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Program działania instytucji kultury 

 – Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 
 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy to samorządowa instytucja kultury utworzona 

przez Gminę Leśnica, którego celem jest  organizowanie działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Leśnica. Dążeniem ośrodka jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, 

informacyjnych, rekreacyjnych i czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.  

Ośrodek ten pełni bardzo ważną rolę w życiu społecznym mieszkańców Gminy Leśnica.  

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy funkcjonuje w mieście Leśnica w swojej 

siedzibie przy ul. Nad Wodą 15, jak również prowadzi działania w Galerii Sztuki mieszczącej 

się przy Placu Targowym, w stodole biesiadnej w parku miejskim, w świetlicy miejskiej przy 

ul. Powstańców Śl. 1. oraz na nowo wybudowanym kompleksie sportowym przy 

ul. Zdzieszowickiej.  

W pozostałych sołectwa Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy realizuje swoje 

zadania w klubach i świetlicach wiejskich: 

 w sołectwie Dolna w świetlicy wiejskiej przy ul. Wiejskiej 30; 

 w sołectwie Poręba w świetlicy wiejskiej przy ul. Wiejskiej 57;  

 w sołectwie Wysoka w klubie wiejskim przy ul. Strzeleckiej 7; 

 w sołectwie Góra Św. Anny w klubie wiejskim przy ul. Szkolnej 1; 

 w sołectwie Krasowa w klubie wiejskim przy ul. Wiejskiej 44; 

 w sołectwie Raszowa w klubie wiejskim przy ul. Góry Św. Anny 127; 

 w sołectwie Łąki Kozielskie w klubie wiejskim przy ul. 1 Maja 35; 

 w sołectwie Lichynia w klubie wiejskim przy ul. Daszyńskiego 24; 

 w sołectwie Zalesie Śląskie w klubie wiejskim przy ul. Świętej Jadwigi 6; 

 w sołectwie Kadłubiec w klubie wiejskim przy ul. Wiejskiej 93; 

 w sołectwie Czarnocin w świetlicy przy ul. Wiejskiej 16. 

Dbałość i utrzymanie tych obiektów i terenów zarządzanych przez LOKiR w należytym stanie 

będzie jednym z celów działania. Odpowiednia baza lokalowa jest podstawą do organizowania 

życia kulturalnego w Gminie Leśnica.   

Pobudzanie i inspirowanie życia kulturalnego dla mieszkańców Gminy Leśnica realizowane 

będzie poprzez następujące działania: 

1. Coroczna organizacja stałych imprez kulturalnych i festynów:  

1) Leśnicka Majówka,  

2) Gminny Dzień Seniora, 

3) Czempionat Koni Rasy Śląskiej - Regionalny Przegląd Koni, 

4) Dożynki Gminne, 

5) Oktoberfest. 

 

2. Współorganizacja ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy, 

ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Stowarzyszenie, przedsięwzięć 

kulturalnych o szerokim zasięgu propagujący kulturę mniejszości niemieckiej: 



1) Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej,  

2) Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej,  

3) Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach 

Dożynek Gminnych. 

 

3. Prowadzenie zespołów mażoretkowych: 

1) La Bella, 

2) Słoneczka, 

3) Mini Słoneczka. 

 

4. Współprowadzenie zespołów funkcjonujących pod patronatem Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim: 

1) Marlenki – taniec i śpiew; 

2) Entropia – taniec owoczesny – grupa starsza; 

3) Mini Entropia –  taniec nowoczesny – grupa młodsza; 

4) Wataha – taniec nowoczesny – młodzież, 

5) Studio Wokalne BIS – śpiew.  

 

5. Pobudzanie i inicjowanie do działania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 

i nauki: 

1) gry w szachy; 

2) rytmiki; 

3) śpiewu; 

4) zajęć plastycznych.  

 

6. Aktywizacja różnych grup społecznych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-

sportowych dla mieszkańców Gminy Leśnica zgodnie z zainteresowaniem społecznym 

tj. m.in.: 

1) fitness, 

2) zumba, 

3) gimnastyka dla seniorów, 

4) zajęcia sportowe. 

 

7. Organizacja rekreacji poprzez prowadzenie kąpieliska miejskiego.  

 

8. Organizacja we współpracy z Związkiem Polskich Artystów Plastyków Oddział 

w Opolu Międzynarodowych Sympozjów Twórców – Plenerów Malarskich oraz 

wystaw poplenerowych, tematycznych i czasowych.  

 

9. Organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji: wycieczek, teatrzyków, zajęć 

rekreacyjnych, plastycznych, sportowych.  

 

10. Organizacja rekreacji poprzez współpracę z Gminnym Animatorem Sportu. 

Przeprowadzania turniejów sportowych jak np. turniej siatkówki, badmintona, nocne 

granie, rajd rowerowy, bieg „Leśnicka Piątka”.  

 



11. Współpraca z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli w Leśnicy, w zakresie 

wspólnej organizacji przedsięwzięć lokalnych, Gminnego Przeglądu Dorobku 

Artystycznego, wigilii dla osób samotnych, zajęć w klubach wiejskich.  

 

12. Współdziałania z placówkami oświatowymi (szkoły podstawowe, szkoła muzyczna i 

przedszkola) w zakresie wspólnej organizacji np. Dnia Dziecka, Mikołaja, koncertu 

kolęd,  jarmarków świątecznych.  

 

13. Organizacja okolicznościowych wykładów i spotkań w Galerii Sztuki w Leśnicy.  

 

14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Leśnica 

w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej.  

 

15. Inicjowanie i pobudzanie do aktywności seniorów w ramach funkcjonujących klubów 

i świetlic.  

 

16. Działania – w miarę posiadających środków finansowych lub możliwości ich 

pozyskania -  uwzględniające realne propozycje i oczekiwania mieszkańców.  

 

17. Zdiagnozowanie za pomocą dostępnych narzędzi (np. ankiety) realnych potrzeb 

w zakresie działalności kulturalnej, po analizie których możliwe będzie hierarchiczne 

ukierunkowanie działań instytucji kultury.  

 

18. Próba stworzenia grupy teatralnej. 

 

I. Zaspakajanie potrzeb oświatowych realizowane będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Leśnicy wraz z filią w Raszowej. W ramach prowadzonej działalności bibliotecznej 

promowane będzie czytelnictwo, popularyzowane zasoby biblioteczne. Czynione będą 

starania o środki na zakup nowości wydawniczych. Współdziałanie z innymi bibliotekami 

służyć będzie popularyzacji tradycyjnych form wydawniczych. Szczególne znaczenie 

należy zwrócić na promocję zasobów bibliotecznych związanych z naszym regionem. 

 

II. Podstawowym źródłem finansowania działań Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Leśnicy będzie dotacja przekazana przez Gminę Leśnica. Dodatkowym zasobem 

finansowym będą środki własne pozyskane z działalności oraz środki sponsorów, o które 

czynione będą starania.  

 


