
 

 

Egzemplarz bezpłatny  

URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY 

JESIEŃ  2017 NUMER 2/2017 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 

Wielki Jubileusz 800 – lecia Leśnicy już za nami 
Cały rok 2017 jest dla Leśnicy wyjątkowy – bowiem to czas w którym obchodzimy 800-lecie 

naszego miasta. Główne uroczystości tego jubileuszu miały miejsce na przełomie września 
i października 2017 roku. 

Uroczyste świętowanie Jubileuszu 800-lecia Leśnicy rozpoczął w piątek 29 września 2017 roku 
koncert organowy „Deo gratias” w Bazylice Św. Anny, w którym wystąpili Michał Blechinger – organy, 
Sabina Olbrich – Szafraniec (sopran) i Rafał Poremba (trąbka). 

Drugim punktem programu już w auli Domu 
Pielgrzyma był koncert chóru z miasta partnerskiego 
Voitsberg z Austrii, po którym odbyła się sesja 
popularnonaukowa połączona z promocją książki pt. 
„Osiem wieków ziemi leśnickiej” II wydanie. 

Sobotnie świętowanie rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta koncelebrowana przez Ordynariusza 
Opolskiego Księdza Biskupa Andrzeja Czaję, 
z udziałem Wikariusza Generalnego Diecezji Graz 
Dr. Ericha Linhardt oraz zaproszonych księży. 
Dziękczynnym Te Deum Laudamus 
podziękowaliśmy Panu Bogu za naszą Leśnicę i jej 
mieszkańców oraz przepiękną pogodę, która 
dopisała w ten świąteczny czas. 

Następnie, krótki ale barwny korowód wyruszył na 
leśnicki Rynek, a prowadzili go muzycy z orkiestry 
Die Bergkapelle Hödlgrube Zangtal z Voitsberg, 
pod batutą Heinza Christiana  Janesch, zaś leśnickie 
mażoretki La Bella, Słoneczka i Mini Słoneczka 
dały kolorowy pokaz musztry. 

Na dużej scenie czekała już Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Leśnica, która pod kierownictwem Klaudiusza 

Lisonia zagrała przepiękny koncert. 

Po koncercie gospodarz uroczystości Burmistrz 
Łukasz Jastrzembski przywitał wszystkich obecnych 
na uroczystości, a następnie wspólnie 
z Księdzem Proboszczem Henrykiem Pasieką 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnicy 
Ryszardem Froniem odsłonili pamiątkowe tablice.  

Potem były życzenia i gratulacje dla naszej Leśnicy 
przekazane przez posła Ryszarda Gallę, starostę 
Józefa Swaczynę, samorządowców z gmin powiatu 
strzeleckiego, burmistrzów zagranicznych gmin 
Crostwitz, Cernosice, Voitsberg, Hirschaid, Themar 
i  Gerbrunn, Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy, kierownika DPS Leśnica, 
Przewodniczącego TSKN Rafała Bartka.  
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Jak na każdym jubileuszu był przepyszny urodzinowy tort i wiele innych atrakcji.  

Z ciekawym występem przyjechał do Leśnicy 
zespół taneczny Neubertgarde z Hirschaid. 

Gwiazdą wieczoru był Zespół Pieśni i Tańca 

im. Stanisława Hadyny „Śląsk”, który 
oczarował bardzo liczną widownię programem 
pt. „W Europie ze Śląskiem”. 

Sobotnie świętowanie zakończyła impreza 
klubowa na Rynku PROJEKT L800, a w stodole 
zabawa taneczna z zespołem DUO ALT. 

O godzinie 22.00 niebo nad Leśnicą rozświetliły 
przepiękne sztuczne ognie. 

Ostatni dzień Jubileuszu rozpoczęliśmy 
od losowania samochodu osobowego oraz 
nagród w loterii Banku Spółdzielczego 
w Leśnicy, a od godz. 13.00 na scenie wystąpili: 
Die Bergkapelle Hödlgrube Zangtal 
z Voitsberg, grupa śpiewacza Frohsinn, dzieci 
z Publicznego Przedszkola i Ochronki, 
młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych, 
Marlenki, Entropia, Mini Entropia, La Bella, 
uczniowie Szkoły Podstawowej, Publicznego 
Gimnazjum, Studio Wokalne BIS, Studio 
Piosenki LOKiR i Big Band leśnickiej Szkoły 
Muzycznej. Kabaret Młodych Panów doskonale 
bawił przybyłą publiczność. 

Świętowanie zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem BIS w stodole biesiadnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji tego wielkiego święta. Słowa podziękowania kierujemy do księdza Henryka Pasieki, 
siostry Lucjany, „NIEBIESKIEJ DRUŻYNY” z LOKiR-u i Urzędu Miejskiego, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Dziękujemy Paniom ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich 
z Dolnej,  strażakom z OSP Zalesie Śl., Raszowa, Leśnica, Lichynia, Czarnocin i Łąki Kozielskie, 
Domowi Pielgrzyma, policji z Leśnicy i Strzelec Op., Publicznemu Gimnazjum w Leśnicy 
i w Zdzieszowicach, obsłudze foto i video, DFK Leśnica, elektrykom, akustykom, osobom 
stawiającym namioty i sceny, obsłudze gastronomicznej, firmie oferującej atrakcje dla dzieci. 
           KL 

Wielki Jubileusz 800 – lecia Leśnicy już za nami dok. ze str. 1 

Darmowa pomoc prawna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku udzielana jest darmowa 
pomoc prawna dla poniższych grup społecznych: 
 młodzież do 26. roku życia, 
 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
 kombatanci, 
 weterani, 
 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych w Leśnicy przy ul. Powstańców Śl. 1 
we wtorki w godz. 14.00 – 18.00 i w środy w godz. 8.00 – 12.00.  
           KL 
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Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na… 
Gminny Przegląd Twórczości, który odbędzie się 26 listopada br. (niedziela) w sali koncertowej 

Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny. Będzie to prezentacja grup artystycznych działających na terenie 
Gminy Leśnica. Tegoroczny przegląd odbędzie się pod hasłem „8 minut na 800-lecie Leśnicy”. Rozpo-
częcie imprezy o godz. 15.00. Wstęp wolny! 

Mikołajkowy Turniej Siatkówki, który odbędzie się 2 grudnia br. (sobota) o godz. 16.00 na hali 
sportowej w Leśnicy. 

Spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się w dniu 6 grudnia br. (środa) po roratach. Zbiórka koło 
Galerii Sztuki w Leśnicy. W programie spotkania przewidziano zapalenie lampek na choince, animacje 
ze Św. Mikołajem oraz coś słodkiego dla każdego dziecka. 

Turniej Szachowy, który odbędzie się 9 grudnia br. (sobota) w Auli Publicznego Gimnazjum 
w Leśnicy.  

Koncert Kolęd, który odbędzie się 16 grudnia w sali koncertowej Domu Pielgrzyma w Górze Św. 
Anny. Organizatorami koncertu są LOKiR i Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy. Rozpoczę-
cie imprezy o godz. 16.00. Wstęp wolny! 

Wszystkie szczegóły dotyczące imprez będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej 
LOKiRu: www.lokir.lesnica.pl. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału.    LOKiR 

Kiedy? O której? Co? Gdzie? 

PONIEDZIA-
ŁEK 

MAŻORETKI 

15.00 - 17.00 SŁONECZKA 

17.00 – 19.00 MINI SŁONECZKA 

19.00 – 20.00 JOGA 

  

HALA SPOTROWA 

  

AULA PG 

WTOREK 

15.00 – 16.45 MINI ENTROPIA 

17.00 – 18.30 MARLENKI 

HALA SPORTOWA 

SALA PLASTYCZNA/AULA PG 

ŚRODA 

MAŻORETKI 

15.00 – 17.00  SŁONECZKA 

17.00 – 19.00 LA BELLA 

19.00 – 20.00 JOGA 

  

HALA SPORTOWA 

  

AULA PG 

CZWARTEK 

14.00 – 15.30 STUDIO PIOSENKI 

15.00 – 17.00 LA BELLA 

STUDIO PIOSENKI 

HALA SPORTOWA 

  

PIĄTEK 

14.00 – 15.30 STUDIO PIOSENKI 

15.00 – 17.00 ENTROPIA 

15.00 – 17.00 SZACHY 

17.00 – 19.00 WATAHA 

18.00 – 19.00 ZUMBA 

STUDIO PIOSENKI 

HALA SPORTOWA 

SALA SZACHOWA 

HALA SPORTOWA 

AULA PG 

SOBOTA 

KARATE 

10.00 - 11.30 GR. STARSZA 

11.30 – 13.00 GR. MŁODSZA 

10.00 – 12.00 SZACHY 

11.00 – 13.00 OGNISKO PLASTYCZNE 

  

HALA SPORTOWA 

  

SALA SZACHOWA 

GALERIA SZTUKI 

LEŚNICKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI ZAPRASZA NA ZAJĘCIA 

http://www.lokir.lesnica.pl
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KRONIKA WYDARZEŃ 
 1 września br. odbyło się spotkanie przy OSP 

Leśnica w sprawie potrzeby remontu dachu na 
tym obiekcie (pojawiają się coraz większe za-
cieki na I piętrze). Zastanawiano się w jakim 
zakresie przeprowadzić ten remont. Wysłano 
kilka zapytań cenowych do wykonawców 
w celu poznania potencjalnych kosztów tego 
remontu.  

 3 września br. w Dolnej odbyły się dożynki 
wiejskie oraz uroczyste otwarcie Izby Tradycji, 

 4 września br. odbyło się rozpoczęcie roku 
szkolnego w naszych placówkach oświato-
wych. 

 4 września br. odbyło się spotkanie z dyrekto-
rami szkół podstawowych i szkoły muzycznej, 
którzy otrzymali od dnia 1 września br. powie-
rzenie funkcji dyrektora placówki na kolejne 
lata. I tak: Szkoła Muzyczna w Leśnicy Pani 
Hanna Kruczek, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Raszowej Pani Iwona Pawlus, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim Pani Ewa 
Spinda oraz Publiczne Przedszkole w Leśnicy - 
Pani Gabriela Tiszbierek.  

 9 września br. odbyły się dożynki wiejskie 
w Zalesiu Śląskim. 

 12 września br. odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w sprawie stanu dróg polnych. 

 14 września br. odbyło się spotkanie z Gwar-
dianem Zakonu Franciszkanów z Góry Świętej 
Anny w zakresie potrzeby uregulowania prze-
biegu granic 
własności 
gminnych 
i własności 
franciszkań-
skich. Na dzień 
dzisiejszy dro-
ga asfaltowa 
gminna prze-
biega przez 
tereny należące 
do Franciszka-
nów, a gminna 
działka ewi-
dencyjna jest 
trochę oddalo-
na. Ojciec 
Gwardian 
przedstawił już 
ten temat u swoich zwierzchników we Wrocła-
wiu i czekamy na odpowiedź. 

 15 - 17 września br. odwiedziła nas grupa pił-
karzy z gminy partnerskiej Hirschaid wraz 
z burmistrzem. Brali oni udział w turnieju Miro 
Deutsche Fuβballschule. Na trzech boiskach 
rozegranych zostało ponad 50 meczy, 
w których udział wzięło około 300 zawodni-
ków. 

 18 września br. odbył się Zarząd Powiatowy 
OSP w jednostce straży pożarnej w Zalesiu 
Śląskim. 

 23 września br. w ramach obchodów 800-lecia 
Leśnicy odbyły się biegi „Leśnicka Piątka” 
oraz „800 metrów na 800 lat”. Reprezentanci 

gminy Leśnicy pomimo ulewnego deszczu tak-
że brali udział w tych biegach.  Również radni 
Rady Miejskiej w Leśnicy brali udział 
w  marszobiegu VIP-ów. 

 23 września br. 30-lecie istnienia świętowała 
firma Transannaberg Wiesiollek z Góry Świę-
tej Anny. 

 24 września 2017 r. w Górze Św. Anny odbyły 
się Dożynki Diecezjalne. 

 3 października br. w Urzędzie Miejskim w Le-
śnicy odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas 
którego wręczono nagrody sołectwom za 
udział z koroną żniwną w Dożynkach Diece-
zjalnych w Górze Św. Anny. A były to: Dolna, 
Góra Św. Anny, Kadłubiec, Krasowa Lichynia, 
Wysoka i Zalesie Śląskie. Podczas spotkania 
ustalono, że Dożynki Gminne 2018 odbędą się 
w sołectwie Raszowa w dniach 8 – 9 września 
2018 roku. 

 6 października br. burmistrz Łukasz Jastrzemb-
ski spotkał się z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w sprawie remontu kolejnych 
budynków w Leśnicy. 

 12 października 2017 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami PKS Strzelce Op. w spra-
wie sieci transportu na terenie gminy Leśnica. 

 W dniu 17 października br. w  sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy im. Huberta Ku-
rzała z inicjatywy Powiatu Strzeleckiego odby-
ło się spotkanie  "BEZPIECZNY SENIOR" 
podczas którego przekazano naszym seniorom 
wiele ważnych informacji. Powiatowy Rzecz-

nik Konsumen-
tów zapoznał 
zebranych w te-
macie jak zapew-
nić sobie bezpie-
czeństwo konsu-
menckie, pra-
cownik Powiato-
wego Centrum 
Pomocy Rodzi-
nie przedstawił 
formy pomocy 
dla niepełno-
sprawnych, 
a przedstawiciel 
Komendy Powia-
towej Policji 
uświadamiał 
o tym, jak uchro-
nić się przed 

przestępstwami.  Podczas spotkania dla senio-
rów odbył się konkurs z nagrodami.  

 Z inicjatywy Burmistrza Leśnicy we współpra-
cy z portalem „Czyste Ogrzewanie ekonomicz-
ne spalanie węgla i drewna” w dniu 
23.10.2017 r. o godz. 17:00 w Klubie Wiej-
skim w Raszowej oraz w dniu 24.10.2017 roku 
o godz. 17:00 w Klubie Wiejskim w Zalesiu 
Śląskim odbyły się prelekcje oraz warsztaty 
praktyczne: Ekonomiczne  spalanie węgla 
i drewna jako doraźny środek walki z niską 
emisją. Mamy nadzieję, że  są to kolejne ma-
łe kroczki w walce o czyste powietrze.  
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ZADANIA  INWESTYCYJNE 

 Trwają prace związane z przebudową Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia - odbył się pierwszy odbiór częściowy zadania na kwotę około 51.000,00 zł. 
Po odsłonięciu i zdemontowaniu 
schodów pojawiła się możliwość 
przebudowy słupów na pierwszym 
piętrze, w wyniku tego można 
powiększyć pomieszczenia na 
pierwszym piętrze. Jest to jedyna 
szansa, aby przeprowadzić tego typu 
przebudowę. Jednak zmiana zakresu 
prac spowoduje zwiększenie kosztów 
zadania o kwotę około 10-15 tys. zł po 
otrzymaniu ostatecznych kosztorysów.  

 Od paru lat Gmina Leśnica starała się 
wyremontować ul. Kościelną 
w Raszowej. Wnioski na te zadanie były już złożone do dofinansowania w ramach tzw. 
„schetynówek”, jednak bez  powodzenia. W związku z tym postanowiono wyremontować 
najbardziej newralgiczny  odcinek na wysokości stawów. Po rozeznaniu rynku wybrano ofertę 
i podpisano umowę z firmą Transkom 
z Jaryszowa. W szybkim tempie, ale fachowo 
została wykonana stabilizacja podłoża cementem, 
a później została położona  nawierzchnia 
z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 5 cm na 
długości 422 mb. Zadania realizowała firma 
Transkom z Jaryszowa za kwotę około 98.000,00 
zł.  

 Zadanie pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w Leśnicy w bezpośrednim 
sąsiedztwie kąpieliska w Leśnicy - zlecono projekt firmie ECO UNIT z Ozimka. Termin 
wykonania projektu do końca 2017 roku. Chcemy posiadać gotowy projekt sieci, aby 
rozpocząć prace w sytuacji, gdy uzyskamy dofinansowanie na budowę kąpieliska.  

 Rozpoczęto prace związane z budową ujęcia wody dla celów p. poż. w Leśnicy. Inwestycja ta 
będzie realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich.  

 Zakończono remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 12 w Leśnicy (budynek 
w którym funkcjonował kiedyś sklep obuwniczy) - remont został przeprowadzony wspólnie 
z właściciel byłego sklepu, który partycypował w kosztach remontu oraz w ok. 75 % gmina.  

          IK 

OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA TABLICZKI 
Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NA POSESJI 

PONOWNIE INFORMUJEMY, iż właściciele 
nieruchomości zabudowanych  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.     REN 

Nowe tablice  
z nazwami ulic  

 Na terenie miasta Leśnica zostały 
już wymienione istniejące tablice 
z nazwami ulic. Również we 
wszystkich sołectwach pojawią 
się nowe tablice z nazwami ulic 
oraz zostaną uzupełnione 
brakujące tablice. Zakończenie 
prac związanych  z wymianą 
jednolitych tablic zaplanowane 
jest na I kwartał 2018 r. Jest to 
uzależnione od warunków 
atmosferycznych, ponieważ przy 
okazji wymiany tablic 
konserwowane lub wymieniane 
są słupki na tablice.        REN 
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BUDOWA  DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 
LICHYNIA - ŁĄKI KOZIELSKIE 

W roku 2016 Gmina Leśnica otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Lichynia- Łąki Kozielskie. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego z wnioskiem o dofinansowanie budowy drogi ze środków 
ochrony gruntów rolnych. Wnio-
sek został pozytywnie rozpatrzo-
ny i Gmina Leśnica otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
331 750,00 zł.  
W międzyczasie została wyko-
nana procedura przetargowa, 
w ramach której podpisano umo-
wę z firmą Arkadiusza Mika 
P.U.H. „DOMAX” z Boronowa. 
Po przekazaniu placu budowy 
wykonawca przystąpił do reali-
zacji zadania. Niestety deszczo-
we lato i podmokły teren nie 
sprzyjał wykonawcy, który miał 
problemy z osiągnięciem odpo-
wiednich badań zagęszczenia. 
Po uzyskaniu pozytywnych badań zostały wykonane warstwy asfaltu. Obecnie trwają prace po-
rządkowe i w najbliższym czasie odbędzie się odbiór końcowy na zadaniu. 
 W ramach inwestycji wykonano nowy dywanik asfaltowy na odcinku ponad 1300 metrów o sze-
rokości 3,5 metra. Zostały także wykonane nowe zjazdy na pola, oraz został przesunięty rów me-
lioracyjny. 
Koszt całości zadania zgodnie z umową opiewa na kwotę prawie 670 tys. złotych.  
W przygotowaniu jest dokumentacja na wykonanie dalszej części drogi w kierunku Lichyni. Je-
żeli zadanie to zostanie zrealizowane to będzie możliwość przejazdu piękną, malowniczą  polną 
drogą z Lichyni do Łąk Kozielskich       Ref. IK 

ROZBUDOWA REMIZY OSP W RASZOWEJ  

Z uwagi na to, iż dotychczasowy budynek remizy OSP w Raszowej był zbyt mały i nie spełniał 
dzisiejszych wymogów jednostki OSP podjęto decyzję o jej rozbudowie. Zgodnie z opracowanym 
projektem budowlanym nowa remiza będzie budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym 
i niesymetrycznym dachem dwuspadowym. Na parterze zlokalizowany będzie boks garażowy na 
dwa wozy strażackie, magazyn na sprzęt pożarniczy podręczny, niewielkie pomieszczenie biurowe 
oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na poddaszu znajdować się będzie sala spotkań na oko-
ło 30 osób. Realizację inwestycji rozpoczęto od ogłoszenia przetargu publicznego, w wyniku które-
go w sierpni br. wybrano wykonawcę: Firmę Inżynierską „ALOG” z Reńskiej Wsi, której w dniu 
11 września przekazano plac budowy.  W chwili obecnej trwają prace budowlane polegające na 
wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Umowna wartość inwestycji 840.772,38 zł. Planowany 
termin zakończenia 31.07.2018 roku.        Ref. IP 

REMONT UL. BOCZNEJ 
W GÓRZE ŚW. ANNY 

W ostatnim numerze gazetki pisaliśmy, 
że trwają prace remontowe przy 
ul. Bocznej w Górze Św. Anny. Zadanie 
to zostało zakończone w terminie i dziś 
można się cieszyć nową drogą wykonaną 
z kostki betonowej, z odprowadzeniem 
wód opadowych do rowu zlokalizowane-
go przy ul. Dunikowskiego. 
Koszt zadania to kwota 182 tysiące zło-
tych. Wykonawcą była firma Remonto-
wo Budowlana Pana Grzegorza Kulpoka 
z Krępnej.    Ref. IK 
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UTYLIZACJA AZBESTU W 2017 ROKU 
W bieżącym roku  Gmina Leśnica po  raz trzeci 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 17 sierpnia  2017r. podpisano umowę  dotacji Nr 84/2017/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  - VIII nabór”. 
Łącznie z terenu miasta i gminy Leśnica usunięto i unieszkodliwiono 66,93 tony  wyrobów zawierających 
azbest z trzydziestu siedmiu nieruchomości. Całkowita wartość zadania wyniosła  netto  26 465,65 zł 
z  czego: 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 % kosztów) -  

13 228,48 zł; 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu (35 % kosztów) – 

9 259,93 zł; 
 właściciele nieruchomości ( 15 % kosztów) – 3 977,24 zł. 
W/w zadanie na terenie Gminy Leśnica realizowała, wyłoniona w ramach konkursu ofert, firma 
„Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. , ul. Młynarska 15  Warszawa. Zadanie zostało wykonane na  przełomie 
miesięcy sierpnia i  września  br. 
W bieżącym roku została zutylizowana największa ilość azbestu na przestrzeni trzech lat, jednak na terenie 
gminy znajduje się jeszcze bardzo dużo wyrobów zawierających azbest.  
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  
Zachęca się posiadaczy azbestu do  jego usuwania  w ramach dofinansowania „Unieszkodliwienie  wyrobów 
zawierających azbest”.   Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października 2017 r. w sali im. Huberta Kurzała Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy odbyło się spotkanie burmistrza z nauczycielami i dyrektorami szkół.  
Z tej okazji burmistrz Łukasz Jastrzembski przyznał nagrody dyrektorom oraz wyróżnionym nauczycielom 
pracującym w szkołach  i przedszkolach Gminy Leśnica za rok szkolny 2016/17. 
Wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: 
Małgorzata Bartodziej - nauczyciel przedszkola, logopeda w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
w Raszowej, 
Agnieszka Hibner - nauczyciel germanista 
i wychowania fizycznego Publicznego 
Gimnazjum  im. Św. Franciszka z Asyżu w 
Leśnicy, 
Ewa Janas- nauczyciel polonista 
i germanista Publicznego Gimnazjum  im. 
Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy, 
Bożena Kozłowska – nauczyciel nauczania 
zintegrowanego i plastyki oraz wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry 
Chełmskiej w Leśnicy, 
Maria Pientka - nauczyciel germanista 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu 
Śląskim, 
Krystyna Pogodzik - nauczyciel nauczania 
zintegrowanego Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy, 
Maria Rybak - nauczyciel fortepianu 
Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Leśnicy, 
Joanna Szymczak - nauczyciel Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. 
Podziękowania i nagrody otrzymali również dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Leśnica: 
1. Barbara Górna - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej  w Leśnicy, 
2. Hanna Kruczek - Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Leśnicy. 
3. Iwona Pawlus- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej, 
4. Joanna Rigol - Dyrektor  Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu  w Leśnicy, 
5. Ewa Spinda - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śl. 
6. Gabriela Tiszbierek - Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. 
            GZO 
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 Mocnymi akordami rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny w Szkole Podstawowej w Leśnicy. Stało się to 
między innymi w wyniku realizacji nowych projektów 
edukacyjnych. Nasza placówka wraz z Gminą Leśnica 
i Městys Dub nad Moravou w okresie od 01.05.2017 r. 
do 31.10.2017 r. realizują projekt "Polsko-Czeska 
akademia turystyki i sportu przy SP Leśnica". Projekt 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa.  Jego celem jest integracja dzieci 
i młodzieży z gminy Leśnica oraz miasta Dub nad Mo-
ravou, budowanie ponadnarodowych znajomości kole-
żeńskich oraz wzmocnienie wzajemnych relacji mię-
dzy polską i czeską młodzieżą. Cele szczegółowe pro-
jektu to: promowanie aktywności fizycznej i sportu, 
zdrowego i aktywnego stylu życia, popularyzacja 
atrakcji turystycznych Polski i Czech, walorów środo-
wiska, poznanie zwyczajów i kultury sąsiadów oraz 
wzmocnienie więzi partnerskiej, rozwój integracji ob-
szaru polsko-czeskiego pogranicza. W ramach zadania 
w dniach od 18 do 24 września 2017 r. nasi uczniowie 
wyjechali pod opieką pani B. Górnej i  pani P. Sitnik 
na obóz integracyjny w Szklarskiej Porębie, w progra-
mie którego znalazły się m.in.: wjazd kolejką na Szre-
nicę oraz Kopę, zwiedzanie: Karkonoskiego Parku 
Narodowego i Wodospadów, Huty Julia w Piechowi-
cach, zamku Chojnik, świątyni Wang, Żelaznego Ty-
gla oraz wejście do Cieplickich term. W trakcie obozu 
odbywały się wykłady na temat zasad zdrowego ży-
wienia, konieczności uprawiania sportu oraz skutków 
uzależnień od komputera.  
 Drugim punktem realizacji projektu była inte-
gracyjna noc w szkole. W dniach 9-10 października 
w naszej szkole zorganizowana została 2-dniowa ipre-
za integracyjna dla polsko-czeskiej młodzieży. W jej 
ramach odbyły się rozgrywki sportowe, wspólne zaba-
wy integracyjne, dyskoteka, turniej stołowej piłki noż-
nej, projekcja filmów i dyskusje, spacer po Leśnicy, 
zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej 
oraz zajęcia integracyjne w parku linowym. 
 Kolejny projekt realizowany w naszej szkole 
nosi nazwę „Europejskie szkoły demokracji i partycy-
pacji". W jego ramach gościliśmy w naszej szkole nau-
czycieli z miasta Speyer w Nadrenii Palatynacie w 
Niemczech. Spotkanie pozwoliło na promocję działal-
ności SP w Leśnicy, poznanie walorów turystycznych 

Leśnicy i okolic, wymianę doświadczeń, zaplanowanie 
dalszej współpracy  ze szkołą partnerską w Speyer.  
 Końcem września odwiedziła nas grupa 
15 nauczycieli ze szkoły w Dub nad Moravou. 
W ramach projektu „Systemy edukacji w Europie” 
nauczyciele z Czech poznali działalność naszej szkoły, 
nasz system edukacji, uczestniczyli w lekcjach, wspól-
nie zaplanowaliśmy współpracę naszych szkół.  
 W dniu 9 października 2017 r. uczniowie klas 
piątych uczący się języka mniejszości narodowej – 
niemieckiego uczestniczyli w wycieczce do Wrocła-
wia w poszukiwaniu śladów kultury i architektury nie-
mieckiej na Śląsku. Poznali historię tego pięknego 
miasta oraz podziwiali jego najważniejsze zabytki. 
Największe wrażenie zrobił na uczestnikach wycieczki 
piękny ratusz i ogromny rynek ze swoimi zabytkowy-
mi kamienicami. Ich uwagę przykuły również nietypo-
we nazwy ulic starego miasta. Wycieczka została 
w całości sfinansowana ze środków przeznaczonych 
na działania związane z realizacją zadań mających na 
celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej uczniów.  
 Nadal realizujemy także rozpoczęty w ze-
szłym roku szkolnym projekt "Uczniowie Leśnickiej 
gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują 
dysproporcje edukacyjne". Dzieci mogą uczestniczyć 
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka 
angielskiego, polskiego, matematyki, zajęciach mate-
matyczno-przyrodniczo-informatyczno-językowych, 
zajęciach matematyczno-przyrodniczych, przyrodni-
czych, informatycznych, warsztatach z robotyki 
i  automatyki oraz zajęciach z psychologiem. Projekt 
zakłada także zajęcia z psychologiem dla rodziców 
oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. 
 Społeczność szkoły aktywnie uczestniczyła 
w realizacji wielu zadań związanych z obchodami 800
-lecia naszej miejscowości. Po zakończeniu tych 
przedsięwzięć przyszła pora na uroczyste świętowanie, 
któremu daliśmy wyraz aktywnym udziałem w uroczy-
stościach jubileuszowych w dniu 30 września, podczas 
których uczniowie z klas IV a, VII a, IV c, III c przy-
gotowani przez panie: Grażynę Kaletkę, Lucynę Twar-
dowską, Patrycję Sitnik uczcili przeszłość Leśnicy za-
bawnymi scenkami i występami tanecznymi.  
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 Współpraca z lokalnym środowiskiem widoczna jest co roku także w tym okresie za sprawą udziału 
naszych uczniów podczas dożynek parafialnych. W tym roku uczcili oni te obchody, przygotowując pod opie-
ką pani Marii Wróbel scenki teatralne w gwarze śląskiej, które wystawili w Zalesiu Śląskim i Dolnej.   
  Dnia 13.10.2017 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Po przemówieniu pani 
dyrektor Barbary Górnej klasy VI pod kierunkiem pani Edyty Radzewicz i pani Katarzyny Kozołup zaprezen-
towały przedstawienie o tematyce szkolnej okraszone piosenkami i tańcami, a członkowie Samorządu Ucz-
niowskiego w tym roku prowadzonego przez panie Natalię Szpylmę i Brygidę Cyron zaprosili do wspólnego 
tańca także nauczycieli. Po występach czekała na nas niespodzianka – koncert zespołu Karawana, który rozru-
szał całą publiczność, a wspólnym śpiewom i tańcom nie było końca. Na koncert zostaliśmy zaproszeni przez 
opiekuna SKO panią Krystynę Pogodzik. 
 W październiku dopisywała nam pogoda, z przyjemnością więc delektowaliśmy się urokami jesieni. 
Klasy pierwsze pod kierunkiem pani Krystyny Pogodzik i Grażyny Kaletki, udały się na pieszą wyprawę do 
Poręby na święto Pieczonego Ziemniaka. Podczas orienteringu podziwiały piękne jesienne krajobrazy, rozpo-
znawały drzewa, obserwowały prace na polach, a po drodze miały nawet okazję pomóc rolnikom w wykop-
kach. Na miejscu przy ognisku czekali już rodzice, pomagający upiec kiełbaski i ziemniaki. Były także roz-
grywki sportowe i przejażdżka bryczką.  
 Aby przyroda mogła cieszyć nas swoimi urokiem, trzeba o nią należycie zadbać. O tym zawsze pamię-
tamy, organizując różnego rodzaju akcje ekologiczne. W tym roku szkolnym tradycyjnie uczestniczyliśmy w 
"Sprzątaniu świata". W dniu 12.10.2017 uczniowie klasy IVa i Va wyposażeni w rękawiczki i wielkie worki 
wyruszyli na uliczki naszego miasta zrobić jesienne porządki. Śmieci nie miały szans w zetknięciu z taką bojo-
wą ekipą!  
 W kolejnej akcji ekologicznej uczestniczyły klasy I i V. Wybrały się one na spotkanie z Kołem Ło-
wieckim "Zielona", podczas którego mogły uczestniczyć w akcji wypuszczania zajęcy.  
 Tradycyjnie jak co roku z inicjatywy nauczycielki matematyki p. Grażyny Lubczyk uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w zmaganiach o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Na wyniki tego konkursu musimy jed-
nak jeszcze poczekać. Znamy natomiast laureatów turnieju szachowego, który zorganizowała i przeprowadziła 
p. Bogumiła Niewiadomska. Najlepszymi szachistami w szkole okazali się Radosław Czerniawski i Mikołaj 
Dziergas (wśród chłopców) oraz Dagmara Niewiadomska, uczennica klasy I, której udało się pokonać wszyst-
kie, nawet dużo starsze dziewczynki.  
 Przed nami jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy, wiemy jednak, że oprócz wysiłku czeka na nas 
mnóstwo ciekawych chwil i okazji do zdobycia nowych doświadczeń.  

Iwona Romanowska 
Dyrektor SP w Leśnicy Barbara Górna 
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Aktualności z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Raszowej 
 Rok szkolny 2017/2018 to początek reformy oświatowej. Naszą szkołę czeka wiele wyzwań, 
innowacji, ale i zapewne sukcesów. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i krok po kroku realizujemy 
nasze liczne plany.  
  W dniach 18-24 września 2017r. pięć wyróżnionych uczennic ZSP w Raszowej (Anna Grusz-
kowska, Weronika Spilla, Natalia Skolik, Julia Filusch, Natalia Pazurek) uczestniczyło w wyjeździe 
do Szklarskiej Poręby. Wycieczka była nagrodą za osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017 wyniki 
w nauce bądź sukcesy sportowe. Uczniowie szkół podstawowych naszej gminy oraz partnerskiej 
szkoły z Dub nad Moravou przez tydzień wędrowali po stokach Karkonoszy i Gór Izerskich. Podzi-
wiali piękne widoki ze Szrenicy, wodospady Kamieńczyka i Szklarki, zwiedzili zamek na górze 
Chojnik, świątynię Wang w Karpaczu oraz „Hutę Julia” w Piechowicach, gdzie uczestniczyli 
w warsztatach malowania na szkle kryształowym. Wyjazd ten zorganizowany był wg zasady - nauka 
poprzez zabawę. Dzięki opowiadaniom przewodników stał się 
cenną lekcją przyrody i historii, wzbogaconą licznymi opo-
wieściami i legendami o Duchu Gór - Krakonoszu. Trudy pie-
szych wędrówek wynagrodził wszystkim pobyt w termach 
cieplickich. Licznym atrakcjom nie było końca. Najcenniej-
szym jednak doświadczeniem była niezwykła integracja z 
czeskimi kolegami, która stała się okazją do zawiązania przy-
jaźni. 
 15 września do szkoły zawitali strażacy z OSP Raszo-
wa. Nasi goście opowiedzieli o swojej pracy, jej trudnościach 
i zagrożeniach. Przypomnieli także, w jakich okolicznościach 
należy wzywać straż pożarną. Następnie odbył się profesjo-
nalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu straża-
ków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynno-
ściami w zakresie pomocy przedlekarskiej. Po prezentacji 
uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości. 
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Warto zaznaczyć, iż w czasie pokazu udzielania 
pierwszej pomocy, dzieci miały możliwość 
z bliska poznać wyposażenie, jakim dysponują 
strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzial-
nej pracy. Zajęcia, w których uczestniczyli ucz-
niowie były z pewnością bardzo pouczające. 
Uczestnicy spotkania pogłębili swoją wiedzę na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy, za-
chowania się w sytuacjach zagrożenia oraz po-
znali zakres odpowiedzialnej, wielozadaniowej 
i jakże pożytecznej pracy strażaków.  
 19 i 26 września 2017r. gościliśmy 
w  naszej szkole Michała Murlowskiego, który 
w ciekawy sposób opowiedział uczniom o trzy-
tygodniowym pobycie w ,,mieście, które nigdy 
nie śpi" - Nowym Jorku. Ta nietypowa lekcja 
realioznawstwa bardzo podobała się wszystkim 
dzieciom. Na pewno zapamiętają, że Most Broo-
kliński, Piąta Aleja, Empire State Building, Sta-
tua Wolności, Times Square czy Central Park to 
zabytki i atrakcje turystyczne, które warto zoba-
czyć. Cieszymy się, że możemy poszczycić się 
absolwentami, którzy swoimi nietypowymi pa-
sjami chętnie dzielą się z innymi. Dziękujemy 
im za otwarte serce i chęć współpracy.  
 Dnia 26.09.2017 r. Szkoła Podstawowa 
w Raszowej była organiza-
torem pierwszych w nowym 
roku szkolnym 2017/2018 
Gminnych Zawodów Spor-
towych. Uczniowie trzech 
szkół: Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Góry Chełm-
skiej w Leśnicy, Szkoły 
Podstawowej im. Józefa 
Wilkowskiego w Zalesiu 
Śląskim i Szkoły Podstawo-
wej w Raszowej zmagali się 
w Igrzyskach Indywidual-
nych Biegów Przełajowych, 
które tradycyjnie organizo-
wane były w Parku Wiej-
skim w Raszowej. Najlepsze 
wyniki osiągnięte przez na-
szą szkolną reprezentację 
biegaczy są następujące: 
Rocznik 2005 
I miejsce - Zgodzaj Paweł 

III miejsce - Rudner Tomasz 
Rocznik 2004 
II miejsce - Mateusz Tudyka 
V miejsce - Kamil Macha 
Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie reprezen-
towali naszą szkołę w finale powiatowym, który 
odbył się 28.09.2017r w Parku Miejskim 
w Strzelcach Opolskich. Najlepszym zawodni-
kiem okazał się Paweł Zgodzaj. Wywalczył 
on 13 lokatę wśród uczniów wszystkich szkół w 
powiecie. 
 5 października uczniowie kl. III-VII po-
jechali do Opola, aby doskonalić znajomość ję-
zyka niemieckiego. Ważnym punktem naszej 
wycieczki była wizyta w Bibliotece Austriackiej. 
Biblioteka ta, o czym dowiedzieli się uczestnicy 
wyjazdu, propaguje nie tylko kulturę austriacką, 
ale obraca się w kręgu całej literatury niemiec-
kojęzycznej. Uczniowie wzięli udział w lekcji 
bibliotecznej. Młodsze dzieci zapoznały się 
z twórczością Janoscha. Wszystkim bardzo po-
dobało się opowiadanie w języku niemieckim pt. 
,,Post für den Tiger". Uczestnicy zajęć zastana-
wiali się nad zaletami wysyłania tradycyjnych 
listów. Utrwalili również słownictwo przydatne 
podczas pisania pozdrowień. Starsi uczniowie 

uczestniczyli w lekcji pt. 
,,Niemcy bliżej". Interak-
tywna i multimedialna pre-
lekcja w przystępny i atrak-
cyjny sposób przedstawiła 
najważniejsze wydarzenia 
historyczne, informacje 
o najważniejszych miastach 
i regionach Niemiec oraz 
kulturę i osobliwości tego 
kraju. Kolejnym punktem 
wycieczki było zwiedzanie 
Opola z przewodnikiem. 
Pani Aneta Lissy-Kluczny 
oprowadziła dzieci po stoli-
cy naszego województwa. 
W języku polskim i nie-
mieckim opowiedziała 
o najważniejszych zabyt-
kach. Uczestnicy zobaczyli 
amfiteatr - niektórzy wystą-
pili nawet na opolskiej sce-

Aktualności z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Raszowej dok. ze str. 9 
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WIEŚCI Z  LEŚNICKIEGO PRZEDSZKOLA 
W Przedszkolu Publicznym im. Braci Grimm  w Leśnicy od września 2017 wiele się działo. I tak 
w trzeci dzień Jubileuszu 800 lecia Leśnicy 1 października przedszkolaki z grupy Motylki wystąpiły 
na leśnickiej scenie i zaprezentowały swoje umiejętności dla wszystkich zebranych gości.  
Z okazji obchodów Dnia Przedszkolaka dzieci spotkały się z panem Burmistrzem i malowały kredą 
na rynku leśnickim  
6 października obchodziliśmy w przedszkolu XV Dzień Papieski, który był wyrazem naszej 
wdzięczności i duchowej łączności ze św. Janem Pawłem II. Chcąc uczcić ten dzień, dzieci od same-
go rana słuchały piosenek bliskich Ojcu Świętemu, oglądały ilustracje, zdjęcia z albumów . Wszyscy 
tego dnia mieli na sobie jakiś element ubioru w kolorze żółtym lub białym 
Dnia 13 października odbył się w naszym przedszkolu uroczysty apel z  okazji święta wszystkich 
pracowników placówek oświatowych, Za stołem zasiedli nasi zacni goście dla których wystąpiły 
dzieci ze wszystkich grup. Dzieci zaprezentowały się w krótkich programach artystycznych. Został 
odśpiewany hymn państwowy, a na zakończenie zaprosiliśmy do zabawy wszystkich gości.  
16 października  gościliśmy w naszym przedszkolu parowników firmy Paul Schockemohle Logi-
stics. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o samochodach przygotowana przez p.Karolinę. 
Panowie opowiedzieli nam o pracy kierowcy tira. Wielką atrakcją było zwiedzanie samochodu.  
Czytanie dzieciom bajek jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrze-
by emocjonalne dzieci, wspiera ich wszechstronny rozwój, przynosi radość i pozostawia cudowne 
wspomnienia. W tym roku również jest kontynuowanie w naszym przedszkolu "Spotkanie z bajką". 
Chętni rodzice odwiedzają i czytają dzieciom bajki za co jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony 
czas. 
14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu 
obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji Motylki 
wybrały się do Gmin-
nego Zarządu Oświaty 
z życzeniami i laurka-
mi. 
18.10.2017 r. obcho-
dzony jest Światowy 
Dzień Poczty Polskiej. 
Z tej okazji, nasi wy-
chowankowie odwie-
dzili Urząd Pocztowy 
niosąc kartkę z życze-
niami. Dzięki uprzej-
mości pracowników 
Poczty, nasze przed-
szkolaki miały okazję 
poznać drogę jaką musi przebyć list i paczka aby dotrzeć do adresata oraz jak ważną rolę w życiu 
społecznym odgrywa poczta. Zapoznały się z różnymi metodami wysyłki listów: zwykły, polecony, 
priorytetowy. Dzieci oglądały druczki, znaczki i pieczątki jakie pracownicy poczty stawiają na li-
stach.  
         PP w Leśnicy  
 

nie! Poznali również historię m.in. Stawu Zamkowego, opolskiego rynku czy katedry. Wycieczka, 
podczas której podziwialiśmy piękno naszego regionu, wszystkim się podobała. 
 Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy. Z tej okazji sko-
rzystały przedszkolaki z przedszkola w Raszowej. Główną atrakcją podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka” 
było ognisko, w którym dzieci piekły ziemniaki i kiełbaski. Poza tym przedszkolaki zapoznały się z „Bajką 
o Ziemniaku”, z której dowiedziały się, skąd on pochodzi i jak trafił do Polski. Gdy ziemniaki piekły się w ogni-
sku, dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały udział w różnych konkursach, w których głównym bohate-
rem był ziemniak. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał ziemniaczany medal. Zakończeniem święta był 
wspólny poczęstunek pysznych ciast, pieczonych ziemniaków i kiełbasek oraz różnorodnych sałatek przygoto-
wanych przez rodziców. Za wspólnie spędzony czas i zabawę oraz pomoc w przygotowaniu święta wszystkim 
rodzicom bardzo dziękujemy.     Grono Pedagogiczne  ZSP w Raszowej 
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Z a i n t e r e s o w a n y ch 
książką "OSIEM WIE-

KÓW ZIEMI LE-
ŚNICKIEJ" informuje-
my, że jest ona do ku-
pienia  w cenie 80 zł 
w sekretariacie LOKiR
-u i w bibliotece,  
w godzinach 8.00 do 
20.00  

Burmistrz Leśnicy oraz Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają 
na wykład prof. Joanny Rostropowicz 
p t .  " T r a d y c j e  i  o b r z ę d y 

bożonarodzeniowe 
na Śląsku". Piątek 
1 grudnia 2017 roku 
godz. 19.00, Galeria 
Sztuki w Leśnicy  

Szanownym Jubilatom 

Z okazji 98 rocznicy urodzin – Panu Józefowi Sosna 
z Poręby,  
Z okazji 94 rocznicy urodzin – Pani Helenie Bijak z Lichyni, 
Z okazji 93 rocznicy urodzin – Pani Róży Biskup z Zalesia 

Śląskiego, Siostrze Klarze Pyttel z Leśnicy, Pani Leontynie 
Ćwiertnia z Poręby,  
Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Rucie Rohrbach 
z Leśnicy, 
Z okazji 91 rocznicy urodzin –Panu Janowi Stania z Zalesia 

Śląskiego, Pani Marii Kapinowskiej z Leśnicy, Pani Józefie 
Bomba z Leśnicy,  
Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Annie Czak z Kadłubca, 
Pani Annie Blottko z Łąk Kozielskich,  Pani Eryce Swaczyna 
z Leśnicy, Pani Monice Poloczek z Lichyni, Panu Horstowi 
Benisz z Góry Św. Anny, 
Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Róży Parusel 
z Raszowej, Panu Karolowi Warzecha z Leśnicy,  

Pani Marii Wiesiollek z Góry Św. Anny, Panu Józefowi Karwot 
z Dolnej, Pani Annie Spałek z Kadłubca, Pani Ernestynie Kwoczała z Poręby, Pani Annie Cielontko z Raszowej, 
Panu Reinholdowi Niederfeld z Łąk Kozielskich, Pani Elżbiecie Graca z Leśnicy, Pani Wiktorii Ziegler z Raszowej, 

Panu Stefanowi Kominiak z Raszowej, Pani Marii Murlowskiej z Leśnicy, Pani Otylii Wesoły  
z Krasowej, 

Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Annie i Hubertowi Harońskim z Zalesia Śląskiego, 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Halinie i Jerzemu Lamla z Leśnicy, Państwu Halinie 
i Kazimierzowi Rapiejko z Leśnicy, Państwu Genowefie i Janowi Lejżak z Dolnej, Państwu Waltraudzie  

i Gerhardowi Schindzielorz z Raszowej, Państwu Annie i Jerzemu Ogaza z Lichyni, Państwu Edycie  
i Wernerowi Marek z Zalesia Śląskiego, Państwu Teresie i Gerardowi Niebój z Czarnocina, 
Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Urszuli i Józefowi Feluks z Wysokiej, Państwu Grażynie 

i Pawłowi Bochynek z Zalesia Śląskiego, Państwu Beacie i Bernardowi Socha z Wysokiej, Państwu Mirosławie 
i Krystianowi Adamik z Zalesia Śląskiego, Państwu Urszuli i Krystianowi Ludwig  
z Poręby, Państwu Urszuli i Arnoldowi Jałowy z Zalesia Śląskiego, Państwu Renacie i Norbertowi Polaczek 
z Raszowej, Państwu Wiesławie i Alojzemu Karwot z Dolnej, Państwu Korynie i Andrzejowi Matuszak z Wysokiej, 
Państwu Annie Żelaznej-Rodak i Robertowi Rodak z Leśnicy, Państwu Bożenie i Rajmundowi Lacheta z Leśnicy, 

Państwu Urszuli i Hubertowi Fesser z Leśnicy, Państwu Krystynie i Józefowi Pietrzyk z Leśnicy,  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności,  

w imieniu własnym i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, składa Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski. 
 

Jubileusze dot. III  kwartału 2017 roku. 
Sporządził Piotr Lubczyk na podstawie informacji USC i Ref. Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 


