza rachunku w każdej klasie. Jednocześnie ucz-
niowie klasy V i VI walczyli o zakwalifikowanie się do Międzyszkolnego Konkursu Tabliczki Mnożenia. Tytuł 
„Mistrza Tabliczki Mnożenia” otrzymali: w klasie IV – Tobiasz Kubica; w klasie V – Marysia Kubica; w kla-
sie VI - Marian Wydra. 29 września  uczniowie w składzie Marysia Kubica,  Natalia Paczkowska i Jakub Ter-
min (klasa V) oraz Marian Wydra, Michał Suchy i Mateusz Mrozek (klasa VI) rywalizowali w konkursie 
drużynowym z uczniami Szkoły Podstawowej w Leśnicy. 
 W dniu 2 października 2014r. uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę zorganizowaną w ramach 
projektu FŚNiT. Dzieci przebywały w "Zaczarowanym Świecie", czyli w pracowniach eksperymentalno-
doświadczalnych RCRE, gdzie króluje zasada: „Zabawa jest nauką, nauka – zabawą. Im więcej zabawy, tym wię-
cej nauki”(Glenn Doman). Zajęcia trwały od godziny 9.00 do 14.00. Uczniowie, podzieleni na grupy, mogli wyko-
nywać samodzielnie i pod opieką animatora doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, muzyczne, 
matematyczne, a także związane z nowoczesnymi technologiami. Każdy z uczestników z pewnością znalazł coś 

dla siebie. W pracowni Mechanicum dzieci 
odkrywały świat fizyki, w pracowni Instru-
mentarium poznawały tajemnice instru-
mentów muzycznych, w Gimnasticum do-
wiedziały się, jak poprawnie uprawiać dys-
cypliny sportowe, w Humanicum odpowie-
działy sobie na pytanie: Czy można oszukać 
zmysły?, a dzięki zajęciom w pracowni Ro-
boticum poznały tajniki obsługiwania ro-
botów. Zajęcia trwały 45 minut, a zamiast 
dzwonka można było usłyszeć na żywo 
dźwięk trąbki. Ponadto na uczniów czekało 
śniadanie, a później obiad. 
W "Zaczarowanym Świecie" wszystkim się 
podobało. Mamy nadzieję, że jeszcze kie-
dyś tam wrócimy. 
 W roku szkolnym 20104/2015 kon-
tynuowana będzie w ZSP w Raszowej reali-
zacja programów  „Owoce w szkole”(kl. I-
III), „Szklanka mleka” (kl. I-VI), gdyż 
jednym z istotniejszych celów pracy wy-

chowawczej szkoły jest wyposażanie dzieci w wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia. Nasza placówka zor-
ganizuje również szereg dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz kół zainteresowań, 
rozwijających talenty naszych wychowanków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców aktywnych zawo-
dowo, od bieżącego roku szkolnego, na terenie szkoły funkcjonuje świetlica. Jest ona czynna w godzinach od 
7.00 do 16.00. Istnieje również możliwość skorzystania z posiłku. Uczniowie objęci są dodatkową opieką psycho-
loga i logopedy. Szkoła wzbogaciła swoje wyposażenie oraz bazę dydaktyczną z nadzieją, iż wszystkie podjęte 
działania zwiększą atrakcyjność procesu kształcenia oraz bezpieczeństwo naszych wychowanków. 

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej   
        Iwona Pawlus 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej 
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WIZYTA PARTNERÓW Z NIEMIEC 
 W dniach 11 -14 wrześniu br. w gminie Leśnica gościliśmy delegację 
z miast partnerskich z Gerbrunn i z Hirschaid. Po raz pierwszy do Leśnicy przyje-

chał nowo wybrany 
burmistrz miasta 
Hirschaid p. Klaus 
Homanna z delega-
cją, natomiast z 
Gerbrunn zawitał 
do naszej gminy 
Burmistrz Sfefan 
Wölfshorndl wraz z 
przedstawicielami 
swojej gminy. Bur-
mistrzowie z Nie-
miec mieli okazję 
do poznania się.  
 Podczas 
weekendowego 
pobytu pokazali-
śmy naszym przy-
jaciołom  

z Hirschaid i z Gerbrunn gminę Leśnica - Górę Św. Anny z Bazyliką, Muzeum 
Misyjne, Grotę Lurdzką, Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr; Leśnicę – 
Szkołę Muzyczną, Galerię Sztuki, Rynek, park; w  Zalesiu Śląskim goście mieli 
okazję zobaczyć remizę OSP i gospodarstwo Roldam; w Łąkach Kozielskich 
nowy klub wiejski, a w Raszowej gospodarstwo Państwa Murlowskich. Wieczo-
rem wspólnie uczestniczyliśmy w procesji ze świecami, która wywarła na go-
ściach bardzo duże wrażenie.              KL 

Warsztaty tańca hip hop 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Koło TSKN Leśnica byli organizatora-

mi warsztatów tańca hip hop, które odbyły się 4 października na sali fitness w Leśnicy. 
W godz. 10.00-11.30 ćwiczyła grupa młodsza (6-11 lat), a w godz. 11.30-13.30 

grupa starsza (od 12 lat). Warsztaty prowadziła Katarzyna Łotecka instruktorka z Centrum 
Szkolenia Artystycznego i Akademii Tańca Ramada w Opolu. 

LOKiR  

Z życia mażoretek 
 Leśnickie mażoretki nie próżnują i uświetniają swoimi występami różnego rodzaju 
imprezy i przedsięwzięcia. 

W dniach 27-30.08.2014 grupa mażoretek La Bella działająca przy Leśnickim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji wzięła udział w Mistrzostwach Świata Mażoretek, które odbyły 
się w Pradze. Wyjazd zorganizowany został przez LOKiR i był wspierany finansowo przez 
firmy TAG - Specialtransporte & Projektlogistik, Patricia Wiesiollek-Tkocz i TRANSANNA-
BERG LOGISTIC, Wolfgang Wiesiollek. Opiekunkami dziewcząt podczas wyjazdu były 
panie Anna Maciewitz, Patricia Wiesiollek-Tkocz i Jolanta Nowak. 

Dziewczęta zajęły VII miejsce w kategorii Mini Mix Junior i tym samym zaliczają 
się do światowej czołówki. Serdecznie gratulujemy sukcesu mażoretkom oraz ich instruktorce 
Pani Sandrze Mientus.  

Ponadto nasze grupy mażoretkowe Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella wystąpiły 
30 sierpnia br. podczas dożynek Gminnych w Zalesiu Śląskim. 31 sierpnia dziewczę-
ta  z zespołów Słoneczka i La Bella zaprezentowały się podczas Dożynek Wiejskich w Starym 
Ujeździe, a 13 września zatańczyły podczas Festynu Charytatywnego dla Pascala, który odbył 
się w parku miejskim w Zdzieszowicach.  

14 września br. w Filharmonii Opolskiej odbył się II Wojewódzki Przegląd Twór-
czości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”. Imprezę prowadził, znany z teleturnieju 
„Familiada”, Karol Strasburger. Podczas przeglądu  Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
Gminę Leśnica reprezentowały mażoretki La Bella. Występ naszych tancerek bardzo spodobał 
się publiczności. Barbara Kamińska, członek zarządu województwa opolskiego, podkreśliła, że 
nasze mażoretki reprezentują bardzo wysoki poziom i z powodzeniem mogłyby zagrzewać 
sportowców do walki na największych stadionach w Polsce. Dziewczęta za udany występ 
otrzymały pamiątkową statuetkę.  

         LOKiR                                                         



 

 

Zmiany w segregacji odpadów. 
Już od 1 listopada 2014 roku wchodzą nowe zmiany w segregacji odpadów, które dotyczą 
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. 
 
Jeżeli posiadasz pojemnik na odpady biodegradowalne zapamiętaj: 
Od 1 listopada do 30 kwietnia do pojemnika brązowego wrzucamy wystudzony popiół  
paleniskowy. 
W przypadku małej ilości popiołu  nie ma obowiązku deklarowania dodatkowego pojemnika. 
Nadwyżkę popiołu możesz wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane (czarny kubeł). 
Więcej informacji na stronie www.czystyregion.pl w zakładce Eko-Edukacja. 
                     IK  

 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wieskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Małe Muzeum Leśnickie zaprasza 
25 września br. w Galerii Sztuki w Leśnicy miało miejsce uroczyste otwarcie Małego Muzeum Leśnickie-
go. Zrealizowane ono zostało w ramach Małych Projektów i współfinasowane było z środków PROW. Pro-
jekt ten był kontynuacją i uzupełnieniem projektu „Żywa historia Leśnicy”, zakończonego w ubiegłym ro-
ku. Podczas otwarcia obecni byli Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski, były Poseł Pan Helmut Pa-
isdzior, Kierownik Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Pan Witold Iwaszkiewicz, Historyk 
Muzeum Śląską Opolskiego Pan Witold Garbal oraz emerytowana Dyrektor Muzeum Pani Krystyna Le-
nart. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gizela Szendzie-
lorz. Podziękowała ona za pomoc w tworzeniu muzeum, za wszystkie eksponaty oraz udział w filmie 
„Żywa historia Leśnicy”. 
 Imprezę swoimi występami artystycznymi uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Komes z Kędzierzyna-
Koźla pod kierownictwem Pana Zbigniewa Staniś. Grupa zaśpiewała znane śląskie przyśpiewki. Zaprezen-
towały się również członkinie Koła Regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej w Leśnicy. 
Uczennice wykonały scenkę pt. „Ostatnioł Lauba”, którą napisała mieszkanka Leśnicy Pani Renata Polak. 
Dziewczynki do występu przygotowała Pani Maria Wróbel. 
Po występach artystycznych odbyła się projekcja filmu „Żywa historia Leśnicy”. Potem można było zwie-
dzić całą galerię. 
 Organizatorzy zapewnili także poczęstunek: śląskie kreple, kawę i herbatę oraz kardinalde z sosem 
grzybowym, kiszone ogórki i chleb ze smalcem. 
 Osoby, które posiadają w swoich zbiorach zabytkowe sprzęty, stare śląskie stroje oraz inne ekspo-
naty i są chętne, aby udostępnić je w Małym Muzeum Leśnickim, proszone są o kontakt pod nr tel.: 77 461 
53 91.           LOKiR 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Święto Piwa w Leśnicy 
Burmistrz Leśnicy - Łukasz Jastrzembski, Leśnicki Ośrodek Kultury 

i Rekreacji, Zarząd Koła TSKN Leśnica oraz Zarządy Osiedli Nr 1 i 2 w Le-
śnicy byli organizatorami Święta Piwa, które odbyło się 11 października 
w stodole biesiadnej w parku miejskim w Leśnicy. Konferansjerami byli 
Piotr Paisdzior i Hubert Mincer. 

Podczas Święta Piwa obecni byli także Roman Kolek - wicemarsza-
łek województwa opolskiego, proboszcz Henryk Pasieka, były poseł Helmut 
Paisdzior oraz Panowie Klaus Busch i Norbert Rittmaier, goście z partner-
skiej gminy Hirschaid, którzy przywieźli beczkę piwa.  

Przy ich pomocy próbował ją otworzyć burmistrz Łukasz Jastrzemb-
ski, jednak beczka okazała się dosyć niesforna. Na szczęście sytuację udało 
się opanować i uczestnicy mogli skosztować piwa prosto z Bawarii. Jak pod-
kreślił Norbert Rittmaier, tego dnia obchodzono także pierwszą rocznicę podpisania „Aktu partnerstwa gmin Leśnica 
i Markt Hirschaid”. Po otwarciu beczki piwa przyszła pora na odpalenie armaty, którego dokonali przedstawiciele 
Regimentu Garnizonowego Twierdzy Koźle, burmistrz oraz wicemarszałek. 

Licznie przybyłych mieszkańców i gości bawiła Kapela Tyrolska Stefana. Zespół tak przypadł do gustu le-
śnickiej publiczności, że musiał kilka razy bisować. Wystąpiła także orkiestra parafialna z Góry Św. Anny. 
Wieczorem odbył się zabawa taneczna z zespołem Duo Alt. Organizatorzy zapewnili także stoiska z jedzeniem oraz 
różnymi gatunkami piwa.        LOKiR 

http://www.czystyregion.pl

