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 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

W niedzielę, 9 października 2016 roku 
dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia 
nowo wybudowanego kompleksu sportowego 
w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej. 
Wszystkich zebranych przywitał burmistrz 
Łukasz Jastrzembski, a poświęcenia boisk 
dokonał ksiądz Proboszcz Henryk Pasieka. 
W uroczystości uczestniczyli pani Konsul 
Sabine Haake, Starosta Józef Swaczyna, były 
Poseł Helmut Paisdzior, Przewodniczący 
Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, 
projektant Bartłomiej Buława, wykonawcy 
obiektu Adam Kerner, Justyna Niestrój, 
inspektorzy nadzoru Barbara Kulej i Tadeusz 
Kopij, dyrektorzy placówek oświatowych, radni 
i sołtysi oraz mieszkańcy.  

Licznie zgromadzone dzieci nie mogły 
się doczekać wejścia na murawy boisk i mimo 
niesprzyjającej aury odbyły się pierwsze 
zawody sportowe.  

Administratorem kompleksu 
sportowego jest Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji.  W godzinach 7.00 –15.00 boiska 
są do dyspozycji Szkoły Podstawowej 
w Leśnicy, w godzinach 15.00—21.00 
z obiektu  korzystać mogą pozostali 
zainteresowani. Istnieje również możliwość  
wynajęcia boisk. 

 
Podczas otwarcia boisk dokonano 

również oficjalnej inauguracji 
niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat Mitro Deutsche Fußballschule 

Leschnitz.  
 Leśnicka szkółka liczy 46 dzieci, 
które trenują w trzech grupach pod okiem 
trenerów: Agnieszki Hibner, Bogdana 
Barana i Krzysztofa Szczodroka.  
 
 Młodzi piłkarze otrzymali 
legitymacje członkowskie i stroje. 
Sponsorami szkółki są: Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy, Transannaberg Wiesiollek, 
TinaLed, Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
i rodzice.  
 Młodym futbolistom życzymy 
zapału i sukcesów, jak najmniej kontuzji 
i mamy nadzieję, że w przyszłości będą 
oni drużyną LZS-u Leśnica.   
    KL.  

Otwarcie nowego kompleksu sportowego w Leśnicy 
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W dniach 27 i 28 sierpnia 2016 roku w sołectwie Łąki Kozielskie odbyły się Dożynki Gminne połączone 
z Przeglądem Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej.  

Impreza rozpoczęła się w sobotę tradycyjnym 
barwnym korowodem dożynkowy, który prze-
szedł niemal przez całe sołectwo na boisko spor-
towe. Korowód prowadziły dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Raszowej, mażoretki 
La Bella oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Leśnicy. Koncert naszej orkiestry pod batutą 
Klaudiusza Lisonia rozpoczął część artystyczną 
w namiocie. Ponadto swoimi występami swój 
dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły, któ-
re pielęgnują niemiecką tradycję i niemiecką kul-
turę – grupa śpiewacza Frohsinn oraz Studio Wo-
kalne BIS. Gwiazdą sobotniego wieczoru był wy-
stęp niemieckojęzycznego piosenkarza – Rene 
Ulbrich, a do zabawy tanecznej przygrywał zespół 
KAMPAS. 

Kulminacyjnym ele-
mentem Dożynek było 
poświęcenie chleba 
dożynkowego, którego 
dokonał ks. Henryk 
Kuczera – proboszcz 
Raszowej w asyście 
o. Waldemara Wo-
łowskiego z Łąk Ko-
zielskich. Gospodarz 
gminy – burmistrz Łu-
kasz Jastrzembski 
otrzymane chleby do-
żynkowe, zgodnie 
z naszą tradycją, prze-
kazał znamienitym 
gościom, wśród któ-
rych byli: burmistrzowie z gmin partnerskich – z Hirschaid Klaus Homann i z Crostwitz Marko Klimann, Wi-
cemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, były Poseł na Sejm RP Helmut Paisdzior, Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Froń, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

Starostami tegorocznych 
Dożynek byli: Urszula 
i Rudolf Plachetka z Dol-
nej, Anna i Mateusz Żyłka 
z Góry Św. Anny, Monika 
i Piotr Polewka z Kraso-
wej, Monika i Manfred 
Dada z Lichyni, Lubow 
i Erwin Wydra z Łąk Ko-
zielskich, Renata i Rudolf 
Gajda z Poręby, Jadwiga 
i Hubert Murlowscy z Ra-
szowej, Czesława i Stefan 
Dąbrowscy z Wysokiej, Maria i Józef Tiszbierek z Zalesia Śląskiego, Krystyna i Jan Prudło z Leśnicy, 
Sabina i Piotr Paterok z Kadłubca.  

Podczas Dożynek odbyły się konkursy: koron żniwnych, korowodów i wystroju miejscowości. 

Do konkursu koron żniwnych zgłoszone zostały nowe korony z pięciu miejscowości, wykonane z tegorocz-
nych zbóż.  W konkursie koron żniwnych I miejsce zajęła korona z Wysokiej, II miejsca ex aequo korony 
z Leśnicy i Krasowej, III miejsca ex aequo korony z Kadłubca i Łąk Kozielskich.  dok. na str. 3 

Dożynki Gminne—Przegląd Dorobku Artystycznego  
Zespołów Mniejszości Niemieckiej 
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Korony z Dolnej, Góry Św. Anny, Lichyni, Poręby, Raszowej i Zalesia Śląskiego nie brały udziału w konkursie 
i otrzymały nagrody za udział w Dożynkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W konkursie korowodów dożynkowych 
I miejsca ex quo zajęły sołectwa Wysoka 
i Raszowa, II miejsca ex aequo sołectwa Le-
śnica, Łąki Kozielskie, Lichynia, Dolna, Zale-
sie Śląskie i Poręba, III miejsca ex aequo Góra 
Św. Anny, Kadłubiec i Krasowa.  

W niedzielne popołudnie występy artystyczne 
rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Raszowej. Następnie wystąpił 
Krzysztof Hanke z kabaretu Rak ze swoim 
autorskim programem. Po jego występie za-
prezentował się zespół taneczny Silesia z Roz-
mierki. Kolejnym punktem programu był wy-
stęp gwiazdy TVS – Kola i Jula. Wręczone 
zostały również nagrody za wystrój miejsco-
wości.  

W konkursie wystroju miejscowości Grand 
Prix otrzymało sołectwo Łąki Kozielskie, na-
tomiast I miejsca – Dolna i Raszowa, II miejsca Wysoka, Zalesie Śląskie i Lichy-

nia, III miejsca Poręba, Krasowa, Góra Św. Anny, Czarnocin i Leśnica, IV miejsce  Kadłubiec.  

Następnie zespół wokalny Meritum zachwycił publiczność swoim niemiecko-polskim repertuarem. Na koniec im-
prezy zatańczył zespół taneczny Mini Entropia oraz zespół Entropia. Dwudniowe świętowanie zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem BIS.   

Serdecznie podziękowania kierujemy do mieszkańców Łąk Kozielskich, którzy przyczynili się do pomocy 
w przygotowaniu tegorocznych Dożynek. Serdecznie dziękujemy radnej Teresie Kwoczała, sołtysowi Ber-
nardowi Smandzich, paniom, które zadbały o poczęstunek dla osób uczestniczących w korowodzie i pyszny 
chleb ze smalcem dla wszystkich, strażakom z OSP Łąki Kozielskie i OSP Raszowa, kołu mniejszości nie-
mieckiej z Łąk Kozielskich, pracownikom LOKiR-u.  

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniej-
szości Niemieckiej w ramach Dożynek Leśnica 2016 
zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Konsulatu General-
nego RFN.        KL. 

Dożynki Gminne dok. ze str. 2 
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W roku 2017 obchodzić będziemy jubileusz 800 lat Leśnicy. 
W roku 1217 Leśnica została po raz pierwszy wspomniana 
w dokumencie Księcia Opolskiego Kazimierza I. To dla nas 
wielki zaszczyt, że będziemy mogli wspólnie świętować tę 
rocznicę.  
Wszystkie imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez 
placówki oświatowe i instytucje samorządowe podczas 
całego roku obchodzić będziemy w ramach tego wielkiego 
jubileuszu, a kulminacyjne obchody zaplanowane zostały 

na 29 września – 1 października 2017 roku. O szczegółach imprezy będziemy Państwa informować 
sukcesywnie w późniejszym terminie, a już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. 

Partnerski weekend w Leśnicy 
 W ostatni weekend sierpnia w gminie Leśnica gościliśmy delegacje 
z partnerskich gmin Hirschaid i Crostwitz.  
Goście z Hirschaid z burmistrzem Klausem Homannem przyjechali do nas 
w czwartek, 25 sierpnia 2016 r. Pobyt rozpoczęli od wizyty w Urzędzie Miejskim 
w Leśnicy, gdzie spotkali się z rodzinami, które ich gościły.  
W piątek nasi przyjaciele zwiedzili zabytkową kopalnię GUIDO oraz Katowice, 

natomiast w sobotę rano, 
te osoby które były u nas 
po raz pierwszy 
zwiedziły naszą gminę.  
27 sierpnia dołączyła 
delegacja z partnerskiej 
gminy Crostwitz, której 
przewodniczył burmistrz 
Marko Klimann. Była 
to jego pierwsza wizyta 
w Leśnicy – bowiem 
burmistrzem jest od 
roku.  
Po południu wszyscy 
uczestniczyli 
w Dożynkach Gminnych. 

Burmistrzowie z gmin partnerskich otrzymali dożynkowe chleby. Podczas Dożynek 
przygotowaliśmy tort dla Christine Homann – żony burmistrza z Hirschaid, która 
27 sierpnia obchodziła urodziny. Sprawiliśmy jej wielką radość, bowiem jeszcze nigdy nie miała tylu urodzinowych 
gości.  
Na zakończenie wizyty w naszej gminie, w niedzielne przedpołudnie przed klubem w Leśnicy posadzona została jabłoń 
przyjaźni „ROTES ALOISIUS”. W niedzielne popołudnie delegacja z Hirschaid udała się w podróż powrotną, a goście 
z Crostwitz uczestniczyli w drugim dniu Dożynek.  
 Współpraca partnerska z tymi gminami jest bardzo intensywna, bowiem we wrześniu na wycieczkę do Crostwitz 
wyjechali szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy, natomiast w październiku grupa 20 uczniów z Publicznego 
Gimnazjum przebywała w Hirschaid.        KL. 

Obowiązek umieszczenia Tabliczki z numerem 

porządkowym na posesji  
Ze względu na istniejące na terenie naszej Gminy nie oznakowane budynki informujemy, że właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art.47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego 
w art.64 Kodeksu Wykroczeń. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla 
usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla 
ratowania życia i zdrowia, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.  
Zgodnie z powyższym apelujemy do mieszkańców o właściwe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do końca br.  
Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu.           REN 
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Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy 
Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej została zakończona. Oddano 
kompleks sportowy, w którego skład wchodzi: 
 boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 30 x 62 m , 
 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 19 m,  
 bieżnia okrężna o nawierzchni poliuretanowej długości 200 m,  
 bieżnia prosta na przedłużeniu bieżni okrężnej – 86 m, 
 skocznia do skoku w dal z rozbiegiem na odcinku prostej bieżni okrężnej, 
 chodniki, ogrodzenia, mała architektura. 
 łączka gimnastyczna. 
 
Wybudowany obiekt z pewnością przyczyni się do 
wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców gminy, od 
najmłodszych do najstarszych. 
Realizacja kompleksu sportowego została dofinansowana 
z programu Rozwoju Kultury Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej w wysokości 628.500,00 zł. 

 

Remont korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Leśnicy 
W miesiącach lipiec-sierpień br. przeprowadzony został remont korytarzy i klatek schodowych w Szkole 
Podstawowej w Leśnicy. Wykonawcą robót wybranym w wyniku przetargu została firma RAJBUD 
Rajmund Jegiołka z Leśnicy. Zakres prac obejmował m.in.: wymianę wszystkich drzwi na korytarzach, 

wykonanie nowych tynków lamperii, pomalowanie ścian 
i sufitów, wymianę balustrad i pochwytów w klatkach 
schodowych, zamontowanie kanałów instalacyjnych 
w korytarzach i wymianę opraw świetlówkowych. Prace 
budowlane zostały wykonane rzetelnie i terminowo, a dzieci 
mogły rozpocząć nowy rok szkolny w odnowionej placówce. 
Koszt wykonanych robót wyniósł 210.312,00 zł. 
 

Remont elewacji budynku komunalnego 

w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 1 
W lipcu br. 
wykonano 
remont elewacji 

południowej i północnej budynku przy Placu Narutowicza 1. 
Remont ten stanowił kontynuację prac rozpoczętych 
w ubiegłym roku. Zakres prac obejmował wykonanie nowych 
tynków, w tym ponowny montaż zabytkowych płytek 
ceramicznych, jak również naprawę gzymsów, montaż 
sztukaterii, wymianę parapetów oraz rynien i rur spustowych. 
Prace budowlane wykonała firma Roboty Ogólnobudowlane 
Paweł Harnos z Leśnicy. Koszt robót wyniósł 60.000,00 zł. 
 

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wsi Dolna  
 W dniach od 11 października do 9 listopada 2016 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dolna. Do projektu planu można 
składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2016 r. Potrzeba dokonania zmiany 
wynikła ze złożonych wniosków. Obowiązujące ustalenia planu w zbyt znacznym stopniu ograniczyły 
możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej na rzecz zabudowy mieszkaniowej.      
        Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 



 

 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE STR. 6 

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 

łączącej miejscowości Dolna-
Czarnocin 

Zakończono przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
łączącej miejscowości Dolna – 
Czarnocin. Istniejąca droga tłuczniowa 
była w złym stanie technicznym. Po 
skompletowaniu dokumentacji 
technicznej, uzyskaniu pozwoleń na 
wykonanie robót, przeprowadzono 
przetarg, w którym wyłoniono 
wykonawcę robót – firmę „BITUM” 
Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego.  

Prace budowlane obejmowały 
wykonanie nowej podbudowy drogi 
z kruszywa łamanego, z profilowaniem 
i utwardzeniem poboczy szerokości ~ 
0,4 m, z zachowaniem 
powierzchniowego odprowadzenia 
wody opadowej. Droga długości 0,657 
km i szerokości 3,0 m została 
wykończona w całości betonem 
asfaltowym. Koszt inwestycji 
(dokumentacja projektowa, nadzór 
inwestorski, wykonawca prac) to 
185.354,22 zł. Kwotę  74.965,27 zł 
Gmina otrzymała w formie dotacji 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
ze środków finansowych z budżetu 
Województwa Opolskiego. Oddana do 
użytku droga pozwoli na bezpieczne 
i wygodne korzystanie z przejazdu 
pomiędzy miejscowościami.  

Odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości 
Wysoka i Niwki dotkniętej skutkami zalań i podtopień 
powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 18 czerwca 
2013 r.  

Do użytku została również oddana droga dojazdowa do pól 
pomiędzy miejscowością Wysoka i Niwki. Została ona dotknięta zalaniem 
i podtopieniem powstałym w wyniku nawalnego deszczu w dniu 
18 czerwca 2013. Roboty obejmowały rozbiórkę zniszczonej nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni 
wykończonych mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Jezdnia 
długość 0,690 km i szerokości 3,0 m została obustronnie utwardzona - 
pobocze z tłucznia kamiennego o szer. 0,30 m. W trakcie budowy drogi 
dojazdowej został również oczyszczony z namułu rów melioracyjny 
z wyprofilowaniem dna i skarp na długości 1,580 km. Na całej długości 
wykopu do odprowadzania wody rozmieszczono wjazdy na pola poprzez 
wykonanie przepustów wzmocnionych ściankami betonowymi. Rów 
melioracyjny został oczyszczony i wyprofilowany na całej długości drogi, 
aż do włączenia do istniejącego rowu przy istniejącej drodze asfaltowej 
pomiędzy miejscowościami Niwki a Ligota Górna. Po załatwieniu spraw 
formalno-prawnych które zajęły sporo czasu ogłoszono przetarg na 
remont. Wykonawcą powyżej opisanych prac remontowych zostało 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Transkom” - Robert Białdyga 
z Jaryszowa. Cała inwestycja pochłonęła kwotę 229.591,45 zł w tym 
uzyskano dotację w wysokości 102.378,34 zł ze środków budżetu państwa 
na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawalnych 
deszczy mających miejsce w czerwcu 2013 roku. Realizacja tego zadania 
poprawiła w dużym stopniu bezpieczeństwo użytkowników ruchu 
kołowego oraz zapewni sprawne odprowadzenie wód opadowych 
z terenu. 

Budowa publicznej drogi dojazdowej przy 
kompleksie sportowym w Leśnicy. 

Ostatnią inwestycją drogową oddaną do 
użytku jest publiczna droga dojazdowa przy 

kompleksie sportowym w Leśnicy. Załatwienie 
spraw formalno-prawnych wymagało sporo pracy 
i czasu, efekt jaki osiągnięto można było oglądać 

niedawno - w niedzielę 9 października 2016 r. Droga 
została oddana do użytku wraz z całym kompleksem 
sportowym. Zadanie polegało na budowie drogi 

dojazdowej długości 152,39 m, szerokości 5,50 m o 
nawierzchni asfaltowej, utworzeniu miejsc 
parkingowych i chodników z kostki betonowej 

(powierzchnia 547,00 m2). Na realizację zadania 
Gmina ubiegała się o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, ale nie uzyskano 
dofinansowania. W końcowym etapie budowa 
drogi została sfinansowana z środków własnych 

oraz darowizny ArcelorMittal Poland Spółka 
Akcyjna, która przekazała kwotę w wysokości 
50 000,00 zł. Wartość zadania zamknęła się 
w kwocie 209.427,18 zł. Połączenie budowanej 

drogi dojazdowej z istniejącą drogą powiatową 

było zakresem objętym porozumieniem 
ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach 

Opolskich, ten fragment budowy (zjazd) został 
w całości przez nich sfinansowany. Wykonawcą 
robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe „Domax” z  Boronowa. Realizacja 
inwestycji tworzy z kompleksem sportowym niejako 
jedną całość, wzajemnie się uzupełniają, co pozwala 

mieszkańcom na wygodne korzystanie z obiektu. 
Jednocześnie droga ta jest drogą dojazdową do pól 
znajdujących się na dalszym jej przebiegu.   

     Referat IK  
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Azbest znika bardzo wolno 
Gmina Leśnica w roku bieżącym  kolejny raz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica  zgodnie z  „ Gminnym Programem Usuwania 
Azbestu”. W dniu 11 sierpnia 2016r. podpisano umowę  dotacji Nr 262/2016/G-30/OZ-ZOA/D 
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą 
Leśnica 
Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Leśnicy – VII nabór”. 
Łącznie z terenu miasta i gminy Leśnica usunięto i unieszkodliwiono 25,5 tony wyrobów zawierających 
azbest z dwudziestu nieruchomości.  
Całkowita wartość zadania wyniosła  netto  9 957,67 zł. z czego: 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 % kosztów) - 

4 978,84 zł. 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35 % kosztów) – 

3 485,18 zł. 
 właściciele nieruchomości ( 15 % kosztów) – 1 493,65 zł. 
W/w zadanie na terenie Gminy Leśnica realizowała wyłoniona w ramach konkursu ofert Spółka Cywilna 
RENOVO, Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m 8 z Łodzi w pierwszych 
dniach września br. 
Zachęca się posiadaczy azbestu do zgłaszania w latach następnych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 
zamiaru jego usunięcia w ramach dofinansowania ”Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest”. 
Przy zgłoszeniach na poziomie roku 2015 i 2016 potrzeba jeszcze 8 lat na całkowite usunięcie azbestu 
z terenu Gminy. W przedmiotowej sprawie nie ma jednak pewności o ciągłości dofinansowania tego 
przedsięwzięcia.  
Kolejny nabór wniosków planuje się na przełomie stycznia i lutego 2017 r. po ogłoszeniu konkursu 
o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
      Referat  Rolnictwa, Ekologii  

i Gospodarki Nieruchomościami 

Co się dzieje w Przedszkolu w Leśnicy  
Nasze Przedszkole w Leśnicy pracuje cały czas nad wieloma projektami. Od początku nowego roku 
przedszkolnego jesteśmy uczestnikami projektu: „Bilingua – łatwiej z niemieckim”, dzieci uczą się 
języka niemieckiego przez zabawę, a maskotka – zając Hans Hase pomaga im w tej nauce. Zajęcia 
prowadzone są w języku niemieckim co zmusza dziecko do reakcji na zadane im polecenia, zadania. 
Dzieci animowane są do tego, aby poznać lepiej język i kulturę naszego sąsiada – Niemiec. 

Przedszkolaki były również na 
wycieczce w Parku Linowym 
w Olszowej. Dzieci bawiły się 
przednio, wykończone, ale 
szczęśliwe wróciły do domu. 
W naszym przedszkolu 
obchodzono również 
Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, który przypada 
na 20. września. Świętowanie 
trwało u nas cały tydzień! Dzieci 
mogły w tym tygodniu trochę 
więcej czasu poświęcić zabawie, 
spotkały się z panią policjantką 
i panem policjantem, powtórzyły 
zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, brały udział 
w teatrzyku pt. „Żółw i Zając” 
oraz uczestniczyły w spotkaniu 
z iluzjonistą.    PP  
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Dzień Edukacji Narodowej 
W dniu 11 października 2016 r. w sali Urzędu Miejskiego w Leśnicy im. Huberta Kurzała 

odbyło się uroczyste spotkanie burmistrza z dyrektorami szkół i zespołów szkolno-

przedszkolnych oraz wyróżnionymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Nagrodzeni zostali wszyscy dyrektorzy 

szkół, zespołów i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Leśnica: 

Joanna Rigol – dyrektor PG w 

Leśnicy, Barbara Górna – dyrektor 

SP w Leśnicy, Ewa Spinda – dyrektor 

ZSP w Zalesiu Śl., Iwona Pawlus – 

dyrektor ZSP w Raszowej, Gabriela 

Tiszbierek – dyrektor PP w Leśnicy, 

Krystian Gajda – dyrektor PSM 

I Stopnia w Leśnicy.  

Nagrody za wzorową pracę otrzymali: 

Mariola Browarska – nauczyciel PG w Leśnicy,  Katarzyna Szaradowska – nauczyciel PG 

w Leśnicy, Grażyna Kaletka – nauczyciel SP w Leśnicy, Maria Wróbel – nauczyciel SP 

w Leśnicy, Lilla Popławska – nauczyciel ZSP w Zalesiu Śl., Monika Tomanek – Paczkowska 

– nauczyciel ZSP w Raszowej, Kornelia Plachetka – nauczyciel PP w Leśnicy, Marta Gabor – 

nauczyciel PSM w Leśnicy.  

Gratulujemy oraz dziękujemy za codzienny trud, cierpliwość, za poświęcenie 

i zaangażowanie w pracy z młodymi ludźmi. Jednocześnie składamy najlepsze życzenia zdrowia, 

optymizmu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.   GZO Leśnica 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej   
 Wakacje dobiegły końca. Minął czas beztroskiej zabawy, niezapomnianych wyjazdów, odpoczynku. Na 
pewno długo pozostaną w pamięci wakacyjne przygody i spotkania z przyjaciółmi. Przede wszystkim miło 
będziemy wspominać nasz udział w Gminnych Dożynkach w Łąkach Kozielskich w dniach 27-28 sierpnia br. Nasi 
uczniowie, kultywując regionalne zwyczaje, aktywnie włączyli się w obchody święta plonów. Uczestniczyli oni w 
przemarszu korowodu dożynkowego, a także przygotowali występ artystyczny. Za swój wysiłek zostali nagrodzeni 
słodkim poczęstunkiem.  
 Każdy początek roku szkolnego to nowy etap życia naszej społeczności uczniowskiej. Czas wyzwań 
i obowiązków, z którymi trzeba się zmierzyć. Tradycyjnie, w okresie jesiennym, w Parku Wiejskim w Raszowej 
odbyły się eliminacje Gminnych Indywidualnych Biegów Przełajowych. Jak zwykle nie zabrakło chętnych do 
spróbowania swoich sił w tej 
niełatwej wytrzymałościowej 
dyscyplinie. Wśród chłopców 
najlepszy okazał się Paweł 
Zgodzaj (I miejsce) i Tomasz 
Rudner (IV miejsce). 
Natomiast wśród dziewczyn 
najlepiej reprezentowały 
naszą placówkę: Kinga 
Dolatowska (I miejsce), Julia 
Zachłód (IV miejsce) i Joanna 
Stach (V miejsce). Wyżej 
wymienieni uczniowie mieli 
zaszczyt wziąć udział 
w eliminacjach powiatowych 
w Strzelcach Opolskich.  
 W dniu 19 września w naszym przedszkolu w Raszowej zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne przy 
ognisku tzw. „Święto pieczonego ziemniaka”. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem piosenki 
biesiadnej „Stokrotka”. Rodzicom i dzieciom zaprezentowano w skrócie historię ziemniaka. 

dok. na str. 9 
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Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach, 
w których motywem przewodnim był ziemniak. 
Największą frajdę dostarczyły przedszkolakom 
konkursy: obierania ziemniaków przez tatusiów i skoki 
rodziców w workach. Atrakcją było również ognisko 
i pieczenie kiełbasek oraz ziemniaków. Wszyscy 
uczestnicy mogli poczęstować się kawą, herbatą 
i ciastem. Spotkanie było bardzo udane m.in. dzięki 
dużemu zaangażowaniu rodziców, za co serdecznie im 
dziękujemy. 
 20 września - to był wyjątkowy dzień dla 
naszych Milusińskich. Po śniadaniu wyruszyliśmy 
autobusem do Leśnicy, do „Stodoły” w parku. Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprosił wszystkie 
przedszkolaki z gminy z okazji ich święta na teatrzyk 
pt. „Żółw i zając”. Spektakl bardzo się podobał, czego 
dowodem były gromkie brawa. Po teatrzyku 
przedszkolaki bawiły się na placu zabaw, a później 
wróciły do przedszkola na obiad. 
 23 września społeczność szkolna powitała 

jesień, obchodząc jednocześnie Dzień Jabłka. U progu 
tej chłodnej pory roku   dobrze zaproponować uczniom 
alternatywę dla kolejnego batonika czy paczki chipsów, 
tym bardziej, że Polska produkuje rocznie 3 miliony 
jabłek w 20 odmianach, najwięcej w Europie, 
a są niedoceniane i pomijane w naszym codziennym 
jadłospisie. Dzieci w czasie wspólnych zajęć 
dowiedziały się, jakie wartości odżywcze posiada rajski 
owoc, poznały przysłowia z jabłkiem w roli głównej, 
ustalały wartość kaloryczną wybranych potraw 
i przekąsek oraz brały udział w zabawach ruchowych 
i torach przeszkód. Na deser mieliśmy kilka rodzajów 
szarlotek upieczonych przez mamy, wszystkie 
przepyszne i warte grzechu każdego Adama i każdej 
Ewy… Dodatkową nagrodą było jabłuszko dla każdego 

ucznia. Jedzmy jabłka na złość jesiennym 
przeziębieniom! 
 Umiejętność poprawnego wyrażania myśli 
w mowie i piśmie jest nieodzownym warunkiem 

ogólnego wykształcenia człowieka. Uczeń powinien 
czytać poprawnie i ze zrozumieniem, natomiast pismo 
powinno być płynne i poprawne pod względem 
ortograficznym. Rozwijaniu tych umiejętności służy 
m.in. praca ze słownikiem. 29 września 2016 r. odbyła 
się w naszej szkole II edycja konkursu "I Ty możesz 
zostać Mistrzem w posługiwaniu się słownikiem 
ortograficznym" . Wszyscy uczestnicy wykazali się 
dużą sprawnością w posługiwaniu się słownikiem 
ortograficznym, dając tym wyraz swojej troski o piękną 
polszczyznę. Po zaciętej walce okazało się, że: 
I miejsce zajęła Weronika Spilla, II  miejsce - Anna 
Gruszkowska, III miejsce - Maja Chuchrak. 
Gratulujemy! 
  W ramach rządowego programu „Książki 
naszych marzeń” nasza szkoła otrzymała dotację 
w wysokości 4000 zł (plus 1000 zł z budżetu 
szkolnego) na zakup książek do biblioteki. Celem akcji 
jest zachęcenie młodych ludzi do czytania i tym samym 
rozwijania swoich zainteresowań. W związku 
z powyższym wszyscy uczniowie, ich rodzice 
i nauczyciele wypełnili ankietę czytelniczą dotyczącą 
zakupu nowych woluminów. Wkrótce nasz szkolny 
księgozbiór wzbogaci się o kolejne nowe pozycje.  
Zachęcamy do częstego odwiedzania biblioteki. 
 W roku szkolnym 2016/2017 tradycyjnie 
będziemy dbać o zdrowie uczniów w kwestii żywienia, 
kontynuowany więc będzie program rządowy „Owoce 
w szkole”(kl. II-III) oraz „Szklanka mleka” (kl. II-
VI). W dalszym ciągu organizowane będą zbiórki dla 
dzieci potrzebujących i apele na temat bezpieczeństwa. 
Nasza placówka zorganizuje również dodatkowe 
zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce oraz 
koła zainteresowań, rozwijające talenty naszych 
wychowanków. Uczniowie objęci będą opieką 
psychologa i logopedy. Mogą również korzystać ze 
świetlicy szkolnej.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej  
Iwona Pawlus 

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej  dok. ze str. 8 

Zapraszamy na zajęcia 
 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty zajęć na rok 
szkolny 2016/2017.  

Zajęcia zumby odbywają się w każdy wtorek w godz. 19.00-20.00 - instruktor Ewa Pyka oraz 
w piątek w godz. 18.00 – 19.00  - instruktor Ewelina Pankiewicz  - aula Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy. Spotkania koła teatralnego odbywają się w każdą środę w auli PG w godz. 15.00-17.00. 
Instruktorem młodych aktorów jest zawodowy aktor Tomasz Stochniał. Na próby studia piosenki 
zapraszamy w każdy czwartek i piątek w godz. 14.00-16.00 do studia piosenki LOKiR-u. Instruktorem 
jest Dominika Paczosa.  Miłośników królewskiej gry w szachy zapraszamy w każdy piątek w godz. 15.00
-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-12.00 do sali szachowej LOKiRu. Zajęcia prowadzi Kazimierz 
Przybyłek. Zajęcia karate odbywają się w każdą sobotę na hali sportowej w Leśnicy: 10.00-11.30 – grupa 
starsza, 11.30-13.00 – grupa młodsza. Instruktorem jest Tobiasz Bekiesch. Uczestnicy ogniska 
plastycznego spotykają się w każdą sobotę w godz. 11.00-13.00 w galerii sztuki w Leśnicy. Ognisko 
prowadzi Alina Hemon. Zajęcia break dance odbywać się będą w ruchomych terminach. Osoby 
zainteresowane udziałem prosimy o śledzenie strony internetowej LOKiR-u, gdzie na bieżąco podawane 
będą terminy kolejnych spotkań. Zajęcia prowadzi Marcin Jęczmyk. Nabór na zajęcia trwa!  

           LOKiR 
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Za nami ponad miesiąc nauki. Powitanie nowego 
roku szkolnego było inne niż dotychczas, ponieważ 
w progi naszej szkoły nie zawitali uczniowie klasy 
pierwszej. Wypoczęci uczniowie i nauczyciele z zapałem 
przystąpili do pracy. 

We wrześniu 60-lecie  istnienia obchodziło osiedle 
zwane potocznie Koreą. Z tej okazji uczniowie pod 
kierunkiem p. I. Banaś oraz M. Pientki przygotowali 
występ artystyczny. Zaprezentowali    piosenki w języku 
polskim, niemieckim i angielskim, a także zatańczyli 
„Kazaczoka” i „Taniec żydowski”. 

Uczniowie przyłączyli się do  obchodów 120 - 
lecia OSP w Zalesiu Śląskim. Przedstawili krótki, ale 
ciekawy program artystyczny, którego scenariusz 
opracowała p. Lilla Popławska.  Były fraszki o zarządzie  
OSP, podziękowania za  poświęcenie i trud, żarty  
o strażakach, życzenia. Piosence „Serce pik pik pik” 
w wykonaniu uczniów towarzyszyło wypuszczenie 
balonów z cyframi 1,2,0. 

Jak co roku, uczniowie we wrześniu wybrali 
Samorząd Uczniowski (przewodniczącą została uczennica 
kl. 6 – B. Tarasek), jego opiekuna ( p. M. Radecka) oraz 
Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia (p. M. Gruszka). 

15 września  po raz pierwszy uczniowie klas IV-
VI wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Kropki - dniu, 
w którym uświadamiamy sobie, że każdy z nas posiada 
jakiś talent. 
Tego dnia uczniowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji 
języka polskiego przygotowanej przez p. E. Janicką. Mogli 
zaprezentować swe talenty, opowiedzieć o tym, w jaki 
sposób je rozwijają. Z krótkiego filmu "THE DOT" 
dowiedzieli się, skąd wzięła się nazwa tego dnia. Lekcja 
ta uświadomiła uczniom, że warto odkrywać i  rozwijać 
swoje talenty. 

Już po raz drugi, 30 września, obchodziliśmy  
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, którego 
organizatorem w naszej szkole jest  p. L. Popławska. 
Hasłem przewodnim było: "Młodsi sprawdzają, czy starsi 
tabliczkę mnożenia pamiętają". Zaproszeni goście 
utworzyli cztery zespoły: zespół nr 1 - kierownik GZO 
Leśnica - P. Agnieszka Nowak, zespół nr 2 - to państwo 
Eryka i Krzysztof Piechota - Sołectwo Zalesie Śl., zespół 
nr 3  - "Babcie" p. Brygida Izbicka,p. Brygida Niemiec 
i p. Maria Strzelecka, zespół nr 4 - "Mamy" p. Klaudia 
Duda, p. Katarzyna Duda i p. Danuta Gnielka. Wyniki ich 
zmagań z tabliczką  mnożenia sprawdzali uczniowie - 
mistrzowie i wicemistrzowie tabliczki mnożenia z roku 
szkolnego 2015/2016. Z satysfakcją stwierdzili, że goście 
tabliczkę mnożenia pamiętają. P. Agnieszka Nowak 
w krótkiej przemowie  do uczniów  potwierdziła, 
że znajomość tabliczki mnożenia jest konieczna 
w codziennym życiu.  
Następnie wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej 

uczniowie indywidualnie obliczali iloczyny w określonym 
czasie, by wybrać nowych mistrzów tabliczki mnożenia. 
Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia zdobyli  uczniowie, 
którzy bezbłędnie wykonali zadania. 
Za rok oni  będą egzaminować starszych ze znajomości 
tabliczki mnożenia. 

W tym dniu nie zapomniano o Święcie Chłopaka. 
Wszystkim chłopakom złożono serdeczne życzenia. Pani 
Agnieszka Nowak poczęstowała słodkościami   całą 
społeczność uczniowską,  Rada Rodziców też się 
dołączyła. 
Dekorację wykonała p. W. Czachor, a sprawnie, ze 
sportowym akcentem  turniej prowadziła p. M. Radecka. 
Nauczyciele pomogli sprawdzać wyniki.  

Nasi uczniowie wzięli udział w biegach 
przełajowych na szczeblu gminnym, które odbyły się 
w Raszowej. W  etapie powiatowym uczennica Weronika 

Kwoczała  zajęła VIII miejsce. Opiekunem biegaczy była 
p. M. Radecka. 

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. 
Z tej okazji Samorząd Uczniowski rozpoczął zbiórkę 
karmy, koców i zabawek, które będą przekazane 
Stowarzyszeniu „Strzelce zwierzętom”. 

10 października po południu odbyły się w szkole 
warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Ale heca! Ale 
draka! Tworzę dziś swego zwierzaka!” prowadzone przez 
p. E. Janicką i B. Pospieschczyk. Uczniowie obejrzeli 
prezentację multimedialną, która zawierała wiersze 
o zwierzętach, ich przyjaźni z człowiekiem. Następnie 
dowolnymi technikami plastycznymi wykonali prace 
ukazujące ulubione zwierzę. To było miło spędzone 
pochmurne poniedziałkowe popołudnie. 

Przed nami szkolne eliminacje do konkursów 
przedmiotowych i wiele atrakcyjnych wydarzeń, ale o tym 
w następnym wydaniu gazety…    
     Ewa Janicka 

    Mimo że to dopiero połowa października, Szkoła Podstawowa 
w Leśnicy może się już pochwalić wieloma inicjatywami. 
1 września powitaliśmy uroczyście naszych nowych uczniów – 
pierwszoklasistów. Wkrótce wezmą oni udział w wielkim 
szkolnym wydarzeniu – Pasowaniu na Ucznia. 
     Uczestniczyliśmy już w kilku ciekawych wyjazdach. Na 
początku października klasy I – III i IVa odwiedziły 

gospodarstwo agroturystyczne w Staniszczach Małych. Tam 
czekało na nie mnóstwo atrakcji i ciekawych zajęć edukacyjnych, 
które miały im przybliżyć pracę na gospodarstwie oraz ukazać 
uroki życia i pracy na wsi. Pod koniec tego niezwykle 
emocjonującego pobytu na ,,farmie" dzieci jeździły na mini 
maszynach rolniczych, bawiły się na placu zabaw oraz 
delektowały się pysznymi kiełbaskami oraz własnoręcznie 
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zebranymi ziemniakami. Na deser dzieci ,,zajadały się" 
również wykonanymi przez siebie ciasteczkami. Na koniec 
udały się do tajemniczego labiryntu z kukurydzy.  
      Swoje słynne wyprawy rozpoczęły też Łaziki. Tym razem 
udały się na pieszą wędrówkę przez  Porębę według mapek 
orienteeringu na Święto Pieczonego Ziemniaka w Kadłubcu. 

Tu uczestniczyły w pracach na polu, spotkaniu 
z pracownikiem LOK oraz zajęciach na strzelnicy, a potem 
oczywiście było ognisko i rozgrywki sportowe. 
      Dnia 12 września 2016 r. 43 uczniów klas IV wyjechało 
na warsztaty ekologiczne do Muzeum Wsi Opolskiej. Zajęcia 
odbywały się w dwóch blokach edukacyjnych. W pierwszej 
części warsztatów nt.: „Rola trzmiela w przyrodzie” 
uczniowie  zostali zapoznani z gatunkami trzmiela, jego 
rozwojem, życiem, ważną rolą w przyrodzie. Podczas 
drugiego bloku tematycznego pt.: „Rośliny ważne dla 
trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione 
i zagrożone” młodzi przyrodnicy zostali zapoznani 
z gatunkami roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. 
     Na początku września cała klasa 5a wybrała się na 
wycieczkę rowerową do Januszkowic. Celem tej wyprawy 
było upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  
poznanie zasad  kajakarstwa,  survivalu oraz bezpiecznego 
zachowania się w różnych sytuacjach.  Nad jeziorem 
piątoklasiści wspaniale spędzili wolny czas, odbyły się 
wyścigi kajaków oraz przeciągania liny, a potem jeszcze 
ognisko, wodne zabawy oraz plażowanie na pomoście. Był to 
dzień pełen pozytywnych wrażeń, przeżyć i emocji.  
    Poznawaliśmy jednak nie tylko najbliższe okolice. Klasy 
VI uczestniczyły bowiem w wyjeździe do partnerskiego 
miasta Crostwitz w Niemczech. Tu zwiedziły wiele 
lokalnych ciekawych miejsc oraz uczestniczyły 
w podchodach z nowymi kolegami. Poznały także okoliczne 
miasta i zabytki, a drugiego dnia wyjechały do Drezna, mając 
okazję podziwiać najpiękniejsze zabytki tego miasta, oraz do 
Bautzen, gdzie zwiedziły urokliwe Stare Miasto. Wiele 
atrakcji dostarczył szóstoklasistom ostatni dzień, w którym 
odpoczywali na Wyspie Tropikalnej w Berlinie.    
      Oprócz wycieczek w szkole również nie brakuje 
możliwości ciekawego spędzenia czasu. Klasa IIIa nie po raz 

pierwszy spełnia się kulinarnie. Tym razem były to zajęcia 
wokół tematu "Pole" – obserwacja drożdży, pieczenie chleba. 
Młodsze klasy spotkały się z policjantem. Tematem 
pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”.  
     Członkowie koła regionalnego uczestniczyli w dożynkach 
parafialnych w Dolnej i w Zalesiu Śląskim. Zaprezentowali 

z tej okazji scenkę w gwarze śląskiej "Zebranie wiejskie". 
   Jak co roku obchodziliśmy hucznie Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Dzieci z koła matematycznego 
przygotowały gazetkę o tej tematyce oraz przeprowadziły 
konkurs na mistrzów tej dziedziny w poszczególnych 
klasach. W gronie najlepszych znaleźli się: Marcin Ludwig 
(z klasy III), Amelia Leszcz i Paulina Kochan 
(przedstawicielki czwartoklasistów), Alicja Walusz (klasa 
V) i Michał Lubczyk (mistrz klas VI).  
      Pod koniec września wzięliśmy również udział 
w "Ogólnopolskim dniu głośnego czytania". Z tej okazji 
w bibliotece szkolnej na przerwach uczniowie starszych 
klas czytali fragmenty książek swoim młodszym kolegom. 
Najwięcej zainteresowanych słuchaczy znaleźli wśród 
uczniów klasy IIIa i IIb.  
      W tym też czasie świętowaliśmy ulubiony dzień 
wszystkich chłopaków (dziewczynek również) czyli Dzień 
Chłopaka. Dziewczynki ze wszystkich klas przygotowały 
dla swoich kolegów mnóstwo niespodzianek, były 

upominki, zabawy i tańce, poczęstunek i wiele jeszcze innych 
atrakcji świadczących o wielkiej pomysłowości 
organizatorek. Z tej okazji SU przygotował też dyskotekę 
i prowadził kawiarenkę, z której dochód przeznaczony będzie 
na pomoc Zuzi Kluge. 
      Uczestniczyliśmy także w akcji "Sprzątanie Świata". 
Wszystkie klasy udały się w różne zakątki naszej 
miejscowości, która po tym dniu jeszcze bardziej zyskała na 
urodzie.  
      Mamy już także pierwsze sukcesy sportowe. 
W strzeleckim parku nasi szkolni biegacze, którzy 
zakwalifikowali się do biegów powiatowych, „walczyli” ze 
swoimi kolegami z innych szkół  o finał wojewódzki, 
w Indywidualnych  Biegach Przełajowych. Naszym dwóm 
uczennicom udało się to, gdyż w swojej kategorii wiekowej 
zajęły kolejno: miejsce I Joanna Nawara oraz miejsce II Julia 
Mincer. Dziewczyny świetnie spisały się także podczas 
Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych. 
Pomimo bardzo złej pogody, zimna, deszczu i wiatru nasze 
dziewczyny pobiegły rewelacyjnie, wbiegając na metę na IV 
i V miejscu (na 48 biegnących).   
     Dnia 09.10.2016 r. liczna grupa uczniów kl. 4-6 
reprezentowała naszą szkołę na uroczystym otwarciu nowego 
kompleksu sportowego w Leśnicy. Po oficjalnych 
przemowach zaproszonych gości odbyła się część sportowa, 
w której to nasi sportowcy pobiegli sztafetę po nowej 
dwustumetrowej bieżni. Pomimo złej pogody wszyscy 
dobrze się bawili i dobiegli do mety, gdzie otrzymali słodki 
poczęstunek.  
    W najbliższym czasie drużyna z naszej szkoły weźmie 
udział w Terenowym Turnieju Ekologicznym "Annogórski 
Ekolog 2016". Trzymamy kciuki, a całej szkolnej 
społeczności życzymy nadal wielkiego zapału do pracy. 
    Iwona Romanowska  
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Wizyta gimnazjalistów 

w partnerskim mieście Hirschaid 

W dniach od 13 do 16 października 2016 roku 
dwudziestu uczniów, dwóch opiekunów, pani Marta 
Jankowska i pani Ewa Buczkowska oraz dyrektor 
Joanna Rigol Publicznego Gimnazjum 
im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy uczestniczyło 
w spotkaniu podsumowującym dotychczasową 
współpracę naszej szkoły z Staatliche Realschule 

Hirschaid. Wyjazd poprzedzały intensywne 
przygotowania: uczniowie stworzyli 33 prace 
plastyczne o tematyce związanej z naszym miastem 
partnerskim wraz z modelem kościoła, ponadto osoby 
uczęszczające na co dzień do szkoły muzycznej 
przygotowały utwory muzyczne, wokalne i muzyczno-
wokalne, trzy uczennice – trenujące taniec 
mażoretkowy w zespole La Bella – przygotowały 
występy taneczne. Uczniowie podczas wyjazdu 
nocowali  u rodzin dotychczas angażujących się 

w naszą współpracę. Po przyjeździe do Hirschaid 
wszystkie przygotowane prace umieściliśmy 
w głównym holu Ratusza w Hirschaid, zajmując tym 
samym dwa piętra najważniejszego budynku 
w mieście. Wystawa pod tytułem „Hirschaid oczami 
uczestników wymiany z Leśnicy” została 
zaprezentowana mieszkańcom 14 października. Tego 
samego dnia odbył się także 45 minutowy występ 
w naszej partnerskiej szkole. 15 października 
mogliśmy podziwiać zabytki pięknej Norymbergii, 

a po południu uczniowie wystąpili dla 
mieszkańców w pałacu Hirschaid. 
 Występy Gimnazjalistów 
wywołały wielkie poruszenie wśród 
mieszkańców, dostaliśmy wiele 
gratulacji i usłyszeliśmy wiele miłych 
słów. Burmistrz Hirschaid wręczył 
uczniom i opiekunom upominki. 
16 października zwiedzaliśmy 
Bamberg i po południu wyruszyliśmy 
do domu. Wyjazd ten był nie tylko 
wielkim wyzwaniem dla naszych 
uczniów ale i wielką przygodą.  

 Serdecznie dziękujemy 
Burmistrzowi Łukaszowi 
Jastrzembskiemu i Gminie Leśnica, 
Burmistrzowi Hirschaid Klaus’owi 

Homann oraz Rodzicom uczniów za wsparcie 
finansowe, dzięki któremu mogliśmy zrealizować ten 
projekt. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc 
w realizacji tego projektu Dyrektorowi Szkoły 
Muzycznej w Leśnicy – panu Krystianowi Gajdzie za 
udostępnienie instrumentów, trenerce zespołu 
Leśnickich Mażoretek  La Bella – pani Urszuli Jandzie 
za przygotowanie dziewcząt do występu i wszystkim 
uczniom, którzy nie jechali z nami a pomagali 
przygotowywać prace na wystawę. Joanna Rigol  

Warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów 
W dniach 13 – 14 września 2016 r. uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu 

w Leśnicy uczestniczyli w Warsztatach Profilaktycznych w Pokrzywnej.  
Pierwszego dnia jedna grupa młodzieży zdobyła Biskupią Kopę, druga wędrowała po górach z kijkami uprawiając 
nordic walking. Wieczorem wszyscy pracowali wspólnie na Warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień. 
Drugiego dnia Uczniowie odwiedzili Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, a po obiedzie wykonywali plakaty 
podsumowujące warsztaty. Wyjazd był współfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz przez rodziców uczniów, za co serdecznie dziękujemy.  
           Joanna Rigol 

„Dzieci Europy” - z wizytą w Crostwitz 
Uczniowie klas szóstych SP w Leśnicy pod opieką B. Górnej, B. Cyron, N. Szpylma 

i M. Wróbel wyjechali 28 września do Niemiec, do zaprzyjaźnionej szkoły w Crostwitz. 
Przed szkołą czekali na nas uczniowie miejscowej szkoły z nauczycielami, serdecznie nas powitali. 
Spacerując po szkole z panem Dyrektorem M. Smith, zgłębialiśmy tajniki edukacji naszych kolegów. 
Później uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej lekcji połączonej z podchodami. Podzieleni zostaliśmy na 
grupy, po czym w towarzystwie kolegów z miejscowej szkoły wyruszyliśmy na podchody połączone 
z odnajdowaniem miejsc wskazanych na mapie miejscowości, poszukiwaniem odpowiedzi na 
przygotowane pytania. To była okazja do wzajemnego poznania się, integracji, doskonalenia umiejętności 
językowych i świetna zabawa. Udzielaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trzech językach 
(j. niemieckim, j. serbołużyckim i j. polskim). W godzinach popołudniowych podróżowaliśmy po gminie, 
słuchając ciekawych opowieści przewodnika. Poznaliśmy historię i tradycje miejscowości i jej 
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mieszkańców, liczne zabytki, w tym krzyże, 
kapliczki, kościół z 1772 r. Odwiedziliśmy Ralbitz
-Rosenthal (znane miejsce pielgrzymkowe) 
i źródełko z którego wypływa woda posiadająca 
uzdrawiającą moc. Dzień zakończyliśmy 
spotkaniem z T. Ziesch i Dyrektorem Szkoły 
M. Smith. Zostaliśmy zaproszeni do holu szkoły, 
w którym odbyła się projekcja filmu 
o  miejscowości i tradycjach Serbołużyczan. 
Dyrektor podsumował podchody. Za 
bezbłędnie rozwiązane zadania zwycięzcy 
zostali nagrodzeni pucharem. Wszyscy 
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. 
29 września odwiedziliśmy Drezno, 
stolicę Saksonii, miasto kultury i sztuki, 
w którym właśnie przygotowywano się do 
obchodów 20 rocznicy zjednoczenia 
Niemiec. Z przewodnikiem poznawaliśmy 
historię i zabytki: Zwinger – perełkę 
saskiego baroku, Fürsten Zug – poczet 
władców Saksonii – największy obraz na 
świecie wykonany z miśnieńskiej 
porcelany, Frauenkirche – kościół 
ewangelicki, Brühlsche Terrassen – 
ogrody zwane balkonami Europy, 
Semperoper – budynek opery, Pałac 
Japoński. Podziwialiśmy wspaniałe 
gmachy, z zainteresowaniem słuchaliśmy 
opowieści o najstarszej flocie parowców, 
obserwowaliśmy okazałe wille, w których dawniej 
mieszkała szlachta z całej Europy i wytworne 
pałace na stokach nad rzeką Łabą. 
Zainteresowanie wzbudziły cuda techniki: 
pierwszy most wiszący na linach, najstarsza 
kolejka linowa świata. Dowiedzieliśmy się, że 
Drezno jest miastem wielu wynalazków. 
Odwiedziliśmy piękny sklep mleczny cały 
zdobiony płytkami. Degustowaliśmy wiele 
gatunków musztardy produkowanej w mieście. 
Duże wrażenie wywarło na uczniach Muzeum 
Transportu. Zobaczyliśmy  interesującą kolekcję 
starych samochodów i wehikułów. Były wagony 
i lokomotywy a w gablotach modele pociągów. 
Byliśmy w sali, w której mogliśmy się pobawić 
elektryczną kolejką, klockami lego lub pojeździć 
na symulatorze motoru czy helikoptera. Idąc dalej 

wkroczyliśmy w świat transportu morskiego, 
gdzie podziwialiśmy piękne makiety żaglowców, 
statków i urządzenia służące do nawigacji. 
Oglądnęliśmy kolekcję globusów oraz przyrządów 
astronomicznych, wystawę poświęconą lotnictwu, 
sale pełne bicykli, rowerów oraz motocykli. 
W godzinach popołudniowych pojechaliśmy do 
Budziszyna (Bautzen). Miasteczko zachwyciło nas 
swoim urokiem i historią. W ostatnim dniu 

zostaliśmy zaproszeni przez uczniów i nauczycieli 
ze szkoły w Crostwitz na salę gimnastyczną. 
Pożegnaliśmy się z naszymi Przyjaciółmi 
wspólnym aerobikiem. Ostatnim etapem naszej 
wyprawy był pobyt w Tropical Islands. Czas 
spędziliśmy bardzo aktywnie. Były sporty wodne 
ale też edukacja przyrodnicza - poznawanie 
krajobrazów świata – flory i fauny tropików. Po 
długiej podróży, bardzo zmęczeni, lecz pełni 
wrażeń wróciliśmy do Leśnicy. Teraz czekamy na 
rewizytę naszych kolegów. 

W imieniu uczestników wyjazdu 
serdecznie dziękują za wsparcie finansowe 
kolejnej edycji projektu „Dzieci Europy” 
Burmistrzowi Leśnicy panu Łukaszowi 
Jastrzembskiemu oraz Dyrektorowi BS w Leśnicy 
pani Renacie Kurzał.  

Dyrektor SP w Leśnicy B. Górna 

„Dzieci Europy” - z wizytą w Crostwitz 
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Spotkania Klubu Podróżnika 
Od lipca Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji organizuje w Galerii 

Sztuki w Leśnicy spotkania Klubu Podróżnika. 8 lipca odbył się br. pokaz pt. 
"Himalaje dla każdego", a 16 września „Birma – w lesie Złotych Pagód”. 
Autorem obu pokazów był Przemysław Supernak - podróżnik, organizator 
wypraw, pasjonat fotografii podróżniczej, animator kultury i edukator, autor 
bloga podróżniczego SuperGlob, jeden z pomysłodawców i organizatorów 
Opolskiego Festiwalu Podróżniczego, współtwórca Opolskiej Grupy 
Podróżniczej. Pan Przemysław swoje opowieści ilustrował zdjęciami i krótkimi 
filmikami.         LOKiR 



 

 

Święto Piwa w Leśnicy 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski był organizatorem Oktoberfestu, 
który odbył się 24 września w Leśnicy. Impreza zorganizowana 
została przy współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury 
i Rekreacji, Gminnym Zarządem TSKN Leśnica oraz Kołem 
TSKN Leśnica.  
Święto Piwa rozpoczęło od przemarszu austriackiej orkiestry 
przez park miejski do stodoły biesiadnej w Leśnicy. Imprezę 
prowadzili Aneta i Norbert, którzy bawili publiczność piosenką 
i humorem. Wiele emocji wzbudziło uroczyste otwarcie 
pierwszej beczki piwa, którego dokonali burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski oraz wiceburmistrz gminy Zell am Moss 

Josef Pöckl. Beczkę z bawarskim piwem z browaru Brauerei Gasthof Kraus podarował Klaus Homann 
burmistrz partnerskiej gminy Hirschaid. Dla zebranych wystąpiła  Trachtenmusikkapelle Zell am Moos 
z Austrii. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Duo Alt.  

Wielu uczestników przybyło na imprezę w tradycyjnych bawarskich strojach. Organizatorzy 
zapewnili także stoiska z jedzeniem oraz różnymi gatunkami piwa. 

LOKiR 
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 W dniach 4-8 lipca br. odbyły się warsztaty 
mażoretkowe. Mimo wakacji grupy Słoneczka 
i La Bella intensywnie ćwiczyły przez pięć dni na 
hali sportowej. Drugiego dnia odbyły się zajęcia 
z akrobatyki, które prowadził Tomasz Nawrocki 
z Royal Dance Center z Opola. Zajęcia 
mażoretkowe prowadziły Sandra Mientus i Urszula 
Janda. Słoneczka przygotowały marsz baton i mix, 
a La Bella marsz i defiladę baton. Efekty pracy 
grup zobaczyć będzie można wkrótce na 
występach. Ostatniego dnia warsztatów każda 
mażoretka otrzymała pamiątkowy certyfikat, lody 
i cukierki. Dziewczyny podziękowały Pani 
Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz oraz swoim 
instruktorkom. 

W dniach 13-15 lipca br. odbyły się Letnie 
Warsztaty Taneczne w których udział wzięły 
tancerki z zespołu Mini Entropia. Dziewczynki 
ćwiczyły na hali sportowej, a nocowały w budynku 
noclegowym na kąpielisku miejskim 
w Leśnicy.  Pierwszego dnia uczestniczki 
warsztatów przygotowywały nowy układ show 
pt. "Lady Gaga". Potem udały się do parku 

miejskiego w Leśnicy. Wieczorem wspólnie 
oglądały filmiki ze swoich występów oraz film 
taneczny pt. "Muzyka serca". Drugiego dnia 
zajęcia z hip hopu prowadził Mateusz Mateja. 
Wieczorem dzieci wzięły udział w karaoke oraz 
obejrzały film pt. "Królowa Balu". Trzeciego dnia 
uczestniczki warsztatów wzięły udział w grach 
i zabawach logicznych oraz kalamburach. Mogły 
także zagrać w gry planszowe. Potem 
przygotowywały nowe solówki, duety 
i miniformacje. Oprócz zajęć tanecznych 
codziennie odbywały się także zajęcia plastyczne. 
Na zakończenie warsztatów dziewczynki wykonały 
pamiątkowe kolaże. Każda z uczestniczek 
otrzymała pamiątkowy certyfikat oraz upominki. 
Efekty ich pracy zobaczyć będzie można podczas 
występów. Największymi łasuchami podczas 
warsztatów zostały Sara Koppa i Martyna Rigol. 
Najgrzeczniejszymi uczestniczkami wybrano 
Juliannę Bąk, Martynę Bochynek i Wiktorię 
Jędruszczak. Uczestniczki oraz ich instruktorka 
serdecznie dziękuję dyrektor LOKiRu Gizeli 
Szendzielorz, Annie Murlowskiej i Elżbiecie 
Santura za pomoc w organizacji warsztatów oraz 
Rodzicom za wsparcie. 

W dniach 22-23 sierpnia br. na sali fitness 
odbyły się warsztaty hip hop dla zespołu Entropia. 
Pierwszego dnia zajęcia prowadziła Katarzyna 
Łotecka-Steczek z Akademii Tańca "Ramada" 
w Opolu. Drugiego dnia młodzież trenowała 
z Mateuszem Mateją ze Studia Tańca MK 
w Tarnowskich Górach. Zajęcia odbywały się 
w godz. 11.00-13.30. W warsztatach udział wzięła 
młodzież w wieku 9-15 lat.  

Organizatorem warsztatów dla wszystkich 
grup był Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
    LOKiR 

Taneczne wakacje 

https://www.facebook.com/pages/Brauerei-Gasthof-Kraus/149435305098946
https://www.facebook.com/klaus.homann.7
https://www.facebook.com/pages/Hirschaid/107941975901686
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Uczyli się pływać i nurkować 
Podczas tegorocznych wakacje na leśnickim kąpielisku organizowano naukę pływania oraz inne wodne 

atrakcje. 5 sierpnia odbyły się pierwsze warsztaty z pływania. Chociaż pogoda nie była w 100% słoneczna to i tak na 
kąpielisku stawiła się liczna grupa miłośników kąpieli. Były skoki na bombę, motorówka, nurki, wojna na chlapanie, 
ujeżdżanie morskich koni, ślizgawki i układanie wież z klocków wodnych. Ostanie warsztaty odbyły się 27 sierpnia. 
Już teraz zapraszamy na następny rok. Zajęcia prowadził i czuwał nad bezpieczeństwem uczestników bardzo 
doświadczony ratownik, pan Zbigniew Chałat.  

Szkoła Pływania "Wodnik", F.U.Aqua Active, WKS AQUA ACTIVE oraz LOKiR byli organizatorami zajęć 
kajakowych na leśnickim kąpielisku. W programie zajęć 
były zasady bezpieczeństwa w kajaku, manewrowanie 
w kajaku, gry i zabawy oraz pierwsze "leśnickie wyścigi 
kajakowe". Zajęcia odbyły się w piątek 19 sierpnia 
w godz. 10.00 – 18.00. Udział w warsztatach był 
bezpłatny. 
20 sierpnia na kąpielisku w Leśnicy odbyły się zajęcia 
z instruktorami nurkowania. Uczestnicy przeszli krótkie 
szkolenie, a następnie odbył się pokaz sprzętu 
do nurkowania. Chętni mieli możliwość nurkowania 
w asyście instruktora. Wykonywano także zdjęcia pod 
wodą w pełnym sprzęcie. Młodym adeptom nurkowania 
bardzo się spodobało, gdyż większość ustawiła się 
w kolejce po raz drugi, a najcierpliwsi i trzy razy czekali 
na możliwość nurkowania. Najlepszą oceną trafności 
przeprowadzenia takich warsztatów było pytanie 
uczestników "kiedy będą następne?" Organizatorami 

wodnych atrakcji na leśnickim kąpielisku byli: Szkoła Pływania "WODNIK" Zbigniew Chałat, WOPR Województwa 
Opolskiego - Centrum Nurkowe KDP CMAS, Urząd Miejski w Leśnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. 
Szczególnie dziękujemy panu Zbyszkowi oraz panu Waldkowi (naszym ratownikom) za osobiste zaangażowanie się 
w organizację tych warsztatów. Udział w warsztatach był bezpłatny.    LOKiR 

Festyn Rodzinny 
W niedzielę 14 sierpnia br. w Parku Miejskim w Leśnicy odbył się Festyn Rodzinny 2016. Organizatorami 

imprezy byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Zarządy Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy. Sponsorem festynu była 
firma GAZ-System S.A. Patronat medialny nad imprezą objął Tygodnik Regionalny Strzelec Opolski. 

Sponsor imprezy firma GAZ-System zorganizował dla dzieci gry, zabawy i konkursy, za udział w których 
otrzymały nagrody. Dorośli również mogli otrzymać upominki "firmowe gadżety" po wykazaniu się wiedzą na temat 
firmy. Część artystyczna odbyła się w stodole biesiadnej. Imprezę prowadziła Grażyna Kulpa. Jako pierwsze 
zaprezentowały się zespoły Poezja i Sternchen z Reńskiej Wsi. Dzieci przygotowały repertuar w języku polskim 
i niemieckim. Instruktorką grup jest Pani Krystyna Przezdzienk-Grzybek. Potem zaprezentowały się lokalne zespoły: 
Mini Entropia, mażoretki La Bella, studio pioseni LOKiR oraz AleBabki. Równolegle w Galerii Sztuki w Leśnicy 
odbywał się turniej szachowy, który prowadził Adam Kolender. Wystąpili także zespół Happy Folk, Blaskapelle Świbie 

oraz grupa Happines. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Synteza. 
15 sierpnia br. odbyła się druga część festynu. Najpierw odbył się blok da dzieci 
"Z krainą Eldorado". Najmłodsi wzięli udział w grach, zabawach i konkursach. 
Było malowanie twarzy, wspólne tańce, rozsypywanie magicznego pyłu, zabawy 
z liną i chustą animacyjną oraz puszczanie ogromnych baniek. Chętni mogli zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie 
ze Scooby Doo, przejść 
przez długi tunel 
i zmierzyć się z laserami. 
W stodole wystąpiła 
zagraniczna formacja 
Dancing Queen oraz 
zespół disco-polo Mix 
Dance. Wieczorem 
odbyła się zabawa 

taneczna z zagraniczną formacją Trio British Music. 
Sponsorem drugiego dnia festynu była firma "Imprezowania". 

Podczas dwóch dni festynu uczestniczy mogli 
skorzystać z wesołego miasteczka oraz licznych stoisk 
gastronomicznych.     
  LOKiR 

http://www.gaz-system.pl/
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Zapraszamy na Gminny Przegląd Twórczości 
 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji serdecznie zaprasza na Gminny Przegląd Twórczości, który 
odbędzie się 26 listopada br. (sobota) w auli Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny. Rozpoczęcie imprezy 
o godz. 16.00. Wstęp wolny!        LOKiR 

„Leśnicka piątka” 

Biegi pod patronatem Łukasza Jastrzembskiego , sobota 5 listopada 2016 r.  W programie 
biegi dla dzieci,  młodzieży i dorosłych oraz nordic walking.  Szczegóły i regulamin do 

pobrania na  www.lokir.lesnica.pl  

Szanownym Jubilatom:  

z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Róży Biskup 
z Zalesia Śląskiego, Siostrze Klarze Pyttel  
z Leśnicy, Pani Leontynie Ćwiertnia z Poręby; 

z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Rucie Rohrbach 
z Leśnicy, Pani Elżbiecie Rudner z Lichyni; 

z okazji 90 rocznicy urodzin – Panu Janowi Stania 
z Zalesia Śląskiego, Pani Marii Kapinowskiej 
z Leśnicy, Pani Józefie Bomba z Leśnicy; 

z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Elżbiecie 
Szmuk z Leśnicy, Panu Wilhelmowi Plicko z Leśnicy, Pani Marii Kiedos z Zalesia 
Śląskiego, Pani Emilii Steinert z Lichyni, Pani Teresie Lemke z Leśnicy, Panu 
Antoniemu Klich z Raszowej, Pani Wandzie Garbas z Dolnej; 

z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Klarze Myśliwiec z Zalesia Śląskiego, Pani 
Klarze Fleischer z Zalesia Śląskiego, Pani Róży Iwasieczko z Leśnicy, Panu 
Jerzemu Gusarow z Leśnicy, Pani Annie Hercel z Zalesia Śląskiego, Siostrze 
Stanisławie Szymańskiej z Leśnicy; 
z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Norbertowi i Janinie Gatner 
z Leśnicy, Państwu Joachimowi i Anieli Kremser z Poręby; 

z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Norbertowi i Małgorzacie 
Gorzel z Leśnicy, Państwu Jerzemu i Renacie Kopa z Leśnicy, Państwu 
Joachimowi i Jolancie Duda z Lichyni, Państwu Zygmuntowi i Beacie Czichoń 
z Kadłubca  
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 III kwartału  2016 r.  

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


