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 Wiadomości Leśnickie  

 W ostatni weekend czerwca w Porębie po raz dwudziesty 
odbył się Regionalny Przegląd Koni. Impreza zorganizowana została 
przez Gminę Leśnica,  Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni 
w Katowicach oraz hodowców z Poręby – Piotra Pisarskiego, 
Rudolfa Gajdę i Sebastiana Kwoczałę.  
Patronat honorowy nad Przeglądem objęli Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna.  
 Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał gospodarz gminy 
burmistrz Łukasz Jastrzembski, który w towarzystwie konsul 
Konsulatu RFN w Opolu Sabiny Haake, wicemarszałków  Romana 
Kolka i Antoniego Konopki oraz starosty Józefa Swaczyny 
wjechał na płytę boiska zaprzęgiem siedmiokonnym powożonym 
przez panów Józefa Polnika i Piotra Pisarskiego.  
 Z okazji XX-lecia czempionatu koni rasy śląskiej 
w Porębie burmistrz Łukasz Jastrzembski specjalne podziękowania 
za coroczne zaangażowanie przy realizacji tego przedsięwzięcia  
wręczył panom Piotrowi Pisarskiemu i Rudolfowi Gajdzie oraz 
dyrektorowi ŚOZHK w Katowicach Maciejowi Wyszomirskiemu. 
Przekazano również kwiaty dla Haliny Wyszomirskiej – byłej 
dyrektor OSZHK w Katowicach,  która wspólnie z hodowcami 
z Poręby zainicjowała Przegląd w Porębie. Jak przystało na jubileusz 
był również przepyszny tort, którym częstowano zaproszonych 
goście i przybyłą publiczność.  
 W tym roku jury w osobach: Krzysztof Wójcik, Paulina 
Peckiel, Beata Kapica i Maciej Wyszomirski ocenili rekordową 
liczbę koni – łącznie 59, w tym 15 ogierów dwuletnich, 20 ogierów 
rocznych, 15 klaczy rocznych i 9 klaczy dwuletnich. 
 Pomiędzy poszczególnymi kategoriami ocenianych koni 
z bardzo ciekawym pokazem zaprezentował się Oddział Policji 
Konnej z Chorzowa, ponadto hodowcy Gerard Sołtysek, Piotr 
Pisarski, Gerard Proksza i Herbert Suchanek zaprezentowali 
klacze śląskie w przepięknym kadrylu zaprzęgowym, pokaz ogiera 
Bel Maximus BH zaprezentował team Weronika i Tomasz Bogacz 
oraz zaprezentowano ogiera Efekt (wł. Sławomir Królik). Pani 
Virginia Buława-Dziarmaga przedstawiła elegancki pokaz 
ujeżdżenia w damskim siodle ogierem Libero.  
 Dekoracji zwycięskich koni Pucharami Burmistrza Leśnicy 
dokonali Łukasz Jastrzembski, Andrzej Iwanowski, Anna Wyschka 
i Edyta Gola, zaś właściciele Czempiona i Wice czempiona 
ogierów z rąk Antoniego Konopki otrzymali puchar Marszałka 
Województwa Opolskiego, a właściciele Czempiona i Wice 
czempiona klaczy otrzymali puchar Burmistrza Strzelec Opolskich.  
 Wieczorem w namiocie bawiono się na zabawie 
z zespołem Athrix.  
 W niedzielę po raz pierwszy w Porębie odbyły się zawody 
Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
I Parokonnymi, jednak z uwagi na podający deszcz dla 
bezpieczeństwa zarówno i koni i zawodników wyłączono przeszkody 
maratonowe. W zawodach uczestniczyło ponad 20 zespołów, którym 

organizacja w tym właśnie miejscu bardzo się spodobała. Zwycięskie 
teamy otrzymały nagrody burmistrza Leśnicy.  

 Za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy: 
OSP Czarnocin,  OSP Leśnica, OSP Zalesie Śl, mieszkańcom Poręby 
– Rudolfowi Gajdzie, Sebastianowi Kwoczała, Piotrom 
juniorowi i seniorowi Pisarskim, Marianowi Romanowskiemu, 
Policji ze Strzelec Op. i z Leśnicy. Dzięki Wam udało się 
zorganizować jubileuszowy XX Regionalny Przegląd Koni.  
     KL.  
 

Jubileuszowy Przegląd Koni w Porębie 

Gminny Dzień Seniora 2016 

Już po raz dziewiętnasty seniorzy z Gminy Leśnica spotkali się na corocznym Gminnym Dniu Seniora. W sobotę 18 czerwca 
2016 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Józefa w Lichyni odprawiona została msza św., po której tradycyjnie w namiocie 
odbyła się część artystyczna i poczęstunek.  
Gospodarz spotkania burmistrz Łukasz Jastrzembski gościł licznie przybyłych seniorów oraz gości: przewodniczącego Rady 
Miejskiej Ryszarda Fronia, radnych Marię Reinert, Teodora Jahna, Teodora Wyschkę, byłego posła Helmuta Paisdziora, 
przewodniczącego Zarządu Oddziału PZERiI Stanisława Dłutowskiego wraz z małżonką, przewodniczącą koła DFK Lichynia 
Annę Wyschka, sołtysa Lichyni Andrzeja Lesika. 
Ciepły obiad dla uczestników przygotował Dom Pielgrzyma, a wsparcia organizacyjnego udzielili pracownicy Leśnickiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, młodzież z Lichyni i Leśnicy oraz niezawodni strażacy z Lichyni. 
O oprawę artystyczną zadbała Szkolna Orkiestra Dęta PSM I st. z Leśnicy prowadzona przez Jacka Zganiacza i Krystiana 
Gajdę, grupa śpiewacza Frohsinn – kierownik Maria Czeczor i Waldemar Dworaczek oraz Duet Karo.  KL. 
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Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy 

wkrótce zostanie zakończona. 
Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy zlokalizowana 
w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej. na działkach 
nr 4014,4015,4016  zbliża się do końca. 
Budowa rozpoczęta 7 października 2015r. wykazuje 
obecnie stan zaawansowania prac na obiekcie ok.75 
procent. Planowane zakończenie zadań 30 sierpień 2016r. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach programu Rozwoju 
Kultury Regionalnej Infrastruktury Sportowej 
w wysokości. 628 500,00 zł. 
Obecnie wykonuje się nawierzchnie sportowe EPDM .Są to 
nawierzchnie trzywarstwowe.  
Górna warstwa użytkowa grubości około 3 mm wykonana 
na bazie kolorowego granulatu EPDM poza walorami 
estetycznymi zapewnia też długoletnią trwałość. 
Ponadto wykonuje się ogrodzenia i uporządkowuje teren 
objęty inwestycją. 
Nowy obiekt zakłada bogaty program użytkowy , z którego 
będą mogli korzystać  uczniowie szkoły oraz  mieszkańcy 
Leśnicy. 

    Małgorzata Urbańczyk  

Remont korytarzy i klatek 
schodowych w Szkole Podstawowej 

w Leśnicy 
W wyniku przeprowadzonego w kwietniu 
br. przetargu publicznego, na wykonawcę 
zadania wybrano Firmę Wielobranżową 
„RAJBUD” z Leśnicy. Na spotkaniach rady 
budowy przeprowadzonych w maju, przy 
udziale przedstawicieli inwestora 
i wykonawcy ustalono rodzaj materiałów, 
jakie będą zastosowane w trakcie remontu. 
Roboty budowlane rozpoczęto 27.06.2016 r. 
Zakres prac obejmuje 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 
prowadzone będą w okresie wakacyjnym, 
tj. w miesiącach lipiec-sierpień.  
 

Remont dachu budynku 
komunalnego w Porębie przy ul. 

Wiejskiej 57 
 
W miesiącu lutym br. podpisano 
porozumienie z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Leśnicy na przeprowadzenie 
remontu dachu. Zakres remontu obejmował: 
 demontaż starego pokrycia dachu, 
 zamontowanie nowych łat, kontrłat i foli 

dachowej, 
 pokrycie dachu blachodachówką, 
 zamontowanie nowych rynien, rur 

spustowych i obróbek blacharskich, 
 wymurowanie nowych kominów z cegły 

klinkierowej powyżej poziomu dachu, 
 zamontowanie po 6 szt. wyłazów i ław 

kominiarskich, 
 wywóz gruzu. 
Prace budowlane zostały zakończone 
30.06.2016 r. Koszt remontu wyniósł 
75.000,00 zł. 
   Andrzej Kosubek  

Informacja dla posiadaczy AZBESTU 
Na terenie Gminy Leśnica wg posiadanych zgłoszeń  
23614 m2 powierzchni dachów pokrytych jest azbes-
tem na przeszło 200  budynkach. Od 2015 roku Gmina 
czyni starania na otrzymanie pomocy finansowej dla 
zgłoszonych do likwidacji właścicieli azbestu. Otrzy-
mane dofinansowanie z Wojewódzkiego i Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 85 % kosz-
tów demontażu, odbioru i utylizacji tego  szkodliwego 
dla zdrowia odpadu. W bieżącym roku zapewniona 
jest wysokość dofinansowania ale zwiększyły się już 
wymagania dla wnioskodawców. Po dwóch latach 
zniknie z terenu gminy zaledwie 20 % tego niebez-
piecznego materiału znajdującego się wśród mieszkań-
ców naszej Gminy. Apelujemy więc do wszystkich 
posiadaczy azbestu o zaplanowanie wymiany pokrycia 
dachowego. Nabór wniosków na kolejny rok odbywać 
się będziew miesiącach styczeń – luty 2017r. po otrzy-
maniu potwierdzenia z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać 
w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy pok. 104. 
     Anna Wyschka 
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Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła obywającemu się w dniu 
pielgrzymki mniejszości narodowych, 5 czerwca 2016 r. w Górze św. 
Anny XXV Przeglądowi Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2016.  
Wśród licznie przybyłych gości występy zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych podziwiali m. in: Jego Ekscelencja – ks. prof. dr 
hab. Andrzej Czaja Biskup Opolski, Józef Swaczyna – 
Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
i Starosta Strzelecki, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz 
Sekretarz Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 
Bernard Gaida – Przewodniczący ZNNSK, Helmut Paisdzior – były 
poseł na Sejm RP, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego, Róża Zgorzelska – członek Zarządu TSKN na Śląsku 
Opolskim.  
W wypełnionym po 
brzegi namiocie 
festynowym od 
godziny 12.30 
wystąpiły łącznie 32 
zespoły dziecięce i 
młodzieżowe z 
województwa 
opolskiego i 
śląskiego, które 
zaprezentowały swój 
różnorodny dorobek 
artystyczny 
wywodzący się z 
niemieckiego kręgu 
kulturowego.   
Jury w składzie: Aleksandra Hindera - Przewodnicząca, Joanna 
Hassa, Rafał Miczka ostatecznie postanowiło przyznać następujące 
miejsca w następujących kategoriach: 
Zespoły instrumentalne:  
Wyróżnienie dla Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Artystycznego 
PICCOLO 
Zespoły instrumentalno-wokalne:I miejsce Studio Wokalne BIS 
Zespoły taneczne, tańce ludowe: 
I miejsce  Łężczok I 
II miejsce WAL-NAK 
III miejsca ex quo Łężczok III oraz Silesia 
Zespoły taneczne nowoczesne seniorki: 
I miejsce  Arabeska I 
Zespoły taneczne nowoczesne juniorki: 
I miejsce ex quo Arabeska II i Rytm III 
II miejsce  SłoneczkaIII miejsce ex quo Mini Entropia, Entropia, 
Kindergruppe Tworkau II 
IV miejsce La Bella 
V miejsce  Perełki 
Zespoły taneczne nowoczesne dzieci: 
I miejsce  Mini Słoneczka 
Zespoły wokalne dziecięce: 
I miejsce  Gwiazdeczki 
II miejsce Marlenki 
Zespoły wokalne do 15 lat: 

I miejsce ex quo  Schafirki, Poezja, Studio Piosenki LOKiR 
II miejsce ex quo KindergruppeTworkau I, Party Stars, 4+2 
III miejsce Oppelner Spatzen 
IV miejsce ex quo Małe Gwiazdki, Chórek im. J. von Eichendorffa. 
Zespoły wokalne powyżej 15: 
I miejsce Meritum 
II miejsce Solaris 
III miejsce Forte 
IV miejsce Nowe Trio Plus Dwa  
V miejsce Dziecięco-Młodzieżowy Zespół PICCOLO 
Każdy z zespołów otrzymał puchar, dyplom oraz nagrodę pieniężną.  
 
W niedzielę 19 czerwca 2016 r w  Lichyni zorganizowany został 

przez  Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy 
z Burmistrzem Leśnicy XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej. Do konkursu przystąpiło 18 orkiestr dętych, 
których występ oceniało jury składzie: Krystian Gajda – 
Przewodniczący, Gotfryd Włodarz, Tadeusz Widera. Po ponad 
sześciogodzinnym przesłuchaniu jury przyznało następujące 
miejsca: 
W kategorii orkiestry dorosłe: 
I miejsce: Orkiestra Dęta OSP Mechnica – Kamionka Orkiestra 
Dęta Parafii św. Józefa i Dzielnicy Opole Szczepanowice  
II miejsce: Orkiestra Dęta Łowkowice , Orkiestra Dęta Kotulin  
Bialska Orkiestra  Dęta 
III miejsce: Orkiestra OSP Węgry,  Orkiestra Gminna 
Komprachcice 

 
W kategorii orkiestry młodzieżowe: 

I miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” z Boguszyc – 
Źlinic   
II miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta BAZANY, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Głogówka  
III miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Olesno, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Wysokiej, Gminna Orkiestra Dęta Cisek    
Wyróżnienie:  Orkiestra Parafialna Wiśnicze  

 
W kategorii małe orkiestry: 
I miejsce: Glogovia Brass  
II miejsce:Oder Blass Band  
 
Podczas obrad jury wystąpiła  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica. 
Przy organizacji Przeglądów wsparcia organizacyjno-technicznego 
udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, sołectwo Lichynia, OSP 
Raszowa, OSP Lichynia oraz DFK Lichynia.  
XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej oraz XXIV Przegląd Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej zrealizowano dzięki dotacjom Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządu Województwa 
Opolskiego.   Dominika  Szablicka,, Edyta  Gola 

Czerwiec – czas konkursów muzycznych w gminie Leśnica 

Gmina Leśnica pozyskała środki unijne na realizację 
projektu konkursowego wzbogacającego ofertę naszych szkół 
podstawowych i gimnazjum w następnych 2 latach szkolnych: 
2016/17 i 2017/18. Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę 
plasując się na 3 miejscu listy projektów wybranych do 
dofinansowania (94,05%). Projekt pt.  Uczniowie Leśnickiej 
gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują 
dysproporcje edukacyjne  realizowany w ramach Osi IX 
Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, 
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach 
RPO WO 2014-2020 opiewa na kwotę 968.289,38, w tym 
tylko 48.898,61 to wkład własny gminy (5,05%). 
 Celem projektu jest podniesienie kompetencji 
kluczowych uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół 
prowadzonych przez Gminę Leśnica. Działania zaplanowane w 

projekcie zostały ukierunkowane z jednej strony na 
odnajdywanie u dzieci drzemiących w nich możliwości, z 
drugiej - na skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych. 
Projekt zakłada podniesienie efektywności i atrakcyjności 
oferty edukacyjnej naszych placówek. Ponadto projekt ma na 
celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród 
uczniów o słabych wynikach nauczania. Dzięki 
dofinansowaniu realizowany będzie szereg zajęć 
pozalekcyjnych: wyrównawczo-dydaktycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek szkolnych 
oraz szkoleń dla nauczycieli. Powstaną również 4 pracownie 
przedmiotowe - po 1 w każdej szkole, które wyposażone 
zostaną ze środków zewnętrznych.    
    Agnieszka Nowak 

Środki unijne dla naszych szkół 
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Wiodącym tematem porządku obrad sesji Rady 
Miejskiej w Leśnicy, która odbyła się w dniu 20 
czerwca 2016 roku było absolutorium za 2015 rok. 
Jednym z istotnych elementów zarządzania finansami 
w jednostce samorządu gminnego jest konfrontacja 
założeń budżetu z ich realizacją, której 
odzwierciedleniem jest wykonywanie dochodów 
i przychodów oraz dokonywanie wydatków 
i rozchodów. W procesie udzielenia absolutorium 
konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak 
wykonano planowany budżet oraz jakie są przyczyny 
ewentualnych rozbieżności pomiędzy stanem 
planowanym, a rzeczywistym. Decydujące znaczenie 
dla prawidłowości postępowania absolutoryjnego ma 
spełnienie ustawowych wymogów proceduralnych 
przez uczestników tegoż postępowania.  
Wśród kluczowych dokumentów stanowiących 
informację niezbędną do podjęcia decyzji w sprawie 
absolutorium należy wymienić: sprawozdanie 
z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 
2015 r., opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informację 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  w Opolu o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Leśnicy. 
Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu o sprawozdaniu Burmistrza Leśnicy 
z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2015 r., jak 
i o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Leśnicy w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Leśnicy została wyrażona w uchwałach 

Składu Orzekającego tejże Izby Obrachunkowej.  
Tegoroczna analiza realizacji budżetu gminy Leśnica 
została zaprezentowana przez Pana Burmistrza Łukasza 
Jastrzembskiego w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób 
tj. w formie obrazowej przy użyciu wykresów 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 
Informacje przekazane na podstawie tejże prezentacji 
dostarczyły nam odbiorcom wielu istotnych danych 
świadczących o efektywnym wydatkowaniu środków 

budżetowych oraz dobrej kondycji finansowej naszej 
gminy.  
Radni Rady Miejskiej w Leśnicy głosując nad 
projektem uchwały absolutoryjnej  jednogłośnie 
opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium za 2015 
rok  Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu, 
Burmistrzowi  Leśnicy.  
Udzielone absolutorium stanowi wyraz akceptacji 
dla realizacji zadań Burmistrza, jako organu 
wykonawczego i oznacza pozytywną opinię zarówno 
o wykonaniu budżetu, jak i planów finansowych, 
a także o zarządzaniu majątkiem samorządu gminnego. 
Pan Ryszard Froń Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leśnicy  podziękował Panu Burmistrzowi Łukaszowi 
Jastrzembskiemu za efektywne i sprawne zarządzanie 
gminą oraz skuteczną realizację przedsięwzięć 
służących jej rozwojowi. 
Natomiast Pan Burmistrz dziękując za udzielone mu 
absolutorium zaakcentował, iż corocznie okres w 
którym realizowana jest procedura absolutoryjna skłania 
go do pewnego rodzaju refleksji, czy podjęte w danym 
roku budżetowym działania oraz wytyczony kierunek 
rozwoju gminy uzyska pozytywną ocenę organu 
stanowiącego. Stwierdził także, że efektywna realizacja 
zadań możliwa jest przede wszystkim dzięki wsparciu 
bardzo dobrego zespołu ludzi, którym kieruje. 
To wspólne i konsekwentne osiąganie określonych 
celów. Udzielone absolutorium za miniony rok jest 
również pozytywną oceną pracy jego zastępcy oraz 
wszystkich kierowników i pracowników Urzędu 
Miejskiego w Leśnicy, a także kierowników 
i pracowników  naszych jednostek podległych. 
Szczególne słowa podziękowania skierował  

do wszystkich radnych Rady Miejskiej 
w Leśnicy wskazując na bardzo dobrze 
funkcjonującą płaszczyznę współpracy. 
Dodał, że wypracowany styl współpracy 
pomiędzy organem stanowiącym, a organem 
wykonawczym w naszej gminie jest 
gwarantem pomyślnej realizacji wspólnie 
wytyczonych zamierzeń służących 
rozwojowi naszej gminy. Podziękował także 
sołtysom i przewodniczącym zarządów 
osiedli za ogromny wkład pracy włożony w 
rozwój poszczególnych miejscowości oraz 
bezcenne wsparcie wielu działań tutejszego 
samorządu. 
W dalszej części obrad Pan Burmistrz 
zaprezentował radnym oraz pozostałym 
uczestnikom obrad opracowanie pod nazwą 
„Raport o Gminie Leśnica za 2015 rok”, 
które zawiera szczegółowe informacje na 
temat zadań zrealizowanych przez tutejszy 
samorząd w 2015 roku. 

Poinformował, że wymienione opracowanie jest 
zbiorem sprawozdań z działalności poszczególnych 
komórek organizacyjnych urzędu oraz wszystkich 
gminnych jednostek organizacyjnych. Zawiera szereg 
ciekawych informacji zarówno statystycznych, 
jak i merytorycznych dotyczących funkcjonowania 
leśnickiego samorządu. 
   Róża Nizioł 
   Sekretarz Gminy  

Jednogłośne absolutorium za rok 2015 dla Burmistrza Leśnicy  

Kąpielisko w Leśnicy zaprasza! 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza miłośników kąpieli do korzystania z kąpieliska miejskiego w Leśnicy. 
Czynne codziennie przez całe wakacje w godz. 10.00-18.00.Bilety w cenie: normalny – 4 zł, ulgowy – 2 zł.  
            LOKiR 
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Zakończyła się pięcioletnia kadencja władz OSP i władz 
gminnych Związku OSP. Na walnych zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły się w okresie 
od 2 stycznia do 19 marca 2016 r. dokonano rzetelnej oceny 
pracy nie tylko za ostatni rok, ale niejednokrotnie przekrojowo 
za całą kadencję. Rozliczono dotychczasowe zarządy z realizacji 
zadań (wszystkim ustępującym zarządom OSP udzielono 
absolutorium), wytyczono kierunki do dalszego działania oraz 
wybrano nowe Zarządy OSP, Komisje Rewizyjne oraz 
przedstawicieli jednostek do Zarządu OM-Gm i delegatów 
na Zjazd Oddziału M-Gm. 
W walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP wzięło 
udział razem 263 druhów, co daje frekwencję 43,18%, wyliczoną 
w odniesieniu do ogólnej liczby 609 członków OSP i MDP. 
W kategorii członków zwyczajnych (czynnych) OSP frekwencja 
wyniosła 74,32% (na 222 członków czynnych OSP – mężczyzn 
i kobiet – na zebraniach obecnych było 165). We wszystkich 
zebraniach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego, w trzech członkowie władz oddziałów 
powiatowego, wojewódzkiego i władz krajowych ZOSP RP. Na 
pięciu zebraniach obecni byli oficerowie KP PSP, sołtysi i radni 
szczebla gminnego i powiatowego. 

Na siedem terenowych OSP w naszej gminie, w trzech 
nastąpiła zmiana Prezesa – w OSP Leśnica, OSP Łąki Kozielskie 
i OSP Wysoka. Nowego Naczelnika wybrano w OSP Wysoka. 
Personalnie najwięk-szym zmianom uległ skład zarządu OSP 
Leśnica. W kilku zarządach OSP nastąpiła tylko rekonstrukcja 
polegająca na powierzeniu pełnienia innych funkcji. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych w gminie Leśnica zrzeszonych było ogółem 609 osób. 
Nieznacznie, bo tylko o 5 zmniejszyła się liczba 
członków czynnych OSP mężczyzn (z 193 na początku kadencji 
do 188 na koniec kadencji), a o 7 mniej jest kobiet (spadek z 41 
na początku kadencji do 34 na koniec kadencji). Zwiększeniu 
uległa natomiast – z 233 do 238 – liczba członków 
wspierających OSP. Z upływem lat statystycznie nie ubywało 
również druhów członków honorowych OSP, chociaż kilku 
z nich na zawsze odeszło ze strażackich szeregów. Tak jak pięć 
lat temu, tak teraz było ich 18. Jak zawsze najbardziej płynna 
była statystyka członków młodzieżowych drużyn pożarniczych 
OSP wykazująca, co jest bardzo ważne, ogólnie tendencję 
zwyżkową. Obecnie w MDP mamy 80 chłopców i 51 dziewcząt. 

W okresie sprawozdawczym stabilna była ilość sekcji 
strażackich funkcjonujących w OSP. Wahaniom ulegała jedynie 
liczba MDP, które w związku ze zmianami wiekowymi są często 
rozwiązywane i tworzone od nowa. Ogólnie teraźniejszy stan 
posiadania drużyn OSP nie jest gorszy w porównaniu ze stanem 
na początku kadencji. Każda OSP utrzymuje sekcję czynną 
mężczyzn, a w OSP Raszowa, Wysoka i OSP Zalesie Śląskie 
działają Kobiece Drużyny Pożarnicze. Wszystkie OSP, 
co prawda o zróżnicowanym stanie osobowym, ale posiadają 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.  Na dzień 31 grudnia 2015 r. 
w OSP działały 24 sekcje strażackie, w tym: 
Męskie Drużyny Pożarnicze-7, Kobiece Drużyny Pożarnicze 
4, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze męskie 10, Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze żeńskie 3. 

Nowe władze OSP kadencji 2016-2020 przedstawiają się 
następująco:  

OSP CZARNOCIN 
Zarząd OSP: 
Prezes   Koteluk Jan 
Wiceprezes-Naczelnik Kociok Damian 
Sekretarz  Macha Izabela 
Skarbnik  Kwoczała Mariusz 
Gospodarz  Karwot Dawid 
Członek zarządu  Długosz Alfons 
Członek zarządu  Macha Sebastian 

Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Muszkiet Marek 
Członek   Kociok Mateusz 
Członek   Bajtek Mateusz 
 

OSP LEŚNICA 
Zarząd OSP: 
Prezes   Nowak Joachim 
Wiceprezes-Naczelnik Koszucki Piotr 
Wiceprezes  Koszkul Szymon 
Zastępca Naczelnika Nowak Sławomir 
Sekretarz, kronikarz Namysło Patryk 
Skarbnik  Goliszewski Łukasz 
Gospodarz  Rybol Piotr 
Członek zarządu  Waloszczyk Łukasz 
Członek zarządu  Wasiak Piotr 
ds. młodzieży 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Prus Sebastian 
Wiceprzewodniczący Santura Sebastian 
Sekretarz  Fyrguth Sandra 
 

OSP LICHYNIA 
Zarząd OSP: 
Prezes   Nizioł Jarosław 
Wiceprezes-Naczelnik Kroker Arkadiusz 
Z-ca naczelnika  Malik Mariusz 
Sekretarz  Szablicki Rafał 
Gospodarz  Lesik Andrzej 
Skarbnik  Nizioł Eugeniusz 
Kronikarz  Gasz Krystyna 
Członek zarządu  Paczuła Mateusz 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Kroker Katarzyna 
członek   Cholewa Adrian 
Członek   Wydra Kevin 
 
OSP ŁĄKI KOZIELSKIE 
Zarząd OSP: 
Prezes   Przybyla Krystian 
Wiceprezes-Naczelnik Zagrol Marek 
Wiceprezes  Paczkowska Dominika 
Zastępca Naczelnika Smandzich Bernard 
Sekretarz  Kwoczała Łukasz 
Skarbnik  Sladczyk Henryk 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Duda Mateusz 
Członek   Krahl Dariusz 
Członek   Krahl Robert 
 

OSP RASZOWA 
Zarząd OSP: 
Prezes   Murlowski Marcin 
Wiceprezes  Murlowska Teresa 
Naczelnik  Murlowski Rajmund 
Sekretarz  Murlowska Mariola  
Skarbnik  Kosubek Tomasz 
Gospodarz  Murlowski Tomasz 
Członek zarządu   Zawadzki Andrzej 
Członek zarządu   Polewka Damian 
Członek zarządu ds. MDP Ocipinski Marek 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący   Zagrol Joachim  
Członek   Jahn Grzegorz 
Członek   Murlowski Piotr 
 
 
 

Zmiana warty w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
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OSP WYSOKA 
Zarząd OSP: 
Prezes   Polewka Marcin 
Wiceprezes-Naczelnik Sotor Aleksander 
Wiceprezes  Gawlik Paweł 
Zastępca Naczelnika Chlebosz Adam 
Sekretarz  Janda Leonard 
Skarbnik  Polewka Robert 
Gospodarz  Trałka Roman 
Członek zarządu  Wojtala Marek 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Ciupka Robert 
Członek   Skowronek Łucja 
Członek   Krawczyk Alfred 
 

OSP ZALESIE ŚLĄSKIE 
Zarząd OSP: 
Prezes   Golly Ryszard 
Wiceprezes-Naczelnik Korczyński Tadeusz 
Wiceprezes  Tiszbierek Teresa 
Zastępca Naczelnika Golly Krzysztof 
Sekretarz  Strzelczyk-Golly Teresa 
Skarbnik  Strużyna Krzysztof 
Gospodarz  Bernacki Szymon 
Kronikarz  Duk Błażej 
Członek zarządu  Rosły Fabian 
Komisja Rewizyjna OSP: 
Przewodniczący  Raś Witold 
Członek   Michał Strużyna 
Członek   Tiszbierek Martina 
  

W dniu 16 kwietnia 2016 r. w sali restauracji „Na 
Szlaku” w Leśnicy odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy, który był 
zwieńczeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP. 
W Zjeździe uczestniczyło 21 delegatów z jednostek 
ochotniczych straży pożarnych gminy Leśnica. Obecni 
byli członkowie ustępujących władz gminnych Związku 
OSP RP – zarządu i komisji rewizyjnej, przedstawiciele 
do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz 
zaproszeni goście. Wśród nich Wiceprezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP dh Teresa Tiszbierek, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Rajmund 
Murlowski, przedstawiciel Komendanta Powiatowego 
PSP mł. bryg. Marek Wójcik, Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski oraz zasłużeni działacze OSP, odznaczeni 
Złotym Znakiem Związku OSP RP, dh Bronisław Szura 
z OSP w Zalesiu Śląskim i dh Alojzy Zagrol z OSP 
w Raszowej. 

 

Celem Zjazdu było rozliczenie pięcioletniej 
działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym zakresie, 
wytyczenie kierunków działania na następną kadencję 
oraz wybór nowych władz Związku szczebla miejsko-
gminnego. Obradom Zjazdu przewodniczył dh Rajmund 
Murlowski. Podsumowania i oceny dorobku Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego X kadencji dokonał Prezes 
ustępującego zarządu dh Ryszard Golly. Sprawozdania 
złożyli także Komendant Miejsko-Gminny dh Joachim 
Nowak i przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
dh Kazimierz Kurzeja, które zakończył wnioskiem 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Oddziału Miejsko-Gminnemu Związku OSP RP 
w Leśnicy za lata 2011-2015. W głosowaniu 
absolutorium dla Zarządu zostało udzielone jednogłośnie 
(21 głosów „za”). 

W części wyborczej Zjazdu jednogłośnie 
(21 głosów „za”) zatwierdzono zaproponowany przez 
Komisję Wyborczą skład Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego. Również jednogłośnie (21 głosów „za”) 
wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-
Gminnego w składzie przedłożonym przez Komisję 
Wyborczą.  

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego ukonstytuował się 
następująco: 

Prezes  Ryszard Golly 
Wiceprezes  Alfons Długosz 
Wiceprezes  Rajmund Murlowski 
Wiceprezes  Joachim Nowak 
Wiceprezes  Andrzej Lesik 
Komendant Gminny Sławomir Nowak 
Sekretarz  Marcin Murlowski 
Skarbnik  Tadeusz Korczyński 
Członek prezydium Leonard Janda 
Członek prezydium Łukasz Kwoczała 
Członek zarządu Teresa Tiszbierek 
Członek zarządu Tomasz Kosubek 
Członek zarządu Piotr Koszucki 
Członek zarządu Jan Koteluk 
Członek zarządu Mariusz Malik 
Członek zarządu Roman Trałka 
Członek zarządu Marek Zagrol 
 

Zarząd wybrał także przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego, którymi zostali dh Teresa Tiszbierek i dh 
Piotr Koszucki. 
Natomiast Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-
Gminnego ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący Joachim Zagrol 
Wiceprzewodniczący Krzysztof 
Strużyna 
Sekretarz  Marcin 
Polewka 
 
Jednogłośnie (21 głosów „za”) wybrano 
także delegatów na Zjazd Oddziału 
Powiatowego wyznaczony na dzień 26 
listopada 2016 r., którymi zostali: 
dh Szymon Bernacki, 
dh Krzysztof Golly, 
dh Teresa Murlowska. 
 
Po okolicznościowych wystąpieniach 
zaproszonych gości i podjęciu uchwał, 
m.in. w sprawie programu działania 
Oddziału Miejsko-Gminnego na lata 2016-
2020, Prezes dh Ryszard Golly zamknął 
obrady XI Zjazdu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy. 
  
 Kierownik Referatu SO 
 /-/ Jerzy Wojtala 
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Ciekawostki z przedszkola 
Minął kolejny rok szkolny. W Publicznym Przedszkolu 

im. Braci Grimm w Leśnicy przeżyliśmy z dziećmi wiele 
wspaniałych chwil. Mile jest wracać do nich we wspomnieniach. 
Aby cała praca była ciekawa, korzystaliśmy z wielu programów. 
Kontynuowaliśmy w tym roku realizację poniższych  
programów: VIII Edycję Ogólnopolskiego Ekologicznego 
Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, VIII 
Edycję Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas”, Program Edukacyjny „Moje 
dziecko idzie do szkoły”, V Edycję Ogólnopolskiego Programu 
Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, ogólnopolską 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom” oraz akcję „Pij mleko”. 
Rozpoczęliśmy nasz udział w VIII Edycji Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Mamo, Tato wolę wodę”. Posiadamy 
opracowaną politykę ochrony dzieci przed agresją 
i krzywdzeniem. Bierzemy udział w projektach „Edukacja, 
promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”, 
„Dbamy o Język Polski” oraz w projekcie rozszerzającym 
świadomość ekologiczną dzieci. Uczestniczymy również 
w programach: „Bezpieczne Przedszkole”, „Dodaj język polski 
do ulubionych”, „Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz 
izolacji”, „Zdrowy początek” (o bezpiecznym korzystaniu 
z komputera). Realizowaliśmy również innowację pedagogiczną 
nauczycielki Joanny Szymczak „Zdrowy i bezpieczny leśnicki 
przedszkolak” i wdrażaliśmy Program Wychowawczy. 
Prowadziliśmy zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu Gminy 
Leśnica: z języka angielskiego, kółka sportowego, literackiego, 
rytmiczno – tanecznego, plastyczno – technicznego, 
logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne. 

Pracę rozpoczęliśmy w nowym roku 
w odremontowanym przedszkolu z 93 wychowankami. 
Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Pluszowego 
Misia, Walentynki, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Wody, Dzień 
Ziemi, Międzynarodowy Dzień Tańca, Dzień Flagi Narodowej, 
Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, 
Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Święto 
Rodziny, spotkaliśmy się z iluzjonistą, z naszymi policjantami, 
z higienistką szkolną, z górnikiem, ze św. Mikołajem, 
z myśliwym, z dietetykiem, z lekarzem pediatrą, braliśmy udział 
w sesjach zdjęciowych, w ćwiczeniach na wypadek pożaru 
(z naszymi strażakami), braliśmy udział w konkursie 
„Zapobiegajmy pożarom” (III miejsce: Marcin Kwoczała), 
w konkursie ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Op. (wykonanie ozdoby na choinkę), 
w Ogólnopolskim Wielkim Konkursie Ekologicznym „Zrób to 

sam” (praca wykonana przez pana Artura Sitnik zdobyła 
I miejsce w  Polsce), w konkursie „Ze Śląskiem na Ty” 
w Raszowej i „Pisanki, jajka malowane” w Cisku oraz 
w Wojewódzkim Konkursie „Śląskie Beranie” w Izbicku (pod 
opieką p. Strokosz), w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
organizowanym przez LOKiR (19 dzieci nagrodzonych), 
w międzyprzedszkolnym Konkursie „Przedszkolak bezpieczny 
na drodze” w Zalesiu Śląskim i w Plastycznym „Chcemy 
środowiska czystego bez dymu tytoniowego”, 
w Międzyprzedszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „W krainie 
matematyki” pod opieką p. Szymczak, dzieci pod opieką 
p. Paszko i p. Strokosz brały udział w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Bezpieczny Przedszkolak”, starsze grupy brały 
udział w uroczystości Pasowania na Ucznia, oglądały jasełka 
w szkole, z kolei nasze dzieci zaprosiły uczniów klas I do nas na 
jasełka. odwiedziliśmy Urząd Pocztowy z okazji ich święta, dwie 
starsze grupy uczestniczyły w uroczystości Pasowania na 
Starszaka oraz w Regionalnym Sejmiku Ekologicznym, dzieci 
pod opieką p. Szymczak występowały na Święcie Św. Marcina, 
brały udział w Przeglądzie Tańców Regionalnych w Zalesiu 
Śląskim, w Pieszym Rajdzie Przedszkolaków Klucz – Olszowa, 
występowały z okazji Dnia Babci i Dziadka i Dnia Matki i Ojca 
w Domu Pomocy Społecznej pod opieką p. Strokosz, dzieci 
bawiły się na zabawie andrzejkowej, na balu karnawałowym, 
gościliśmy u nas grupę studentów z Wyższej Szkoły Zawodowej 
z Wolfsburga. Oglądaliśmy teatrzyk „Bajka o królewnie Marysi i 
lodowej Górze”, „O gajowym Chrobotku”, „Pchła Szachrajka” – 
zaprezentowany przez seniorów z Domu Dziennego Pobytu 
w Kędzierzynie. Mieliśmy lekcję przyrody (spotkanie z 
naturalnymi okazami płazów), włączyliśmy się do akcji 
„Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka” (2 razy), „Czysty Aniołek”, 
przeżywaliśmy z gośćmi uroczystą Wigilię, mieliśmy 
w przedszkolu kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny. 
Najstarsza grupa ubierała choinkę w Urzędzie Miejskim. 
Ogłosiliśmy rodzinny konkurs „Bożonarodzeniowa Ozdoba” – 
35 dzieci zostało nagrodzonych. Dzieci pojechały na wycieczkę 
do Bajkowego Sadu w Olszowej i do Dinoparku w Krasiejowie. 
Przywitaliśmy wiosnę, szukaliśmy zajączka. Oglądaliśmy 
prezentacje multimedialne na różne tematy. Dzieci brały udział 
w warsztatach tanecznych prowadzonych przez p. Urszulę Jandę, 
wszystkie grupy uczestniczyły w Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków. Zwiedziły Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
2 gospodarstwa ze zwierzątkami.  

Na koniec Rada Rodziców zorganizowała Festyn 
Rodzinny pod hasłem EURO 2016.    
   Kornelia Plachetka 

Dolna w plenerze  - otwarcie "Padołów" 

 Letni sezon w Dolnej rozpoczął się od otwarcia 
"Padołow". W niedzielę 1 maja w Dolnej o godz. 16.00 na 
"Padołach" nastąpiło uroczyste poświęcenie terenu rekreacyjno
-sportowego. Otwarcia dokonała pani sołtys Brygida Kopa wraz 
z Księdzem Pawłem Felsztyńskim. Po uroczystościach 
wstępnych rozegrano mecz piłki siatkowej i nożnej. Był również 
poczęstunek: kawa i kiełbasy z rożna.  

Siatkówka Kobiet już po raz VI 

 W niedzielne popołudnie 12 czerwca  w Ogrodzie 

Farskim spotkały się cztery drużyny, które miały odwagę 

powalczyć, już po raz VI, o puchar Burmistrza Leśnicy. 

Sędziami byli Panowie: Andrzej Widera, Rudolf Gajda oraz 

Leszek Ślusarz.  Poziom był bardzo wyrównany, jednak Panie 

z Kierpnia (gm. Głogówek), pokazały, że cotygodniowe 

treningi czynią mistrza i to One stanęły na podium. Drugie 

miejsce nieoczekiwanie zajęła drużyna z Dolnej, trzecie Panie 

z Leśnicy, a czwarte przypadło Porębie. Do Dolnej 

przyjechały również Panie z Żędowic, ale nie stanęły na boisku. 

Zajęły miejsce pod farą w cieniu i usmażyły dla Wszystkich 

placki kartoflane. Były bardzo smaczne.  Organizatorem był 

Związek Śląskich Kobiet z Dolnej oraz Burmistrz Leśnicy 

Łukasz Jastrzembski. 

Odpust w Dolnej 

 Jak tradycja w Dolnej nakazuje 29 czerwca z okazji Odpustu Św. Piotra 

i Pawła odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorzy zapewnili dzieciom dmuchańca, 

watę, popcorn, występ magika. Nad całą imprezą czuwał zespół Alicja i Krzysztof. 

Dopisała pogoda i frekwencja. Pomiędzy zabawami dla najmłodszych, starsi 

uczestnicy imprezy mogli popróbować swoich sił na boisku, podczas gry w piłkę 

siatkową. Był też bogato zaopatrzony bufet oraz słodki poczęstunek, przygotowany 

przez panie z Dolnej. Organizatorem festynu w ramach projektu współfinansowanego 

ze środków gminnych było Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna z szefową Stefanią 

Mojza i panią Sołtys Brygidą Kopa.  

Siatkówka męska 

  W sobotę 2 lipca już od godz. 11.00 i tym razem w Ogrodzie Farskim 
zrobiło się gwarno, a to za sprawą rozgrywek piłki siatkowej. Pan Andrzej Widera 
wraz z przewodniczącą TPWD Stefanią Mojza oraz sołtysem Brygidą Kopa dokonali 
otwarcia Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leśnicy. Sześć 
drużyn rywalizowało ze sobą. Sędziowie Jarosław Borda oraz Leszek Słaby czuwali 
nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek.  
W rezultacie drużyny zajęły następujące miejsca:  I Nogowczyce , II-ZPrAE-1, III 
Gąsiorowice, IV Poręba, V Dolna, VI  ZPrAE-2 
  Dla zwycięzcy gratulacje! Gospodarzem spotkania było Towarzystwo 
Przyjaciół Wsi Dolna oraz Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, który wręczył  
zwycięzcom  medale oraz puchar. 
     Urszula Plachetka  
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Rok szkolny 2015/2016 minął wszystkim bardzo szybko. Tradycyjnie odbyło 
się wiele uroczystości, konkursów, wycieczek oraz projektów.  
Integracja w młodszych klasach jest bardzo ważna, stąd nauczycielki pani 
Monika Tomanek- Paczkowska oraz pani Patrycja Mielnik zaproponowały 
kilka spotkań, powiązanych ze zmieniającymi się porami roku. Pierwsze 
odbyło się w grudniu pod hasłem „Witaj Zimo!”, drugie w marcu „Powitanie 
Wiosny”, a trzecie, połączone z wycieczką do „Stumilowego Lasku” 
w Żyrowej, pod hasłem „Powitanie lata”. Podczas spotkań dzieci 
rozwiązywały zadania z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej oraz 
przyrodniczej, wspólnie wykonywały prace plastyczno - techniczne oraz 
uczestniczyły w zabawach ruchowych. Wszystkie spotkania przebiegały 
w przyjaznej atmosferze. Uczniowie wspólnie pracowali na swój sukces, 
a nagrodą były oklaski pozostałych dzieci. 
Kolejną wspaniałą okazją do integracji zespołów klasowych był „ Dzień 
Bezpieczny i Sportowy”. Nauczyciele, pani Patrycja Mielnik oraz pan Karol 
Wołyński, przygotowali dla wszystkich uczniów klas I-III zajęcia podzielone 
na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła udzielania pierwszej pomocy oraz 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Zakończyła się ona krótkim egzaminem, 
po którym każdy trzymał certyfikat. Druga część zajęć, to zajęcia ruchowe. 
Uczniowie mogli spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, 
stosując się przy tym do zasad fair play. Uczniowie aktywnie spędzili dzień, 
który chętnie w przyszłości chcieliby powtórzyć. 
Bezpieczeństwo każdego z nas jest bardzo ważne, dlatego też w młodszych 
klasach pielęgniarka szkolna, pani Stefania Jarocka przeprowadziła zajęcia 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie, co bardzo cieszy nauczycieli oraz 
rodziców. 
Uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawczynią Patrycją Mielnik brali 
udział w programie edukacyjnym „Planeta Energii”, którego głównym celem 
było propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej oraz o bezpiecznym 
i rozsądnym korzystaniu z niej. Za udział w programie uczniowie otrzymali 
dyplomy, a nauczycielka certyfikat. 
W marcu 2016 roku w naszej szkole została przeprowadzona problemowa 
ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów Kuratorium Oświaty. Badaniem 
objęto 27 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 33 rodziców (ankieta 
i wywiad grupowy) oraz 7 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). 
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także 
obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych 
danych został sporządzony raport, z którego wynika, że placówka bardzo 
dobrze wypełnia swoje zdania.   
Atrakcją naszej placówki są na pewno coroczne wyjazdy na zieloną szkołę 
pod kierownictwem pana Karola Wołyńskiego. W tym roku przez 7 dni (5-
12.06.2016r.) czterdziestu dwoje uczniów mogło uczyć się, bawić 
i wypoczywać nad Morzem Bałtyckim. Uczestnicy wyjazdu przebywali 
w ośrodku wypoczynkowym ,,Bałtyk" w Mielnie. Dzieci korzystały 
z dostępnego dla gości basenu, zaplecza sportowego oraz placu zabaw. Kiedy 
tylko dopisywała pogoda, uczniowie plażowali nad morzem. W pamięci 
wszystkich uczestników zostanie piesza wędrówka wzdłuż brzegu do Łaz. 
Niektórzy znaleźli wówczas piękne okazy muszelek. Uczestnicy weszli na 
latarnię morską w Gąskach, skąd można było podziwiać wspaniałą panoramę 
aż po horyzont. Grupa wzięła udział w żywej lekcji historii, zwiedzając 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Atrakcja turystyczna jaką 
jest ,,Piernikowy dom do góry nogami" w Mielnie, zrobiła również wrażenie 
na dzieciach. Wszyscy, którzy odważyli się wejść do środka, odczuli 
niesamowite oddziaływanie sił grawitacji na człowieka. Uczniowie 
relaksowali się podczas przyjemnego i spokojnego rejsu statkiem po jeziorze 
Jamno. Podczas podróży statkiem uczestnicy zdobyli wiedzę na temat jeziora 
oraz okolicy. Wiele radości dała dzieciom jazda na gokartach. Wszyscy 

uczniowie bezpiecznie, szczęśliwie i z zadowoleniem wrócili do domu. 
Zielona szkoła w Mielnie na długo zostanie im w pamięci.  
Dnia 17 czerwca br. na boisku w Raszowej odbyła się kolejna Spartakiada 
Przeciwko Przemocy, w której udział wzięli uczniowie wraz z rodzicami oraz 
nauczyciele. Dzieci z dorosłymi zostali podzieleni na pięć drużyn, liczących 
po tyle samo zawodników. Konkurowali m.in. w skokach w worku, pchaniu 
piłki kijem hokejowym, a także innych zabawach, przynoszących wiele 
uśmiechu zawodnikom oraz obserwującym nauczycielom i pozostałym 
rodzicom. Po aktywności fizycznej nadszedł czas na aktywność umysłową. 

Drużyny miały za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania związane z ogólnie 
pojętym bezpieczeństwem. Następnie każda z nich wykonała plakat, na 
którym zamieściła hasło oraz rysunki dotyczące bezpieczeństwa. Po 
wyrównanej walce wszyscy zawodnicy otrzymali upominki. Później część 
uczniów pod opieką pana Karola Wołyńskiego, głównego organizatora 
imprezy, nadal brała udział w sportowych rozgrywkach. Po wysiłku 
fizycznym uczestnicy chętnie posilili się kiełbaskami z grilla, który 
obsługiwali państwo Alina i Adam Kubicowie. Po trzech wspólnie 
spędzonych godzinach spotkanie dobiegło końca.   
Długo wyczekiwana przez uczniów ,,VI Noc w Szkole" odbyła się 17/18 
czerwca 2016r. Organizatorkami tej imprezy były nauczycielki: Justyna 
Bilińska oraz Gabriela Galowy. Tym razem motywem przewodnim były 
zagadki.  Impreza rozpoczęła się od nocnych podchodów. Dzieci zostały 
podzielone na cztery grupy.  Zaopatrzone w latarki, bransoletki 
fluorescencyjne, odblaski i dobry humor ruszyły w poszukiwaniu 
zagadkowych przygód pod okiem swych opiekunów. Po wyczerpującej 
zabawie wszyscy zjedli pyszną kolację w restauracji Kania. Potem uczestnicy 
wrócili do szkoły. Tam czekały na nich kolejne atrakcje. Okazało się, że 
klasopracownia matematyczna zamieniła się w królestwo alchemika i jego 
wiernego pomocnika Szkolnego Duszka. Dzieci zostały zamknięte 
w ,,Escape Room". Rozwiązując kolejne zadania, musiały zdobyć klucz, by 
się z niego wydostać. Na szczęście wszystkim udało się to doskonale. Około 
godziny pierwszej w szkole zgasły wszystkie światła. Uczestnicy oświetlając 
sobie drogę latarką udali się na strych. Tam w nietypowej atmosferze 
wysłuchali śląskich opowieści z dreszczykiem. Cisza nocna zapadła około 
godziny drugiej w nocy. Rano uczniowie, prawie wszyscy wyspani, zjedli 
śniadanie, a następnie w towarzystwie wypoczętych rodziców udali się do 
domu.  
Dziękujemy za pomoc w organizacji tej szkolnej imprezy: pełnym radości 
absolwentom (Martynie Bednarek, Szymonowi Bilińskiemu, Martynie 
Hadasik, Paulinie Krahl, Florianowi Reinert oraz Wiktorii Ziegler), 
znawczyni śląskich opowieści ludowych - Kamili Metner, kreatywnej 
Joannie Ziegler, wysportowanym tatusiom (Waldemarowi Bilińskiemu 
i Adamowi Kubickiemu) oraz dbającym o nasze podniebienia Elżbiecie 
i Damianowi Kania. 
23 czerwca 2016r. uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami (Justyną 
Bilińską i Gabrielą Galowy) pojechali na wycieczkę rowerową. Punktem 
docelowym była stanica WOPR Januszkowice. W czasie zajęć ratownicy 
drużyny WOPR Leśnica, instruktor kajakarstwa Aqua Active oraz policjanci 
Posterunku Policji w Leśnicy i Strzelcach Opolskich omówili m.in. reguły 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także przypomnieli dzieciom zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli zobaczyć sprzęt ratowniczy 
wykorzystywany w codziennej pracy ratownika. Z wielkim entuzjazmem 
uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zawodach kajakowych oraz 
w przeciąganiu liny kajakiem. Dużą atrakcją była również wojna na armatki 
wodne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że aktywny wypoczynek 
w Januszkowicach bardzo im się podobał.  
W minionym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do ministerialnego 
programu „Książki naszych marzeń ”. Udział w programie umożliwił zakup 
108 nowych  książek do biblioteki szkolnej, które nie tylko wzbogaciły jej 
księgozbiór, ale dostarczyły dzieciom wielu ciekawych wrażeń, przyjemności 
czytania oraz możliwości  rozwijania zainteresowań. W konkursach i innych 
działaniach, organizowanych w ramach projektu czytelniczego, brały udział 
nie tylko osoby wyróżniające się w nauce, ale również uczniowie przeciętni. 
Młodzi ludzie zainteresowali się dotychczasowym i nowym księgozbiorem 
biblioteki szkolnej, a także zostali zmotywowani do sięgania po książki.  
Nasza szkoła od wielu lat szczyci się wysokimi wynikami, które osiągają 
szóstoklasiści w ogólnopolskim sprawdzianie kończącym szkołę 

podstawową. Uczniowie uzyskują 
bowiem wyniki najwyższe nie tylko 
w gminie, ale również wysokie 
w skali województwa i całego kraju. 
Tegoroczny sprawdzian był 
sprawdzianem szczególnym: 
przeprowadzonym po raz drugi w 
nowej formule i jednocześnie 
decyzją MEN po raz ostatni, czego 
uczniowie mieli świadomość 
praktycznie od połowy roku 
szkolnego. Nasi szóstoklasiści 
sprostali jednak wymaganiom 
i ponownie uzyskali wynik najlepszy 
w gminie Leśnica, a także jeden 
z najlepszych w powiecie 
strzeleckim i województwie. 
Z części pierwszej egzaminu (język 
polski i matematyka) uczniowie 
zdobyli 71,8 % (gmina Leśnica 62,8 
%, województwo opolskie 60,9%), 
natomiast z części drugiej (język 
angielski) 79,5% (gmina Leśnica 
72%, województwo opolskie 
70,7% ).Tak wysokie wyniki były 
możliwe dzięki wytężonej pracy 
uczniów, zaangażowaniu nauczycieli 

i rodziców oraz niepowtarzalnej atmosferze panującej w naszej szkole.  
Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom za 
zaangażowanie, okazaną pomoc i dobrą współpracę w mijającym roku 
szkolnym. Po raz kolejny udowodniliśmy, że połączenie sił i wspólna praca 
to sukces.  
 
Życzę wszystkim bezpiecznych, ciepłych i niezapomnianych wakacji. 
 Iwona Pawlus 
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej   

Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 
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 Rok 2016 był bardzo pracowitym rokiem dla Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim. W piątek - 15 stycznia o godz.17.00 do 
szkoły z wyjątkową ochotą przyszli uczniowie kl. II na "Wieczorne spotkanie 
z Janem Brzechwą."  Spotkanie było zaplanowane i przygotowywane 
parę miesięcy wcześniej przez wychowawcę - p. L. Popławską i nauczyciela 
asystenta - p. K. Skoroszewską. Głównym celem spotkania było 
przypomnienie twórczości Jana Brzechwy. O umówionej porze rodzice 
przywieźli uczniów do szkoły, którzy szybko rozlokowali się w sali nr 11. 
Wygodnie rozłożeni w śpiworach i kocach z uwagą słuchali czytanych 
utworów Jana Brzechwy. Poznali sylwetkę poety i jego mniej znane utwory. 
Zimowa aura, cisza, wieczorna pora wprowadziły uczniów w przyjemny, 
trochę tajemniczy nastrój. 
Bohaterowie Akademii pana Kleksa bardzo przypali do gustu drugoklasistom. 
Wiersz "Leń" wybrali do zaimprowizowania ruchem przy muzyce. Nie obyło 
się bez zabaw ruchowych na sali gimnastycznej i kolacji. Czas minął bardzo 
szybko, bo wszystko co przyjemne szybko się kończy. O godz. 20.30 rodzice 
odebrali swoje pociechy. Wspaniałe zachowanie uczniów i zainteresowanie 
chyba sprawią, że zostanie powtórzone "Wieczorne spotkanie 
z ..."w przyszłym roku szkolnym. 
 Parę dni później - już 20 stycznia 2016, po raz trzeci,  odbył się 
Dzień Seniora. Na uroczystość przybyło wiele osób – babć, dziadków oraz 
zaproszeni goście - kierownik GZO Pani Agnieszka Nowak, radni: Pan 
Teodor Wyschka, Pan Kazimierz Mierzejewski, Pan Ryszard Golly oraz były 
dyrektor szkoły Pan Mieczysław Pociecha. Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Ewa Spinda rozpoczęła uroczystość serdecznym powitaniem 
gości, następnie uczniowie szkoły i przedszkolaki z Zalesia i Lichynii 
zaprezentowali swoje umiejętności poprzez występy na scenie. 
Wszystko było starannie przygotowane, a mali aktorzy znakomicie wcielili 
się w swoje role. O poczęstunek zadbały niezawodne mamy, które upiekły 
przepyszne ciasta. Dla rodziców serdeczne podziękowania. Spotkanie 
przebiegło w miłym nastroju i pozostanie dla wszystkich niezapomnianym 
przeżyciem. 
  W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim 
obchodzono V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Stopnie schodów 
szkolnych były oklejone iloczynami. Dla uczniów to była świetna zabawa - 
nigdy z takim zapałem nie mnożyli (koniecznie chcieli sprawdzić, czy nie ma 
błędu na kartonikach). Zamierzony cel osiągnięty. Tego dnia wszyscy 
uczniowie zebrani na sali gimnastycznej zapoznali się z historią i ideą święta. 
Następnie zobaczyli prezentację innej metody nauki tabliczki mnożenia - 
mnożenie na palcach. Wystarczy odpowiednio odliczyć palce rąk i określić 
miejsce dziesiątek i jedności - iloczyn gotowy! 
Potem odbył się konkurs na mistrza tabliczki mnożenia w klasach II - VI. 
Z wielkim zaangażowaniem uczniowie obliczali iloczyny. Należało wykonać 
zadania w ciągu 5 minut. To były wielkie emocje. Po sprawdzeniu wyników - 
wyłoniono mistrzów i wicemistrzów tabliczki mnożenia na rok szkolny 
2015/2016. Oto oni: 
kl. VI mistrzowie: Tamasz Langer, Mateusz Barteczko, Ewelina Tiszbierek; 
wicemistrzowie: Łukasz Barteczko i Zuzanna Goldberg, 
kl. V mistrzowie: Jacek Langer, Adrianna Greif, Michał Janiszewski, 
wicemistrz: Agata Wyschka, 
kl. IV mistrzowie: Zuzanna Nowak, Kinga Warzecha, wicemistrz: Łukasz 
Kroker, 
kl. III mistrzowie: Paulina Zeisig, Dominik Paterok, wicemistrz: Mariusz 
Majnusz,  
kl. II mistrzowie: Rafał Matuszek, Mateusz Tiszbierek, Paulina Nowak, 
wicemistrz:Weronika Kwoczała. 
Gratulujemy! Uczniów nagrodzono dyplomami i słodyczami. Rada Rodziców 
ufundowała słodycze. W przyszłym roku szkolnym szkoła zostanie zgłoszona 
do ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcja 
zostanie rozszerzona i przeprowadzona w terenie. Czeka wszystkich miła 
zabawa - uczniowie będą odpytywać dorosłych. 
 28 stycznia w  szkole odbył się oczekiwany przez dzieci bal 
karnawałowy połączony z konkursem recytatorskim. Uczniowie zgłoszeni 
wcześniej do konkursu zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie. Jury po 
ogłoszeniu werdyktu rozdało nagrody. Po gromkich brawach dla małych i 
dużych artystów rozpoczęła się imprezka taneczna pod okiem 
wychowawców. Wszyscy uczniowie w ciekawych strojach świetnie się 
bawili. Tradycyjnie dj. balu była p. Magda Radecka, która przygotowała 
rytmy wpadające w ucho każdemu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy, które przeplatały taneczne pląsy. Wychowawcy klas i rodzice 
zadbali również o słodki poczęstunek i napoje chłodzące. Bal karnawałowy 
był bardzo udany. 
 Walentynki! Ach! cóż to za magiczny dzień. W tym roku 
świętego Walentego tj. 14 lutego przypadło w niedzielę, jednak nie można 
opuścić tradycji dotyczącej poczty walentynkowej. W poniedziałek i we 
wtorek zapełniała się skrzynka z kolorowymi walentynkami po to, aby we 
wtorek na długiej przerwie wręczyć adresatom przemiłe walentynki. 
Samorząd uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszą walentynkę. 
Zwycięzcą okazała się Ewelina Tiszbierek z klasy VI, wygrywając 
przepiękną, brokatową walentynką. 
 Szkoła, jak co roku, wspierała PCK w akcji „Zajączek 2016”. 
 W tym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w projekcie 
UNICEF: „Mali uczniowie idą do szkoły”, podczas którego mogli 
dowiedzieć się, jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są 
przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by 
z tym walczyć. Dlatego uczniowie klas IV – VI zorganizowali Kiermasz 
Bożonarodzeniowy i Wielkanocny. Sprzedając wykonane własnoręcznie 
dzieła uczniowie mogli pomóc dzieciom z Mali, zbierając fundusze, które 
umożliwią im naukę. Zebrana kwota 190 złotych została w całości 
przekazana na dzieci z Mali. 
Kolejnym etapem projektu było wykonanie książki przez każdą klasę, 
a następnie zaprezentowanie ich podczas „Dnia Książki dla Afryki”. Nasi 
uczniowie byli poruszeni problemem dzieci z Afryki, dlatego z wielkim 
zaangażowaniem wzięli udział w wyżej wymienionych akcjach. 
 W szkole w Leśnicy odbyła się Gminna Olimpiada 

Matematyczna dla uczniów klas  II – III. Z każdej klasy startowało po 
dwóch uczniów i zmagało się z zadaniami matematycznymi, które 
sprawdzały wiedzę i umiejętności matematyczne oraz zastosowanie ich w 
praktyce. 
Uczniowie naszej szkoły uzyskali najwyższe wyniki , a tym samym 
zdobywając: 
I miejsce Rafał Matuszek, kl. II 
II miejsce  Mateusz Tiszbierek kl. II 
w kategorii klas III  - I miejsce Paulina Zeisig 
II miejsce Marek Adamik. 
Gratulujemy! 
Cała "czwórka matematyków" zakwalifikowała się do Małej Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej, która odbyła się 24 czerwca w szkole 
w Jemielnicy. 
 10 marca spora grupa dzieci z klas IV i V uczestniczyła 
w Konkursie Recytatorskim, którego organizatorem był LOKiR. Wiersze 
recytowali: Kinga Warzecha, Angelika Pander, Zuzanna Nowak, Łukasz 
Kroker, Natalia Imiela, Agata Nierle, Agata Wyschka, Michał 
Janiszewski, Jacek Langer, Adrianna Greif. Uczniowie Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego z Zalesia spisali się na medal w kolorze brązu. 
Wszystkim uczestnikom należą się gratulacje za wytrwałość, pracowitość 
i upór. Życzymy im powodzenia w przyszłym roku. 
Natomiast 15 marca do walki o miano najlepszego recytatora stanęły 
dwie dzielne dziewczyny: Ewelina Tieszbierek i Zuzanna Goldberg. 
Gratulujemy odwagi i wytrwałości, a w przyszłym roku życzymy 
kolejnych sukcesów. 
 21 marca uczniowie ZSP w Zalesiu obchodzili pierwszy dzień 
wiosny. Od samego rana, zaczynając - wykonali torty wiosenne. Każda 
klasa wykazała się ogromną kreatywnością. Następnie odbył się konkurs 
piosenki wiosennej, podczas którego każda klasa mogła zaprezentować swoje 
umiejętności wokalne. W tej kategorii przyznano pierwsze miejsce klasie II 
i III. Kolejną atrakcją była pantomima z bajek. W ramach rozwijania 
czytelnictwa każda klasa przedstawiła scenki z Baśni Braci Grimm oraz 
Andersena. 
Uczniowie mogli w dalszej części zaprezentować także swoje przebrania – 
klasy I – III były przebrane za postacie z bajek, a klasy IV – VI wcieliły się 
w postacie z „Opowieści z Narnii”. Nasi uczniowie musieli wykazać się także 
znajomością wyżej wymienionych utworów, odpowiadając na pytania z ich 
treści. Kolejną atrakcją tego dnia był spacer z Marzanną, podczas którego 
uczniowie szukali pierwszych oznak wiosny. Na koniec rozstrzygnięto 
konkursu na najlepszy tort. Konkurs był na tak wysokim poziomie, iż osoby 
oceniające nie mogły zdecydować, komu przyznać pierwszą nagrodę. Torty 
wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki. W związku z powyższym przyznano 
wszystkim klasom pierwsze miejsce, a każda klasa mogła wreszcie 
spróbować własnoręcznie wykonanych dzieł kulinarnych. Nasi uczniowie 
udowodnili, że potrafią świetnie się bawić i przywitać wiosnę z  wielkim 
rozmachem. Słodkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, za 
co składamy serdeczne podziękowania. 
 W czwartek 21 kwietnia uczniowie ZSP w Zalesiu z klas IV-VI 
reprezentowali szkołę w X Sejmiku Ekologicznym w Leśnicy. Cała grupa 
przedstawiała scenkę ekologiczną o zatrutym środowisku. Występ ten 
został nagrodzony gromkimi brawami. Podczas sejmiku dokonano 
podsumowania dwóch konkursów, a mianowicie konkursu 
fotograficznego, w którym II miejsce zajęłą Agata Nierle oraz 
wyróżnienie otrzymała Zuzanna Nowak. W konkursie "Przyroda dla 
Pokoleń, Pokolenia dla Przyrody" na najciekawszy wiersz ekologiczny, 
III miejsca zajęły: Ewelina Tiszbierek i Wiktoria Paterok. W konkursie 
piosenki ekologicznej - I miejsce w kategorii klas IV-VI zajęła Aga 
Nierle. Wszystkim laureatom i uczestnikom składamy gratulacje 
i życzymy wytrwałości w kolejnych edycjach sejmiku. 
 Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie szkoły w Zalesiu 
brali udział w konkursach recytatorskich, które zostały zorganizowane 
w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Miło nam poinformować, że 
uczniowie pomimo tremy znakomicie zaprezentowali swoje wiersze 
odnosząc czasami swoje pierwsze sukcesy. Uczeń klasy I Bartek 
Warzecha w swojej kategorii zajął III miejsce. Klasę II reprezentowali:- 
Krzysztof Kroker - I miejsce w kategorii klas II 
- Vanessa Imiela, Szymon Izbicki, Weronika Kwoczała - II miejsce, - 
Kacper Poloczek - III miejsce. 
Uczniów klasy III reprezentowali Paulina Zeizig i Jakub Izbicki. Zajęli oni 
I miejsce, a Paulina Barteczko zajęła miejsce II. Wszyscy uczniowie klasy IV
- Łukasz Kroker, Zuzanna Nowak, Angelika Pander i Kinga Warzecha zajęli 
III miejsce, podobnie jak uczniowie klasy V - Michał Janiszewski, Natalia 
Imiela, Adrianna Greif, Jacek Langer, Agata Nierle oraz Agata Wyschka. 
Ewelina Tiszbierek oraz Zuzanna Goldberg - uczennice klasy VI otrzymały 
wyróżnienia. 
 Ostatni konkurs recytatorski „Jugend trägt Gedichte vor – 
Młodzież recytuje poezję 2016” w kategorii Szkoły Podstawowe odbył się 
15 kwietnia. Były to zarazem eliminacje do konkursu powiatowego. - Agata 
Wyschka - zajęła I miejsce oraz Agata Nierle - zdobywczyni II miejsca, 
a Paulina Cedzich zdobyła wyróżnienie. 
 19 maja odbyły się rejonowe eliminacje konkursu. Szkołę i gminę 
reprezentowały dwie Agatki - Agata Nierle i Agata Wyschka. Ogromna trema 
towarzyszyła obydwu uczestniczkom, konkurencja była ogromna. 
Dziewczyny stanęły na wysokości zadania Agatka Wyschka zajęła III miejsce 
i była naszą reprezentantką w finale wojewódzkim 8 czerwca w Prószkowie. 
Gratulujemy! 
 17 marca 2016r. po raz kolejny uczniowie wzięli udział 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2016". 
25 uczniów klas II - VI startowało w trzech kategoriach: kl. II - kategoria 
"Żaczek": Imiela, W. Kwoczła, N. Gnielka, R. Matuszek, M. Tiszbierek, 
K. Poloczek, Sz. Izbicki, P. Baran, K. Kroker, A. Cedzich kl. III - IV - 
kategoria "Maluch": K. Warzecha, Z. Nowak, Ł. Kroker , M. Adamik, 
J. Izbicki, P. Barteczko, kl. V - VI - kategoria "Beniamin": D. Macha 
J. Langer, D. Wycisło, M. Janiszewski, M. Barteczko, Ł. Barteczko, 
Z. Goldberg, T. Langer, R. Ogaza. Uczniom kl. III - M. Majnusz i P. Zeisig 
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przeszkodziły problemy zdrowotne, ale prezent otrzymali od organizatorów. 
 W maju samorząd uczniowski przeprowadził następujące konkursy: 
Moja rodzina, Portret mamy, Życzenia dla mamy. Cała szkoła brała udział 
w konkursach: literackim i plastycznym. Dzieci z okazji Międzynarodowego 
Dnia Rodziny pisały wiersze, opowiadania oraz tworzyły ciekawe obrazy 
przedstawiające rodzinę. Z okazji Dnia Matki portret każdej mamy znalazł się 
a wystawie w szkole. Obrazy przypominały uczniom o Dniu Matki 
i o życzeniach. 
 W dniu 17 maja 2016 roku 43 uczniów szkoły z klas I-III wyjechało 
na wycieczkę do Muzeum Chleba ,Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie koło 
Bytomia. Po przyjeździe na miejsce grupa została przywitana przez Pana Piotra 
Mankiewicza - założyciela muzeum. Na początku dzieci obejrzały ciekawy film 
pt.''Chleb'', który opowiadał o drodze jaką musi przebyć chleb od ziarenka 
do bochenka. W tym czasie rosły i piekły się zrobione przez uczniów bułeczki-
plecionki. W programie było: zwiedzanie muzeum z ciekawymi eksponatami 
związanymi z produkcją chleba i życiem codziennym, sale z urządzeniami 
piekarniczymi, śląska kuchnia i cukiernia. 
Wielkim przeżyciem było dla wszystkich przebywanie w klasie z ubiegłego 
wieku. Dzieci siedziały w starych drewnianych ławkach i z ciekawością 
słuchały słów Pani przewodniczki. Na koniec  upieczone bułeczki smakowały 
każdemu. Wyprawa ta dla dzieci z Zalesia była ciekawą lekcją historii. 
 30 maja uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w rajdzie wokół 
Zalesia Śl. Niestety, ze wzg. na mocne opady deszczu poprzedniego dnia 

trasa rajdu została zmieniona. W dobrych humorach, pełni energii uczestnicy 
przemierzyli ok. 10 kilometrową trasę. Pierwszaki i cała reszta spisała się 

znakomicie. Po drodze trzeba było wykonać różne zadania – wykazać się m.in. 
wiedzą językową, przyrodniczą, a także spostrzegawczością, gdyż należało 
wypatrzyć konkretne elementy w krajobrazie i uwiecznić je na zdjęciu. Rajd 
sprawił wszystkim ogromną radość. Przez Lichynię dotarli uczniowie do 
Czarnocina, schłodzili się w okolicach Bożego Oka i pełni zapału wrócili do 
szkoły, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje (poczęstunek i rozgrywki 
sportowe). Była gra w dwa ognie, tor przeszkód, skakanie w workach, no 
i oczywiście wzajemne kibicowanie. Podziękowania dla rodziców, którzy 
aktywnie włączyli się w nasze zabawy, tym którzy przygotowali poczęstunek 
i zajmowali się grillowaniem, a Radzie Rodziców za chłodzące lody. 

Dzień Dziecka 
 W tym dniu nic nie było zwyczajne. Teatr Moralitet zaprosił dzieci 
z Zalesia na przedstawienie pt. „Lili, fejs i...kłopoty”  na temat 
niebezpieczeństw, z którymi można się spotkać serfując w Internecie. Po 
krótkiej przerwie została zapoczątkowana kolejny raz w naszej szkole 
akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – osobą czytającą była pani Kwoczała- 
mama uczennicy klasy II.  To nie koniec, ochłody tym razem dostarczyli 
strażacy z Lichynii, którym należą się podziękowania za wizytę w szkole. 
Dniu Dziecka zawsze towarzyszą zawody sportowe i wzajemna rywalizacja. 
Nad sprawną i bezpieczną rywalizacją czuwała pani Magda oraz nauczyciele. 
Dla wszystkich  były również lody. 
  

Wycieczka do Warszawy 
Jak tradycja szkolna nakazuje, musi się odbyć kilkudniowa wycieczka. 
Ze szkoły z Zalesia dzieci wyjechały w dniach 13-15 czerwca 
do Warszawy. Z relacji wynika, iż nie było czasu na nudę. W programie 
był Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Łazienki, Muzeum Nauki 
Kopernik, Stadion Narodowy i Złote Tarasy, i Mc Donald. Młodzież 
wróciła zadowolona i rozentuzjazmowana. 

Wycieczka do Byczyny 
 6 czerwca uczniowie klas I-III wybrali się wraz 
z wychowawcami do Byczyny, gdzie można było  się przenieść 
w czasie za pomocą średniowiecznego grodu. W programie były 
warsztaty dostosowane do wieku uczestników: łucznictwo, wyrób 
świec, wyrób papieru, tkactwo, rzuty włócznią, lekcja w zbrojowni, 
zabawy plebejskie, przejazd bryczką. Dzieci były tak pochłonięte 
zabawą, że nie zauważyły kiedy nadszedł czas powrotu. Zmęczone, 
ale szczęśliwe powróciły do domów. 
Spartakiada „Owoce w szkole” 
 21 czerwca 2016 r. dzieci z klas I-III z Zalesia uczestniczyły 
w „Spartakiadzie”, zorganizowanej przez Szkołę Podstawową 
w Leśnicy pod patronatem Agencji Rynku Rolnego promującej program 
„Owoce i warzywa w szkole”. Celem imprezy było propagowanie 
wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywnego trybu 
życia. 
 
Tak pracowicie upłynął rok w Zalesiu Śląskim. Kolejna relacja z życia 
szkoły już w następnym wydaniu „Wiadomości Leśnickich”. 
Dziękujemy za współpracę Panu Burmistrzowi Pracownikom urzędu,  
Gminnemu Zarządowi Oświaty oraz  Rodzicom.  

    Nauczyciele ZSP Zalesie Śl. 
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Minął kolejny rok szkolny obfitujący 
w wiele edukacyjnych zdarzeń, uroczystości 
szkolnych, inicjatyw uczniowskich, realizacji 
innowacyjnych projektów pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  Wielość różnorodnych zadań 
i  ich społeczna doniosłość,  zaangażowanie 
uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców 
i  pozyskanie wsparcia merytorycznego oraz 
finansowego podmiotów działających 
w środowisku a otwartych na współpracę ze SP 
w Leśnicy  zdecydowanie wpłynęło na  jakość 
pracy placówki, pozwoliło na zaspokojenie 
potrzeb i oczekiwań.  W  szkole staraliśmy się 
zorganizować i zapewnić uczniom właściwą 
opiekę, edukację w atmosferze akceptacji 
i bezpieczeństwa, inspirować do poszukiwań, 
wykorzystywać potencjał i inwencję twórczą,  
tworząc tym samym optymalne warunki 
umożliwiające naszym uczniom, młodzieży 
szkolnej rozwój i osiągnięcie sukcesu na miarę 
możliwości. Czy się udało? Ocenę pozostawiam  
Społeczności Szkolnej i Czytelnikom.  

Obok tradycyjnych lekcji w klasach 
uczniowie realizowali podstawę programową 
w przeróżnych formach. Wspomnę tylko 
o niektórych z wielu działań, a o innych można 
przeczytać na stronie internetowej szkoły.  

 Wraz z początkiem roku 
kalendarzowego 2016 r. zrobiło się w szkole 
bardzo wesoło a to za sprawą SU (pod opieka 
pań: I. Romanowskiej i G. Lubczyk), który  
zaproponował wszystkim udział w  niezwykłym 
Tygodniu Dziwaka, w którym każdy dzień był 
dziwny. Przedsięwzięcie (Dzień Dziwnych 
Fryzur, Dzień Dziwnych Butów, Tęczowy 

Dzień, Dzień Dziwnych Nakryć Głowy i Dzień 
Przebierańców), zapewniło  wspólną zabawę w 
czasie której promowano kreatywność, 
poczucie humoru,  otwartość i tolerancję. Prym 
wiodła klasa III b, zdobywając tytuł 
"Najbardziej pozytywnie zakręconej klasy".  To 
jedna z wielu inicjatyw Samorządu 
Uczniowskiego. Kolejną były szkolne  
Urodziny Kubusia Puchatka, w których 
uczestniczyli wszyscy uczniowie. Były 
piosenki, prezentacje multimedialne i bajki 
w holu szkoły, wystawki i  głośne czytanie w 
bibliotece szkolnej fragmentów książeczek 
zakupionych w ramach Rządowego Programu 
„Książki naszych marzeń”, konkursy i wiele 
innych atrakcji  wraz z degustacją słodkiego 
miodu ze Stumilowego Lasu. Urodziny, jak to 
zwykle bywa, były pełne wrażeń i emocji, 
a wśród pań bibliotekarek wywołały 
zadowolenie z nietypowej formy popularyzacji 
czytelnictwa wśród uczniów. Promocji 
czytelnictwa służyła również 
uroczystość ,,Pasowanie uczniów klas 1 na 
czytelnika". (organizator p. J. Frań). Tematem 
apelu byli bohaterowie  najbardziej popularnych 
bajek i baśni. Po obejrzeniu przedstawienia 
kl. VI a ,,Nasi baśniowi przyjaciele” uczniowie 
klas 1 złożyli przysięgę i zostali czytelnikami.  

 SU zorganizował również „Pocztę 
Walentynkową” i obchody „Dnia Kobiet”. Nie 
zapomniał o uczniach, których pasją jest taniec 
i zorganizował  szkolną dyskotekę.  Był 
również  organizatorem lub  koordynatorem 
akcji charytatywnych, rozwijających wśród 
uczniów postawy prospołeczne, potrzebę 

niesienia pomocy innym. W ramach akcji  
„Góra Grosza” ofiarodawcy w klasach  wrzucili 
do skarbonki prawie 700 zł. Każdy ofiarowany 
grosz przekazany został Towarzystwu „Nasz 
Dom” i przeznaczony na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną. Dużą 
popularnością  cieszy się również akcja pod 
nazwą „Nakrętki dla Bartusia”.  Ilość zebranych 
nakrętek dla chorego chłopca wskazuje na dużą 
wrażliwość  licznych ofiarodawców. 

W miesiącu styczniu tradycyjnie już 
„zagrała” w SP  w Leśnicy WOŚP. 20 
wolontariuszy kwestując pod okiem 
koordynatora M. Wróbel zebrało na terenie 
gminy Leśnica 7892,79 złotych i 81,52 €. Na 
rzecz WOŚP w szkole po raz kolejny 
zorganizowano przy wsparciu rodziców „Słodki 
tydzień”. Ze sprzedaży i loterię 
fantową  zebrano 2231,93 złotych i 216 koron 
czeskich. 

Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie 
bo od 2006 r., biorą udział w programie 
„Ratujmy i Uczmy Ratować”. Trenerzy (panie 
M. Wróbel i T. Sawicka) przeszkolili kolejną 
grupę ratowników – uczniów klas pierwszych. 
Uczniowie poznali zasady udzielania  pierwszej 
pomocy osobom, które uległy wypadkom. 
Uczestnicy  z dumą odebrali certyfikaty. 

Dla 50 uczniów lubiących sporty 
zimowe  atrakcyjny okazał się wyjazd na narty 
do Wisły na stok Nowa Osada. Poznanie zasad 
bezpieczeństwa  i zajęcia z instruktorami na 
stoku rozpoczęły przygodę z narciarstwem lub 
snowboardem. Bardziej zaawansowani 
narciarze doskonalili swoje umiejętności pod 
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okiem nauczycieli z naszej szkoły (pań: K. Kozołup, G. Kaletki 
i K. Pogodzik).  

Uczniowie  zainteresowani rozwijaniem sprawności rąk, 
sprawności fizycznej, zdolności aktorskich i kabaretowych, poznaniem 
zjawisk fizycznych i ich wykorzystania   spotkali się na pokazie sztuki  
iluzji z iluzjonistą z Ukrainy i człowiekiem sprężyną z Rumunii. 
Pojawił się także klaun, dzięki któremu było dużo śmiechu i zabawy. 
Magia i czary spowodowały  zaskoczenie i zadziwienie widzów, 
niektórzy już rozpoczęli trening, być może kolejny pokaz trików będzie 
w wykonaniu naszych zdolnych szkolnych iluzjonistów… Powodzenia. 

Rozwijanie dociekliwości przyrodniczej zapewnił wyjazd 
klas drugich do Wrocławia na wystawę  Hydropolis (op. panie: 
K. Pogodzik, G. Kaletka, L. Twardowska). Mali badacze 
poznali  procesy, w których woda bierze udział – od funkcji pełnionych 
w ludzkiej komórce po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na 
Ziemi.  

Zainteresowania historyczne i plastyczne rozwijali uczniowie 
kl. IV –VI (pod opieką pań: B. Kozłowskiej,  M. Zmudy) podczas 
wycieczki do Krakowa. Poznali strukturę średniowiecznego miasta 
oraz porównali je z miastem współczesnym, mieli kontakt z różnymi 
dziedzinami sztuki, zabytkami. Wykonali małe dzieła sztuki posługując 
się różnymi materiałami, narzędziami i technikami właściwymi dla 
określonych dziedzin sztuki.  

Początek wiosny stał się inspiracją do niezwykle ciekawych 
wydarzeń. Było przedstawienie pt. ,,Brzydkie Kaczątko" w wykonaniu 
klasy III a (op. p. B. Lissok) ,  przeróżne tańce, scenki, balet łabędzi 
i polonez. Klasa 3b (op. p. M. Wróbel) uświadomiła wszystkich 
dlaczego warto dbać o środowisko. Później  uczniowie przygotowywali  
i degustowali zdrową żywność - posiłki z owoców i warzyw. 
W ostatniej części obchodów klasa V b (op. p. N. Szpylma) 
przedstawiła  spektakl pt. ,,Mały Książę". Piosenki i  cytaty 
o przyjaźni,  scenka o szukaniu przyjaciół. Zdaniem uczniów: ”Ten 
dzień był naprawdę ekscytujący i pełen wrażeń dla wszystkich uczniów 
i nauczycieli.”   
Rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni uczniów, 
ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, 
zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego 
nas świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia 
się z nim, odkrywanie swoich pasji oraz rozwijanie  zainteresowań 
zapewnił wyjazd uczniów klas IV-VI   na warsztaty ekologiczno- 
artystyczne pt. "Cztery pory roku trzmiela" do Filharmonii Opolskiej 
im. Józefa Elsnera w Opolu ( koordynator wyjazdu B. Górna, opieka 
wychowawcy klas). Udział uczniów w warsztatach  był bezpłatny,   
finansowany w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim 
związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających 
ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”.  Podobne cele 
były realizowane w czasie wyjazdu 79 uczniów  kl. II i III na  6-dniową 
zieloną szkołę do Zakopanego ( organizatorami były panie: G. Kaletka, 
K. Pogodzik, L. Twardowska, M. Wróbel i B. Lissok) i 3-dniową 
wycieczkę do Zakopanego kl. VI (pod opieką pań: I. Romanowskiej, 
G. Lubczyk i B. Cyron), liczne „Łazikowe” wyprawy klas II  i I po 
okolicy i PK Góra Św. Anny, do Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich, 
a nawet do stadniny koni w Zakrzowie (org. panie: B. Kozłowska, 
T. Sawicka, P. Sitnik)  czy też 3 – dniowa wycieczka klas V do 
Warszawy w tym do Muzeum Kopernika (pod opieką p. B. Cyron 
i N. Szpylma) i objazdowa wycieczka klas IV po najdalszych 
zakątkach województwa opolskiego (op. panie K. Kozołup 
i E. Radzewicz), X Regionalny Sejmik Ekologiczny i  inne liczne 
wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru,  galerii 
sztuki i muzeum. Penetrowanie terenu, upajanie się pięknem przyrody, 
poznawanie historii, zabytków i innowacyjne formy nauki 
w Koperniku, pneumatyczne zjeżdżalnie w Harcówce i wiele innych 
atrakcji wszystkim uczestnikom przypadło do gustu i dostarczyło wielu 
edukacyjnych wrażeń.. 
„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku 
do  życia, do natury  i  piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni 
współdziałać w tym wielkim dziele”( Jan Paweł II). Stąd też edukacja 
na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju  i realizacja 
X edycji projektu edukacyjnego  Regionalnego Sejmiku Ekologicznego  
pod hasłem „Przyroda dla Pokoleń - Pokolenia dla Przyrody”, który 
stał się tradycją naszej szkoły, gminy, powiatu, województwa, naszą 
wspólną tradycją (inicjator i organizator B. Górna, we współpracy 
z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami, instytucjami). 
Ekologia, poznawanie regionu, działania na rzecz przyrody  i tradycja 
jak można się było przekonać,  łączą pokolenia. Obecni byli wszyscy, 

którym bliska jest ochrona środowiska i działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Patronat nad przedsięwzięciem objął 
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski i Marszałek Województwa – 
Andrzej Buła.  Wśród 450 uczestników: uczniowie szkół z terenu 
Gminy Leśnica, ZS w Kadłubie, przedszkolaki z PP w Leśnicy, swoich 
przedstawicieli  oddelegowały  liczne instytucje otwarte na współpracę 
ze szkołą: KO w Opolu, OT ARR w Opolu, Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, 
Górnicze Koło Łowieckie „Zielona”, Firma TAURON – Oddział 
w Opolu, Terenowy Zespół Doradztwa w Strzelcach Opolskich, 
Komenda Powiatowa PSP,  Komenda Powiatowa Policji  w Strzelcach 
Opolskich,  Liga Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich, Towarzystwo 
Ekologiczne Ziemi Leśnickiej, PK Góra Św. Anny. Wśród gości: 
Kierownik GZO, Dyrektor LOK i R, Specjalista ds. Kultury UM 
w Leśnicy,  przedstawiciele  RR.  Nad bezpieczeństwem czuwała pani 
Stefania Jarocka - Pracownik Zakładu Opieki Zdrowotnej  MEDICA,  
partnerem wspierającym działalność proekologiczną szkół był 
Burmistrz Leśnicy, Marszałek Województwa Opolskiego i Firma TAG 
w Strzelcach Opolskich.  Patronat medialny sprawował „Strzelec 
Opolski” i Radio Park. Jury VI Powiatowego  Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczo-Ekologicznej: Brat Krzysztof Dziedzic dyrygent Chóru 
Bazyliki Góry Św. Anny, Irena Kremer - nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Kędzierzynie-Koźlu, Hanna Kruczek Nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Leśnicy, ks.  Mateusz Dąbrowski z Parafii w Leśnicy. W czasie 
obrad zorganizowano happening ekologiczny, po penetracji terenu 

przez patrole detektywów - ekologów prezentacje szkół 
udokumentowane zostały zdjęciami tzw. „dzikich wysypisk” ze 
wskazaniem ich lokalizacji, prezentacjami postaw i działań 
proekologicznych najmłodszych mieszkańców,  licznymi  apelami do 
mieszkańców, wystawą, prezentacją twórczości literackiej 
i fotograficznej zainspirowanej hasłem ”Przyroda dla Pokoleń – 
Pokolenia dla Przyrody”. Wręczono  nagrody dla laureatów Gminnych 
Konkursów Ekologicznych i VI Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Przyrodniczo-Ekologicznej. Obrady zakończyły zajęcia warsztatowe 
i spotkania z przedstawicielami instytucji działających w obszarze 
ochrony środowiska. Przedsięwzięcie po raz kolejny zrealizowano 
w parku miejskim w Leśnicy. 
  Kształcenie otwartości na różne kultury,  integracja dzieci 
z miast partnerskich Leśnicy i Crostwitz, poznawanie historii, tradycji 
i kultury to cele zrealizowane w czasie kolejnego etapu projektu  
wymiany „Dzieci Europy”.  Organizatorem projektu od 2006 r. jest. 
B. Górna we współpracy z nauczycielami. Patronat nad 
przedsięwzięciem tradycyjnie objął  pan Łukasz Jastrzembski - 
Burmistrz Leśnicy .Gościliśmy kolegów ze szkoły w Crostwitz. Oprócz 
spotkań w szkole, wizyty w Szkolnej Izbie  Regionalnej,  goście 
poznali historię i zabytki Leśnicy w czasie  spaceru po mieście 
(p. Maria Zmuda), spotkania z Burmistrzem Leśnicy w Urzędzie 
Miejskim, wizyty w Parku Miniatur Sakralnych i Parku Linowym dla 
Dzieci w Olszowej  (p. B. Cyron i N. Szpylma). Poznali miejsca kultu 
religijnego i piękno przyrody Góry Św. Anny  pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Polak. Wspólne spotkanie młodzieży SP w Leśnicy 
i gości  - „słoneczny patrol” odbyło się także  nad jeziorkiem 
w Januszkowicach. Spotkanie poprowadzili ratownicy i trenerzy 
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ze Szkoły Pływania "Wodnik" i  F.U.AQUA ACTIVE Zbigniew Chałat i Krzysztof Chałat oraz Jednostka 
Terenowa LOK  w Strzelcach Opolskich  i Młodzieżowa Drużyna WOPR. Nie zabrakło atrakcji:  pływanie na kajakach, szkolenie 
z pierwszej pomocy, strzelanie z wiatrówki na strzelnicy.  Ostatnim punktem szeroko pojętej integracji mieszkańców Leśnicy 
i Crostwitz był udział w Festynie Rodzinnym pod hasłem: „Dzieci Europy – Festiwal Narodów” połączonym z festynem sportowym. 
Wśród Gości był pan Berhold Malik, przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Gołaszewski i Przewodniczący Koła DFK pan Hubert 
Mincer. Wśród ponad 500 uczestników uczniowie ze swoimi bliskimi między innymi z  rodzeństwem i  rodzicami.  Każda klasa 
i zaproszeni z Niemiec goście prezentowali tańce różnych krajów.(koordynatorem przebiegu  festiwalu były panie M. Zmuda 
i M. Niepala).  Nie zabrakło miłych wrażeń, dobrej zabawy,  popisów  inscenizacyjno – tanecznych.  Były nagrody, medale, piłki, 
pyszne ciasta upieczone przez rodziców i pieczone kiełbaski przygotowane przez Radę Rodziców i pracowników szkoły. Odbyły się 
rodzinne potyczki sportowe: wyścigi rzędów i inne sportowe konkurencje na stacjach (koordynatorem była  K. Kozołup 
i nauczyciele). Każdy kto wziął udział we wspaniałej zabawie, był zwycięzcą. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, dyrektor B. 
Górna wręczyła uczniom pamiątkowe medale i nagrody - piłki. Do późnych godzin wieczornych  bawiliśmy się wspólnie w parku, 
zanim rozeszliśmy do naszych domów. Projekty były dofinansowane w ramach programu profilaktyki przez Burmistrza Leśnicy 
i przez Radę Rodziców.      
                   Przed końcem roku szkolnego odbyły się zajęcia jeszcze nt. bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy -  Scratch Day 
w naszej szkole ( org. G. Kaletka, K. Pogodzik). Uczniowie klas szóstych zaprosili na swoje zajęcia młodsze koleżanki i kolegów, 
uczyli ich kodowania w Scratchu. Starsi do zadania podeszli bardzo poważnie, a młodsi z wielkim zainteresowaniem. W dalszym 
ciągu wszyscy będą zgłębiać tajniki programowania w tym przyjaznym środowisku. Promocja zdrowego odżywiania, troska 
o zdrowe,  prowadzenie zdrowego stylu życia 
poprzez promowanie zasad spożywania 
właściwych pokarmów oraz korzystania z ruchu 
na świeżym powietrzu,  poznanie aktywnych 
form spędzania czasu wolnego, aktywność 
fizyczna i  troska o bezpieczeństwo  - to cele 
zrealizowane poprzez udział w Ogólnopolskiej 
Akcji „Polska biega” (koordynator 
p. K. Kozołup), spotkania uczniów  z lekarzem 
pediatrą – panią Małgorzatą Barth i dietetykiem 
panią Sybillą Tiszbierek  (organizator p. Lucyna 
Twardowska) . Szeroko pojęte bezpieczeństwo 
było tematem spotkań uczniów naszej szkoły 
(II a, b,  kl. VI b  – op. p. K. Pogodzik, G. 
Kaletka, G. Lubczyk) w Januszkowicach 
z trenerami Szkoły Pływania "WODNIK" wraz 
z drużyną WOPR LEŚNICA, policjantami 
z Posterunku Policji w Leśnicy, Komendy 
Powiatowej w Strzelcach Opolskich 
i Komisariatu Policji w Zdzieszowicach. 
Tematem spotkania były " BEZPIECZNE 
WAKACJE ", odbyły się warsztaty z zakresu 
pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, prezentacja  sprzętu ratowniczego,  na sam koniec odbyły się regaty 
kajakowe i w ruch poszły armatki wodne. Organizatorem przedsięwzięć był Zbigniew Chałat - ratownik, instruktor Szkoły Pływania 
"Wodnik".  

W nagrodę za całoroczną wytężoną pracę dyrektor B. Górna zaprosiła uczniów 21 czerwca na  imprezę 
plenerową ,,Spartakiadę owocowo-warzywną" promującą program ,,Owoce i warzywa w szkole" zorganizowaną przez ARR  
w Opolu. Byliśmy jedną z szesnastu szkół w kraju i jedyną szkołą w województwie opolskim,  w której zorganizowano tak 
atrakcyjne przedsięwzięcie. Na spartakiadzie bawili się wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście: uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu i uczniowie z SOSW w Leśnicy. Dzieci miały do dyspozycji bardzo wiele atrakcji. .Konkursy, 
zabawy, idealny sposób na sprawdzenie jak energia przekłada się na nasz bieg; dmuchane i pneumatyczne  zjeżdżalnie; urządzenie 
dla każdego kto uwielbia skakać - dmuchańce – skakańce,  trampoliny, gry planszowe – to wszystko okazało się źródłem wielkiej 
radości wśród młodzieży szkolnej. Skaczące kule, mini golf, tory zręcznościowe; tablice o zdrowym odżywianiu; gry i zabawy, 
konkurencje, tory przeszkód, bańki mydlane, malowanie twarzy, bieg po zdrowie, owocowy slalom, układanie piramidy 
żywieniowej, pokazy naukowe i wiele innych atrakcji prowadzonych przez animatorów dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń 
i emocji.  To był prawdziwy prozdrowotny, proekologiczny i kondycyjny „owocowy zawrót głowy”. Dla każdego ucznia były 
zdrowe owoce i warzywa, woda mineralna  oraz naturalne soki owocowe Dla uczestników konkursów  i zawodów były sportowe 
nagrody. Każde dziecko otrzymało bidon z chłodzącym wkładem, doskonały na upalne lato. Podczas zabawy dzieciom towarzyszył 
zaprezentowany przez panią Katarzynę Pasternak z OT ARR w Opolu wakacyjny HIT LATA 2016  pt: „Czy rodzice wszyscy 
wiedzą” śpiewany przez Julię Kamińską oraz Jarosława Boberka, promujący spożywanie owoców i warzyw w szkole. Poczuliśmy 
zbliżające się wakacje.  

W końcu  nadeszła długo wyczekiwana chwila. W dniu 24. 06. 2016 r. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016 
razem z zaproszonymi gośćmi: burmistrzem Leśnicy panem Łukaszem Jastrzembskim, kierownikiem GZO panią Agnieszką Nowak, 
dyrektorem Banku Spółdzielczego w Leśnicy panią Renatą Kurzał, pracownikami ARR w Opolu oraz z rodzicami na czele 
z przewodniczącym Rady Rodziców panem Andrzejem Gołaszewskim. Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu otrzymali 
z rąk pani dyrektor Barbary Górnej dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne dla rodziców. Niektórzy z uczniów ( 32) za szczególne 
osiągnięcia odebrali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy. Dyrektor  BS w Leśnicy pani Renata Kurzał 
wręczyła  upominki dla najbardziej oszczędnych uczniów i czek 2000 zł za I miejsce w regionie dolnośląskim w konkursie „Dziś 
oszczędzam w SKO a jutro w Banku Spółdzielczym”, który złożyła na ręce opiekuna SKO pani Krystyny Pogodzik. Panie z ARR 
wręczyły nagrody uczniom za udział w konkursie plastycznym „ Polska marchewką stoi”.  

Wręczone zostały najbardziej prestiżowe wyróżnienia szkolne dla uczniów kończących naukę w naszej szkole – tytuł 
Leśnickiego Orła, w kategorii „Nauka”- Michalina Hytrek,  „Sukces roku” - Agata Cyron,,  „Sport” - Patryk Machoń,  " Praca 
społeczna"-  Mateusz Paterok. Po raz pierwszy wręczono nagrodę Leśnickiego Orzełka uczniom, którzy wykazali się niezwykłą 
sprawnością  i zdobywali wiele medali w zawodach sportowych ,a kulminacją było I miejsce w województwie w biegu sztafetowym. 
Nagrodę orzełka otrzymali : Patryk Sola kl. 6a, Jacek Gebauer kl. 6a, , Jakub Nowak kl. 6b. Osobom, które bardzo aktywnie włączały 
się w działania edukacyjne szkoły, wręczono certyfikaty „Przyjaciel szkoły”. Tytułem uhonorowano panią Katarzynę Machoń, panią  
Mariolę Wiesiollek, panią Magdalenę Paterok, panią Agnieszkę  Chaj, panią Renatę Kurzał – Dyrektora BS w Leśnicy , pana 
Burmistrza Leśnicy - Łukasza  Jastrzembskiego, państwo Patricię i Olivera Tkocz,  pana Zbigniewa Chałata oraz pana Radosława 
Jarosza dyrektora ARR w Opolu.  

Po spotkaniach i pożegnaniach z pracownikami szkoły, nauczycielami, wychowawcami, kolegami z klasy    ...… wakacje! 
       Dziękuję Wszystkim za całoroczny trud i wysiłek, pasję, kreatywność, podejmowane inicjatywy oraz efektywne działania. 
Życzę przyjemnego letniego relaksu, bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pięknych i słonecznych wakacji. 
Do zobaczenia we wrześniu! 

Barbara Górna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy 
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Perełki roku szkolnego 2015/2016 - uczniowie wyróżnieni przez Burmistrza Leśnicy 

 Lp Imię i Nazwisko Kl. Średnia Inne sukcesy 
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy 

1. Agata Cyron VI 
b 5,67 Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Multitest z j. niemieckiego 

2. Anna Doszko VI 
b 5,27 Etap powiatowy - V miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, I miejsce w Przyrodniczym 

Konkursie Fotograficznym "Przyroda dla Pokoleń - Pokolenia dla Przyrody" 
3. Katarzyna Kowalska VI 

b 5,08 III miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim 

4. Patryk Machoń VI 
b 4,92 

III miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, finalista Wojewódzkich 
Indywidualnych Biegów Przełajowych, III miejsce w Powiatowych Zawodach w Drużynowym Tenisie 
Stołowym, II miejsce w finale powiatowym w minipiłkę siatkową chłopców, I miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w Czwórboju L.A., III miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju L.A., I miejsce w sztafecie 
4 x 100 m na Mistrzostwach Województwa LZS w L.A., IV miejsce w skoku w dal na Mistrzostwach 

5. Mateusz Ploch VI 
b 4,77 II miejsce w finale powiatowym w minipiłkę siatkową chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 

Czwórboju L..A., III miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju L.A. 
6. Paulina 

Kaźmierczyk 
VI 
b 4,77 IV miejsce w sztafecie 4 x 100 m na Mistrzostwach Województwa LZS w L.A. 

7. Aleksandra Sitnik IV 
b 5,08 Grand Prix w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przyrodniczo - Ekologicznej 

8. Aniela Kulig IV 
b 5,08  

9. Milena Jońca IV 
b 5  

10. Dawid Figura VI 
a 4,5 II miejsce w finale powiatowym minipiłki siatkowej chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 

Czwórboju L.A., III miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju L.A. 

11. Jacek Gebauer VI 
a 4,5 

II miejsce w Finale powiatowym minipiłki siatkowej chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 
Czwórboju L.A., III miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju L.A., I miejsce w sztafecie 4 x 100 m 
na Mistrzostwach Województwa LZS w L.A. 

12. Michalina Hytrek VI 
a 5,69  

13. Martyna Mikołasz VI 
a 5,15  

14. Kamil Rudol VI 
a 4,69 Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Multitest z j. niemieckiego 

15. Maria Szaradowska VI 
a 5,15  

16. Sonia Janda VI 
a 4,77 IV miejsce w sztafecie 4 x 100 m na Mistrzostwach Województwa LZS w L.A. 

17. Milena Kopczyńska V b 5,15  
18. Michał Lubczyk V b 5,15  
19. Wiktoria Paterok V b 5,15  

20. Kinga Tomeczek V b 5,15 
I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki. 

21. Laura Harnos V b 5,08  

22. Aurela Lukosz V b 4,77 
I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku, Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki. 

23. Łukasz Drzewiecki IV 
a 4,77 IV miejsce  w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion” o 

Puchar Tymbarku, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców 
24. Patryk Krzyżosiak IV 

a 5,08  

25. Joanna Nawara IV 
a 5,08 

I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”,  Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki., III miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych, finalistka Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych,VI miejsce w biegu na 

26. Wiktoria Sobota IV 
a 5,08  

27. Agata Marek IV 
a 5  

28. Julia Mincer IV 
a 4,92 

I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” 
 Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - etap 
wojewódzki. 
IV miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
 finalistka Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych  

29. Paulina Hibner IV 
a 4,75 

I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki. 

30. Emilia Paczosa Va 4,77 
I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku, Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki. 

31. Paulina Halenka Va 4,77 
I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju “Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku, Finalistka Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej “Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” - etap wojewódzki. 

32. Daniel Kowalik Va 4,85 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Multitest z j. niemieckiego 
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Nagrody Burmistrza przyznawane są uczniom klas IV-VI i gimnazjalistom za wyniki w nauce - średnia ocen 5,0 i powyżej oraz za inne 
osiągnięcia: w konkursach - o zasięgu ponadgminnym - średnia ocen co najmniej 4,5; sportowe – na szczeblu ponadgminnym - średnia 
ocen co najmniej 4,5. Wyróżnieni uczniowie winni mieć zachowanie co najmniej bardzo dobre. 
           Agnieszka Nowak 

Zespół Szkolno– Przedszkolny w Zalesiu Śląskim 

33. Zuzanna Nowak IV 5,08  
34. Kinga Warzecha IV 5,42  
35. Angelika Pander IV 4,5 Etap powiatowy –III miejsce w piłce nożnej dziewcząt 
36. Jacek Langer V 5,25  
37. Agata Wyschka V 5,08 Etap powiatowy – III miejsce w piłce nożnej dziewcząt 

38. Agata Nierle V 5 Etap powiatowy – konkurs recytatorski z języka niem. I miejsce w konkursie piosenki ekologicznej, 
wyróżnienie w konkursie fotograficznym,  III miejsce w terenowym turnieju ekologicznym 

39. Mateusz Barteczko VI 5,08  
40. Tomasz Langer VI 5,08  
41. Łukasz Barteczko VI 4,55 Etap powiatowy – IV miejsce  w pchnięciu kulą 
42. Zuzanna Goldberg VI 4,83 Etap powiatowy – VI miejsce  w pchnięciu kulą 
43. Ewelina Tiszbierek VI 4,75 Etap powiatowy – III miejsce w piłce nożnej dziewcząt 
44. Zuzanna Gospodorz VI 4,75 Etap powiatowy – III miejsce  w pchnięciu kulą 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej 

45. Natalia Skolik IV 5,17  
46. Tomasz Rudner IV 5,17  
47. Tobiasz Kubica V 5  
48. Maria Kubica VI 5,17  
49. Paulina Paczkowska VI 5,17  
50. Natalia Paczkowska VI 5,17  

Publiczne Gimnazjum Św. Franciszka z Asyżu 
51. Jakub Biliński I A 4,57 Etap powiatowy - III miejsce w piłce nożnej 
52. Paweł Hadaschik II A 5 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów 
53. Maciej Rodak II A 4,67 Etap powiatowy - III miejsce w piłce siatkowej, III miejsce w piłce nożnej 
54. Adam Skolik II A 4,59 Etap wojewódzki - III miejsce w biegu sztafetowym 4 x 100 m 
55. Iwona Gola II A 4,59 Etap powiatowy - III w piłce nożnej, III miejsce w halowej piłce nożnej 
56. Agnieszka Feliks II C 4,56 Laureatka konkursu plastycznego "Zapobiegamy pożarom" 
57. Karolina Morelowska III A 5,21  
58. Paulina Mikołasz III A 5,21  
59. Katarzyna Kiedos III A 5,17  
60. Joanna Pinkawa III A 5,16  
61. Patrycja Mateja III A 5,16  
62. Dariusz Baran III A 5,21 Laureat XV Wojewódzkiego Konkursu " Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" 
63. Dagna Korcz III A 5,11 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów 
64. Adrianna Poloczek III A 5  
65. Magdalena Hasse III A 5,05  
66. Kamil Pietczyk III A 4,81 Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN 
67. Izabela Zielińska III B 5,37 Laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Gimnazjalista 2016" 
68. Nikola Wieczorek III B 4,76 Finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej "Gimnazjalista 2016" 

Perełki roku szkolnego 2015/2016 dok. ze str. 13 

Sukcesy mażoretek 
W Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się w dniach 20-22 maja Mistrzostwa Polski 

Mażoretek. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerlederek Polskich w Opolu. Gminę Leśnica 
reprezentowały kadetki Słoneczka oraz juniorki La Bella, które ćwiczą przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. 

Leśnickie mażoretki w starciu z najlepszymi zespołami z całej Polski zaprezentowały się bardzo dobrze. Słoneczka 
zdobyły tytuły wicemistrzów Polski w kategorii mini mix oraz w kategorii mix kadetki. Ponadto w łącznej klasyfikacji za marsz 
i defiladę baton uplasowały się na wysokim czwartym miejscu. Grupa La Bella po raz pierwszy startowała w kategorii juniorek 
i miała bardzo silną konkurencję. Jej mini mix zajął piąte miejsce, a mini formacja pompon ósme. W ogólnej klasyfikacji za marsza 
i defiladę baton dziewczęta uplasowały się na dziewiątym miejscu. Dziewczyny w trakcie trzydniowych zmagań mogły liczyć na 
wsparcie swoich najwierniejszych kibiców, czyli rodziców, którzy wpierali je i we wszystkim pomagali. Leśnickie mażoretki pragną 
serdecznie podziękować dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz za możliwość rozwijania ich tanecznej pasji, pracownikom Salonu 
Urody „Impresja” ze Zdzieszowic za wykonanie pięknych fryzur i makijaży Słoneczkom. Dziękują również sponsorom: Firmie Inter
-Tour ze Zdzieszowic (Państwo Fait) oraz Firmie Hermos z Leśnicy (Pan Piotr Ksiądz) za wsparcie finansowe.  

28 maja br. w hali sportowej Trapez w Lesznie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mażoretek MWF. 
Mażoretki La Bella działające przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji spisały się znakomicie i przywiozły do domu worek 
medali i pucharów.  

Tancerki startowały w kategorii juniorek. Złote medale zdobyły w kategorii trio pompon (Martyna Mikołasz, Kinga 
Tomeczek, Karolina Pieszczeminko), mini mix oraz formacja mix. Srebro otrzymały za marsza baton, solo pompon (Karolina 
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Gmyz) oraz miniformację pompon. Brązowy medal wywalczyło trio baton (Kamila Fait, Wiktoria Kupny, Agata Wyschka). Łącznie za marsz 
baton i defiladę baton dziewczyny wywalczyły tytuł II-wicemistrzów Polski. Mażoreteki La Bella serdecznie dziękują Pani Dyrektor LOKiR-u 
Gizeli Szendzielorz za umożliwienie wyjazdu, Państwu Fait (Firma Przewozowa Inter-Tour ze Zdzieszowic) za zorganizowanie przejazdu, Pani 
Danucie Kupny za zorganizowanie noclegów, Pani Dominice Pieszczeminko za opiekę nam naszymi mażoretkami, niezawodnemu Panu 
kierowcy oraz swoim najwierniejszym kibicom – rodzicom. 

Leśnicka Majówka – Święto Kwiatów 
30 kwietnia br. odbyła się Leśnicka Majówka - Święto Kwiatów. Organizatorami imprezy byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, 

Gminny Zarząd i Koło DFK Leśnica. Głównym sponsorem imprezy była firma GAZ-SYSTEM S.A. Wspomogli nas również: Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy, Leśnickie Centrum Medyczne – Pan Piotr Matheja, firma Feljan S.C. z Raszowej – Feliks J., Kita M oraz Konsulat w Opolu. Leśnicka 
Majówka odbyła się pod patronatem medialnym Tygodnika Regionalnego Strzelec Opolski. 

Pierwszym punktem programu było postawienie drzewka majowego (Maibaumu) przed Domem Spotkań DFK. Oprawę muzyczną 
zapewniła orkiestra dęta z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy pod przewodnictwem Jacka Zganiacza.  

Drzewko nieśli członkowie Grupy Śpiewaczej Frohsinn oraz mężczyźni. Przybyłych gości powitali przewodniczący Koła TSKN 
Leśnica Hubert Mincer, Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz były poseł Helmut Paisdzior. Po postawieniu i poświęceniu drzewka odbył się 
uroczysty przemarsz z orkiestrą do parku miejskiego w Leśnicy.  

W stodole biesiadnej odbyła się część artystyczna, którą prowadził Leonard Malcharczyk. Dla publiczności wystąpiły grupy z terenu 
Gminy Leśnica: Orkiestra Dęta Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka i La Bella, grupy 
Marlenki, Mini Entropia i Entropia, Studio Wokalne Bis oraz Grupa Śpiewacza Frohsinn. Odbyły się także występy zaproszonych gości. 
Zaprezentowali się Dominika i Janusz Żyłka oraz kabaret „Żuk”. Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim występującym oraz ich 
Rodzicom. 

Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Bis. Organizatorzy zapewnili także atrakcje dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.

Zespoły Mini Entropia i Entropia działające przy Kole 
TSKN Leśnica mają za sobą bardzo udany sezon taneczny.  

Podczas Festiwalu Piosenki i Tańca „Kuźnia” 
w Zawadzkim grupa Mini Entropia zdobyła: w kat. solo dzieci: 
I miejsce dla Julianny Bak, II miejsce dla Julii Dylewskiej oraz III 
miejsce dla Rozalii Kampa, w kat. duety: I miejsce dla Jennifer 
Richter i Aleksandry Kozołup, II miejsce dla Martyny Bochynek 
i Martyny Rigol oraz III miejsce dla Agaty Koppa i Sary Koppa. 
Ponadto grupa zdobyła III miejsce w kat. dziecięce zespoły 
taneczne. Równie dobrze poradził sobie zespół Entropia zdobywając 
w kat. solo: I miejsce dla Sary Jarosz, II miejsce dla Marty Goli, 
III miejsce dla Małgorzaty Zgodzaj, w kat. duety: I miejsce dla 
Wiktorii Młyńskiej i Alicji Zgodzaj, II miejsca dla duetów Marta 
Gola i Klaudia Łukaszczyk oraz Małgorzata Łukaszczyk i Weronika 
Macha. Zespół zdobył także III miejsce w kat. młodzieżowe zespoły 
taneczne. 

W marcu w Domach Kultury w Brzegu, Oleśnie, 
Głubczycach i Tarnowie Opolskim odbyły się eliminacje do 
Wojewódzkiego Przeglądu Tanecznego. Grupy Mini Entropia 
i Entropia zakwalifikowały się do finału tego konkursu, który odbył 
się 16 kwietnia br. w Domu Kultury w Ozimku. W sumie 
w eliminacjach udział wzięło 86 grup z terenu Województwa 
Opolskiego, które startowały w kategoriach etiuda taneczna, 
inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, disco dance, hip hop 
i extraklasa open. Do finału zakwalifikowano tylko najlepsze grupy. 
Zespół Mini Entropia zajął II miejsce w kategorii hip hop dzieci 
i tym samym nasze tancerki są wicemistrzyniami Województwa 
Opolskiego. Bardzo dobrze spisał się także zespół Entropia, który 
zdobył wyróżnienie w kategorii hip hop powyżej 16 lat. Wszystkie 
zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom, tym bardziej cieszą 
nas wyniki osiągnięte przez nasze grupy. 

13 maja br. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się 
Przegląd Amatorskich Zespołów i Solistów „Wiosenne Prezentacje 
2016”. W kat solo/duo dzieci I miejsce zdobył duet Jennifer Richter 
i Aleksandra Kozołup, a na miejscu III uplasowała się Rozalia 

Kampa. Ponadto grupa zdobyła I miejsce w kat. zespoły taneczne 
dzieci. Tancerki z zespołu Entropia zdobyły nagrodę specjalną 
burmistrza Strzelec Opolskich za ich układ hip hop. Ponadto w kat. 
solo/duo dzieci II miejsce zdobyły ex aequo Matylda Kojs i Julia 
Sucha. W kat solo/duo młodzież I miejsce zdobyła Marta Gola, 
a III miejsce Małgorzata Zgodzaj. 
 Obie grupy zdobyły także III miejsca w kat. zespołów 

tańca współczesnego podczas Przeglądu Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, który odbył się 5 
czerwca na Górze Św. Anny. 

18 czerwca br. na hali sportowej w Popielowie odbył się 
Festiwal Tańca „Roztańczony Popielów”. Zespół Mini Entropia 

zdobył  II miejsce w kat formacje hip hop 8-11 lat, II miejsce w kat. 
miniformacje show dance dla Alicji Mnich, Martyny Rigol 

i Magdaleny Matuszek oraz wyró ż nienie w kat. formacje show. 
Grupa Entropia zdobyła wyróżnienie w kat. formcje hip hop 12-15 

lat,  II miejsce w kat. miniformacje hip hop 12-15 lat dla 

juniorek oraz wyró ż nienie w kat. miniformacje hip hop powyżej 
15 lat dla seniorek. 
 Tancerki z zespołów Mini Entropia i Entropia pragną 
serdecznie podziękować za wsparcie Zarządowi Koła TSKN 
Leśnica, Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz, sponsorom (Karol 
Cebula, Leśnickie Centrum Medyczne, Apteka „Pod Lipami” 
w Leśnicy), swoim rodzicom i kibicom. Serdecznie dziękujemy 
także Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na 
Śląsku oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za 
udzielenie dotacji na dojazdy w ramach projektu „działalność 
„Działalność zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w 2016” (wysokości 
dotacji: 1.500 zł, wymagany wkład własny: 300 zł). 

Urszula Janda 

Taneczne sukcesy 

Nowe nabory do grup! 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Koło TSKN Leśnica ogłaszają nowe nabory do grup: 

- Mażoretki Mini Słoneczka (dzieci w wieku 5-9 lat) – zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek sierpnia w godz. 17.00-19.00 na hali 
sportowej w Leśnicy, 
- Marlenki (dzieci w wieku 5-7 lat) – zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek sierpnia w godz. 17.00-18.30. Zbiórki w sali plastycznej 
LOKiRu, 
- Entropia (młodzież w wieku 12-15 lat) – warsztaty tańca hip hop dla obecnych i nowych członków zespołu odbędą się w dniach 22-23 sierpnia 
na hali sportowej w Leśnicy w godz. 11.00-13.30, 
- Grupy hip hop 16+ (młodzież powyżej 16 roku życia) – zajęcia odbywać się będą od września w każdy piątek w godz. 19.30-21.30 na hali 
sportowej w Leśnicy. 

LOKiR, TSKN Leśnica 

Sukcesy mażoretek dok .ze str. 14 
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Z okazji 96 rocznicy urodzin – Pani Annie Krawiec z Zalesia Śląskiego, 

Z okazji 94 rocznicy urodzin – Siostrze Bercie Jarek z Leśnicy, Panu 

Józefowi Bomba z Zalesia Śląskiego, 

Z okazji 93 rocznicy urodzin – Siostrze Paulinie Lukoschik z Góry Św. 

Anny, Pani Helenie Duda z Zalesia Śląskiego, Panu Wilhelmowi 

Szablickiemu z Lichyni, Pani Klarze Tinelt z Leśnicy,  

Z okazji 92 rocznicy urodzin – Pani Marthcie Bimer z Leśnicy, Pani 

Dorocie Bomba z Zalesia Śląskiego, Pani Marii Winkler z Lichyni, Panu 

Reinholdowi Bienia z Raszowej, Pani Elżbiecie Jaworskiej z Leśnicy, 

Z okazji 91 rocznicy urodzin – Pani Marii Maciaszczyk z Góry Św. 

Anny, Pani Agnieszce Ciupka z Kadłubca, Pani Margarecie Ziegler 

z Leśnicy, Pani Joannie Bargiel z Lichyni, Pani Anieli Płachetka 

z Dolnej, Siostrze Katharinie Breguła z Leśnicy, 

Z okazji 90 rocznicy urodzin – Pani Gertrudzie Urbaniec z Leśnicy, 

Pani Hedwig Tulik z Lichyni, Pani Theresie Murłowskiej z Leśnicy, 

Panu Jerzemu Swaczyna z Leśnicy, 

Z okazji 85 rocznicy urodzin – Pani Stanisławie Gruszka z Czarnocina, Pani Genowefie Siemieniec z Raszowej, 

Panu Michałowi Siemaszko z Leśnicy, Panu Jerzemu Jelito z Góry Św. Anny, Pani Walburdze Kolloch 

z Zalesia Śląskiego, Panu Stanisławowi Zapała z Leśnicy, Panu Emanuelowi Mandrela z Raszowej, Panu 

Józefowi Holubek z Leśnicy, 

Z okazji 80 rocznicy urodzin – Pani Marcie Kominiak  z Raszowej, Pani Marcie Jałowy z Kadłubca, Pani 

Teresie Schlee z Krasowej, Panu Czesławowi Dombrowskiemu z Zalesia Śląskiego, Pani Annie Kremser 

z Wysokiej, Pani Helenie Gołasz z Zalesia Śląskiego, Pani Małgorzacie Strużyna z Zalesia Śląskiego, Pani Zofii 

Żurek z Leśnicy, Panu Walterowi Goły z Lichyni, Pani Marii Murlowskiej z Raszowej, Pani Annie Harońskiej 

z Zalesia Śląskiego, Pani Róży Szydło z Wysokiej, Panu Norbertowi Nierle z Zalesia Śląskiego, Pani Marii 

Bieniek z Leśnicy, Pani Krystynie Adamickiej z Lichyni, Pani Marii Kalus z Raszowej, Pani Annemarie 

Richter z Leśnicy, Pani Hildegardzie Werner z Wysokiej, Pani Helenie Wypich z Leśnicy, Pani Elfriedzie 

Pasternok z Raszowej, Pani Eryce Wyrwoł z Kadłubca, Pani Marii Goły z Lichyni, Panu Arturowi Rogos 

z Raszowej, Pani Ingrid Hadaschik z Raszowej, Pani Małgorzacie Matuszek z Czarnocina, Pani Małgorzacie 

Winkler z Raszowej, 
 

Z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego  - Państwu Wilhelmowi i Elżbiecie Plicko z Leśnicy,  
 

Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Mieczysławowi i Gertrudzie Wieczorek z Zalesia Śląskiego, 

Państwu Erykowi i Renacie Buchta z Lichyni, Państwu Antoniemu i Adelajdzie Ciupka z Kadłubca, 
 

Z okazji 25 – lecia pożycia małżeńskiego – Państwu Piotrowi i Elżbiecie Stelmach z Leśnicy, Państwu 

Ernestowi i Violetcie Paterok z Zalesia Śląskiego, Państwu Arnoldowi i Stefanii Mojza z Dolnej, Państwu 

Grzegorzowi i Bernadecie Mazur z Leśnicy, Państwu Antoniemu i Annie Barton z Raszowej, Państwu 

Joachimowi i Adeli Tomeczek z Leśnicy, Państwu Piotrowi i Brygidzie Fiołka z Kadłubca, Państwu Marcinowi 

i Renacie Chudy z Kadłubca, Państwu Jerzemu i Jolancie Wilczek z Raszowej, Państwu Krzysztofowi 

i Jolancie Wasiak z Leśnicy, Państwu Ryszardowi i Dorocie Celt z Leśnicy, Państwu Dariuszowi i Beacie 

Sztandera z Raszowej, Państwu Januszowi i Gabrieli Paczosa z Leśnicy, Państwu Andrzejowi i Małgorzacie 

Podyma z Leśnicy, Państwu Alfredowi i Teresie Rybol 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 dotyczą I półrocza 2016 r.  
Sporządził Piotr Lubczyk na podstawie informacji znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśnicy  i Ewidencji PESEL. 
 

 

DOŻYNKI GMINNE 2016 
 

 Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 
2016 r. w Łąkach Kozielskich.  
 Święto Plonów rozpocznie się w sobotę, 27 sierpnia o godz. 13.30 barwnym korowodem 
dożynkowym, po którym w namiocie na boisku spor towym odbędzie się dalsza część: koncer t 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica, uroczyste przekazanie chleba dożynkowego, występy 
grupy śpiewaczej FROHSINN i Studia Wokalnego BIS. Wręczone zostaną nagrody dla sołectw 
uczestniczących w konkursie koron i korowodów. Gwiazdą wieczoru będzie René Ulbrich, a do 
tańca podczas zabawy przygrywać będzie zespół KAMPAS.  
 W niedzielę 28 sierpnia, drugi dzień świętowania rozpoczniemy o godz. 14.00. W 
programie zaplanowano występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Raszowej, bawić 

nas będzie Krzysztof Hanke z kabaretu RAK, wystąpią zespoły taneczne Silesia, Entropia i Mini Entropia oraz  śpiewać będzie 
zespół Meritum i gwiazdy TVS – Kola i Jula. Wieczorem do tańca zaprosi zespół BIS.  
 Na miejscu będą stoiska gastronomiczne, dla dzieci dmuchańce i wiele innych atrakcji. Już dziś serdecznie Państwa 
zapraszamy. Zachęcamy również do udekorowania posesji dożynkowymi symbolami.     KL. 
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