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W sobotę 16 czerwca br. w Lichyni odbył się Gminny 
Dzień Seniora. Uroczystość rozpoczęła Masza Święta 
w kościele w Lichyni, której przewodniczył ksiądz 
Teodor Smiatek. Następnie seniorzy udali się do 
namiotu festynowego, gdzie wspaniały koncert dała 
Szkolna Orkiestra Dęta pod batutą pana Krystiana 
Gajdy. Zebranych przywitał gospodarz uroczystości 
burmistrz Łukasz Jastrzembski.  Wystąpiła grupa 
śpiewacza Frohsinn i duet Aneta i Norbert. Seniorzy 
bawili się  w doskonałych nastrojach.  

Wśród zaproszonych gości byli ksiądz Henryk Pasieka, 
były poseł Helmut Paisdzior, szef oddziału Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Strzelcach Jan Kowalczyk, radni Rady Miejskiej 
w Leśnicy Ryszard Froń, Maria Reinert, Teodor Jahn, 
Teodor Wyschka, Roland Reguła.  

Niezawodni, przy organizacji Gminnego Dnia Seniora,  
po raz kolejny byli: strażacy z OSP Lichynia, panie 
z Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, młodzież   

i mieszkańcy Lichyni oraz pracownicy Domu 
Pielgrzyma, którzy w 14 minut wydali dla prawie 
300 seniorów poczęstunek.  

      KL  

Gminny Dzień Seniora w Lichyni 

Już 22 raz spotkaliśmy się na Regionalnym 
Przeglądzie Koni w Porębie.  
W sobotę 30 czerwca odbyła się ocena koni rasy 
śląskiej przeplatana ciekawymi pokazami, 
a w niedzielę po raz trzeci w naszej gminie odbyły 
się zawody w powożeniu i ujeżdżaniu.  
W sobotę od godz. 8.00 jury dokonało oceny koni 
rasy śląskiej w kategorii ogiery roczne i dwuletnie 
oraz klacze roczne i klacze dwuletnie.  Ogółem 
oceniono 66 koni z województwa opolskiego, 
śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.   
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali burmistrz 
Łukasz Jastrzembski i starosta Józef Swaczyna, 
którzy wjechali na boisko czterokonnym zaprzęgiem. 

Na imprezie zagościł również wicemarszałek 
Roman Kolek.  
Z gminy Leśnica wystawiono 4 konie. Klacz 
ASTORKA II z hodowli pana Piotra Pisarskiego 
zajęła III miejsce w kategorii klacze dwuletnie.  
Najlepsi hodowcy otrzymali pamiątkowe 
Puchary Burmistrza Leśnicy, a ŁYSKA - 
nagrodę publiczności dla najlepszego prezentera 
-  z rąk  górnika pana Piotra Jacka otrzymał 
Sebastian Kwoczała. 
Ogromne uznanie zdobył pokaz hodowlany 
rodziny klaczy ARTERIA  II pana Piotra 

Pisarskiego. W rytm przepięknej muzyki na plac 
pokazowy wkroczyli hodowcy i właściciele 
ARTERII II oraz jej córki i wnuczęta. Ogółem 
zaprezentowało się  13 pięknych koni i źrebiąt.  
Również ciekawy kadryl przedstawili hodowcy – 
pasjonaci koni rady śląskiej: Piotr Pisarski senior  
i Piotr Pisarski junior z Poręby, Gerard Proksza 
i Edmund Nowara z Klucza, Krzysztof Rygoł 
i Herbert Suchanek z Byciny oraz Gerard Sołtysek 
z Wysokiej i Sebastian Kwoczała z Poręby.  
W niedzielne przedpołudnie odbyły się zawody 
w cyklu Towarzyskich Zawodów Zaprzęgowych 
o Puchar Prezesa Śląsko-Opolskiego Związku 
Hodowców Koni. Najpierw miała miejsce próba 

Czempionat Koni w Porębie 

dok. na str. 2 
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ujeżdżenia, a następnie widowiskowy maraton kombinowany.  
Publiczność dopisała zarówno w sobotę i w niedzielę.  
Serdeczne podziękowania kierujemy do panów Piotra Pawła Pisarskiego, Piotra Józefa Pisarskiego, 
Sebastiana Kwoczały i wszystkich mieszkańców Poręby, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy.  
Dziękujemy strażakom z OSP Leśnica i policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego, sponsorom: firmie 
Transannaberg Wiesiollek J.M. Wiesiollek Spółka Jawna oraz Bankowi Spółdzielczemu w Leśnicy, 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego i Śląsko-Opolskiemu Związkowi Hodowców 
Koni w Katowicach. Bez Was nie byłoby tak pięknie w Porębie.          KL 

 Od kwietnia tego roku trwały prace 
przy realizacji zadania pn.: „Ukształtowanie 
przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami 
ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich”.  
Jest to teren naprzeciw Klubu Wiejskiego. 
Wykonawcą prac była firma „GABART”  
z Izbicka. W czerwcu nastąpiło odebranie 
zakończonych prac, których wartość 
wyniosła ponad 125 tys. zł. Do czasu 
realizacji zadania istniejąca przestrzeń była 
mało atrakcyjna,  a teraz uzyskała nową 
funkcję. Została utworzona przestrzeń 
manewrowa i postojowa dla samochodów, 

komunikacji rowerowej oraz wypoczynkowo-rekreacyjna.  

W zagospodarowanie terenu wkomponowano istniejącą, wygrodzoną przepompownię lokalnej 
kanalizacji sanitarnej - by nie była jedynym rzucającym się w oczy elementem tego skwerku.  Bez wątpienia 
dominującą w przestrzeni jest drewniana altana oraz okazałe ogrodzenie gabionowo-drewniane, które dodaje 
"klimatu" temu miejscu. Na całej przestrzeni rozmieszczono ławki, które ułatwiają obserwację  -  
położonego obok - gniazda bocianów. Mamy nadzieję, że miejsce to  będzie spełniało swoją założoną 
funkcję i stanie się punktem obleganym przez mieszkańców i przejeżdżających tamtędy podróżnych.  
           Referat IK 

Nowe miejsce wypoczynku w Łąkach Kozielskich  

Pozostała już tylko kosmetyka po remoncie 
ul. Wiejskiej w Zalesiu Śląskim. Dzięki wielu 
staraniom kolejna droga została oddana do 
użytkowania na długie lata mieszkańcom naszej 
gminy. Wykonawcą przedsięwzięcia było 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DOMAX” 
z Boronowa. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 
niespełna 820 tyś. złotych. Gmina Leśnica na 
realizację zadanie uzyskała dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 368.770,01 zł. w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.        
     Referat IK 

Droga w Popicach 

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na Dożynki Gminne 2018 do Raszowej.  
W sobotę 8 września 2018 r.  o godz. 13.30 ze skrzyżowania ulic Góry Św. Anny 
i Młyńskiej wyruszy korowód dożynkowych. W namiocie zaplanowano: koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica, występy zespołu Frohsinn, Studia Wokalnego 
BIS. Zabawiać nas będzie TOBY, a do tańca zagra zespół HADES.  
W niedzielę 9 września wystąpią dzieci z Raszowej, grupy Forte, Entropia i Mini Entropia, mażoretki 
La Bella, Słoneczka i Mini Słoneczka. Dobry humor zapewnią Masztalscy, znane przeboje wykonana 
Abba Cover Band i Szlagiermaszyna, a do tańca zagra zespół BIS.  
Spotkanie z alpakami, dmuchane zabawki i karuzela, stoiska gastronomiczne  to atrakcje nie tylko 
dla dzieci.  
Zapraszamy – Raszowa – plac przy stawach w parku!!!      KL 

Dożynki Gminne 2018 
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 Wśród gąszczu uchwał, które były 
omawiane na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 
w dniu 25 czerwca 2018 r. jedna z nich doty-
czyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Leśnicy. Procedura absolutoryjna jest bardzo 
złożona zanim dojdzie do ostatecznego głoso-
wania nad udzieleniem absolutorium przez rad-
nych. 
 Absolutorium jest aktem organu stano-
wiącego, aprobującym działalność finansową 
organu wykonawczego. Dotyczy ono oceny 
działalności burmistrza związanej bezpośred-
nio z realizacją i wykonaniem budżetu samo-
rządu gminnego za miniony rok kalendarzowy. 
Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do pro-

wadzonej polityki finansowej. Można powiedzieć, że stanowi jedną z form kontroli organu wyko-
nawczego. 
 Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przed pojęciem decyzji w tym zakresie najpierw musieli 
zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, spra-
wozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowi-
skiem Komisji Rewizyjnej, która nie miała zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu oceniła pozytywnie wykonanie budżetu gminy, 
co zostało wyrażone w uchwale Składu Orzekającego tejże Izby, jak również wydała pozytywną 
opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej.  
 Analiza realizacji budżetu gminy za 2017 r. prezentowana przez Łukasza Jastrzembskiego  
Burmistrza Leśnicy ukazała nie tylko wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu, ale 
również realizację ważniejszych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że realizacja budżetu za miniony rok zamknęła się nadwyżką finansową.  
Radni Rady Miejskiej w Leśnicy głosując nad projektem uchwały absolutoryjnej byli zgodni 
i jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok Burmi-
strzowi Leśnicy  Łukaszowi Jastrzembskiemu. Tym samym wyrazili swoją aprobatę dla realizacji 
zadań Burmistrza Leśnicy. 
 Pan Ryszard Froń Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy podziękował  burmistrzowi 
za efektywne i gospodarne zarządzanie finansami gminy, a przede wszystkim za realizację przed-
sięwzięć remontowych i inwestycyjnych.  
Natomiast burmistrz Jastrzembski podziękował za udzielone absolutorium, gdyż w ciągu roku jest 
to jeden z ważniejszych elementów w pracy burmistrza. Stanowi pewnego rodzaju akceptację wy-
tyczonych kierunków i osiągnięcie określonego celu. Absolutorium jest również zasługą bardzo 
dobrej współpracy organu wykonawczego gminy z radnymi Rady Miejskiej w Leśnicy i w tym 
miejscu skierował do nich słowa podziękowania za konstruktywną współpracę.  
Należy podkreślić, że efektywna realizacja zadań jest także możliwa dzięki wsparciu zespołu osób, 
którym kieruje. Jest to praca wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy i jednostek 
podległych. Podziękowania skierował również do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 
za wkład pracy włożony w rozwój poszczególnych miejscowości.            Sekretarz Gminy  
                   Lidia Kremser-Tomeczek 

Udzielone  absolutorium  dla  Burmistrza Leśnicy 

Jesteśmy na 10 miejscu w kraju! 
Na łamach Tygodnika Regionalnego Strzelec Opolski ukazał się artykuł dotyczący rankingu zaanga-

żowania samorządów w kulturę. Gmina Leśnica zajęła bardzo wysokie 10 miejsce na 154 gminy miejsko-
wiejskie!  

Ranking opublikowało Narodowe Centrum Kultury. Brano w nim pod uwagę trzy składniki: działal-
ność i uczestnictwo w kulturze, wydatki na kulturę na mieszkańca oraz udział kultury w budżecie samorządu. 
Badanie przeprowadzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów. 
w rankingu wyprzedziliśmy m. in. Strzelce Opolskie (39 miejsce) i Kolonowskie (70 miejsce).  
             
       LOKiR 
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W sobotę 23 czerwca strażacy - ochotnicy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Koziel-
skich świętowali Jubileusz 90-lecia oraz poświece-
nie i przekazanie samochodu pożarniczego. 
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów 
sztandarowych, zaproszonych gości i strażaków 
z placu obok remizy do kościoła p.w. Bł. Bronisła-
wy. Uroczystą Mszę Świętą w. w intencji straża-
ków odprawił proboszcz ks. Henryk Kuczera.  Na-
stępnie odbył się uroczysty apel, nastąpiło poświe-
cenie samochodu pożarniczego i oficjalne przeka-
zanie, przez Burmistrza Leśnicy Łukasza Ja-
strzembskiego  kluczyków do samochodu naczelni-
kowi  OSP Markowi Zagrolowi. W czasie uroczy-
stości  członkowie OSP zostali odznaczeni  za wie-
loletnią służbę. Za 50 letnią służbę w OSP Łąki 
Kozielskie odznaczenie otrzymał druh Henryk No-
wak, który jest członkiem honorowym 

i jednocześnie najstarszym stażem 
w jednostce. Odznaczenia otrzymali też inni 
strażacy oraz członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.  
Po oficjalnym apelu, wystąpieniu zapro-
szonych gości ,wszyscy udali się do sali 
Klubu Wiejskiego, gdzie został przygoto-
wany poczęstunek i dalsza część uroczy-
stości. Dla wszystkich, również mieszkań-
ców, wystąpiła grupa kabaretowo - tanecz-
na  „Zgrani Fojermani” z OSP Grodzisko, 
oraz odbyła się zabawa taneczna z zespołem 
„ATHRIX”. 
W uroczystości udział wzięli: Starosta 
Strzelecki -Józef  Swaczyna, Burmistrz Le-
śnicy- Łukasz Jastrzembski, V-ce Burmistrz 

Leśnicy – Andrzej Iwanowski, V-ce Prezes Zarzą-
du Głównego ZOSP RP- Teresa Tiszbierek, Człon-
kowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Leśnicy, 
przedstawiciel PSP w Strzelcach Opolskich 
mł. bryg. Marek Wójcik, radni powiatowi- Gizela 
Szendzielorz, Waldemar Bednarek, poczty sztanda-
rowe jednostek z Gminy Leśnica, delegacje 
z poszczególnych jednostek OSP, sołtys jednocze-
śnie radna – Teresa Kwoczała, przewodnicząca 
DFK Łąki Kozielskie - Renata Sikora, delegacja 
DFK, sponsorzy którzy wsparli organizację uro-
czystości oraz strażacy OSP Łąki Kozielskie. 
Uroczystość została dofinansowana z dotacji Gmi-
ny Leśnica oraz sponsorów prywatnych. 
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji Jubileu-
szu, Zarząd oraz strażacy OSP Łąki Kozielskie ser-
decznie dziękują. 

OSP Łąki Kozielskie 

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich 

23 czerwca 2018 r. na Miejskim Stadionie Lekkoat-
letycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu 
odbyły się wojewódzkie zawody sportowo - pożar-
nicze jednostek OSP województwa opolskiego wg. 
regulaminu polskiego i Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych (MDP) wg regulaminu CTIF. 
w zawodach udział wzięły 41 drużyny z całego wo-
jewództwa. OSP Raszowa reprezentowali: sekcja 
czynna (obrońca tytułu), Kobieca Drużyna Pożarni-
cza (obrońca tytułu), Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza chłopców oraz Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza dziewcząt. Wszystkie drużyny stanęły na po-
dium! 

 W klasyfikacji generalnej drużyny OSP Raszowa 
zajęły następujące miejsca: 

- sekcja czynna - 1 miejsce, 

- Kobieca Drużyna Pożarnicza - 2 miejsce, 

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopcy - 
2 miejsce, 

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczyny - 
3 miejsce. 

 Sekcja czynna oraz KDP zakwalifikowali się 

do zawodów krajowych, które odbędą się 

w przyszłym roku. w formie nagród jednostka 
wzbogaciła się o następujący sprzęt: aparat po-
wietrzny kompletny, 2 x radiotelefon nasobny oraz 
wzmacniacz z głośnikami. Dziękujemy Panu Bur-
mistrzowi za sfinansowanie transportu na zawody. 

   Marcin Murlowski  
   Prezes OSP Raszowa  

Zawody Wojewódzkie OSP w Opolu  
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Druhowie z siedmiu gminnych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych wzięli udział w corocznych zawodach spor-

towo-pożarniczych, które odbyły się 16 czerwca 2018 r. 
na boisku w Leśnicy. Wśród rywalizujących drużyn było 
czternaście drużyn seniorskich (w tym: 3 kobiece) 
i osiem drużyn młodzieżowych (w tym: 2 dziewczęce). 
Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: ćwicze-
niach bojowych i sztafecie pożarniczej z przeszkodami. 
w końcowym rozrachunku w trzech kategoriach najlep-
sze okazały się drużyny OSP w Raszowej, w jednej zwy-
ciężyła drużyna OSP w Zalesiu Śląskim. 

Seniorzy zawody rozegrali wg Regulaminu Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych OSP popularnie nazywa-
nego polskim „na mokro”. Wszystkie trzy miejsca na 
podium w grupie „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze za-
jęła OSP w Raszowej. w grupie „C” – Kobiece Drużyny 
Pożarnicze również wygrała OSP w Raszowej, pokonu-
jąc OSP w Wysokiej i OSP w Zalesiu Śląskim. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP współza-
wodniczyły w oparciu o międzynarodowy Regulamin 
CTIF. w grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna OSP 
w Raszowej, pokonując OSP w Zalesiu Śląskim. Wśród 
chłopców najlepsza okazała się OSP w Zalesiu Śląskim. 
Na pozycji II uplasowała się OSP w Leśnicy, a na III  SP 
w Raszowej. 

Wszystkie zespoły uczestniczące w zawodach 
otrzymały nagrody: puchary, medale, nagrody rzeczowe 
i pamiątkowe dyplomy, które wręczali Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski oraz przewodniczący zespołu sę-
dziowskiego kpt. Mateusz Nieświec. Nagrody ufundowa-
li Gmina Leśnica, Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego i Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Gromkie 
brawa od strażaków i okazały puchar z rąk dh Olgierda 
Jakrzewskiego otrzymała także finalistka szczebla krajo-
wego OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” dh Zuzan-
na Goldberg z OSP w Zalesiu Śląskim. Zawody zakoń-
czono tradycyjną strażacką grochówką. 

Jak zawsze podkreślić trzeba bardzo dobrą organi-
zację zawodów. z obowiązków gospodarza imprezy zna-
komicie wywiązały się tym razem jednostki OSP 
w Leśnicy i OSP w Wysokiej. Całość spraw związanych 
z przygotowaniem placu ćwiczeń koordynował dh Joa-
chim Nowak, który też pełnił funkcję komendanta na 

zawodach, zaś sprawami kwatermistrzowskimi zajął się 
dh Alfons Długosz – dwaj Wiceprezesi w Zarządzie Od-
działu M-Gm ZOSP RP. Spikerami na strażackiej impre-
zie byli pospołu dh Olgierd Jakrzewski i dh Piotr Ko-
szucki. Komisję sędziowską powołał Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP, a sędzią głównym zawo-
dów był kpt. Mateusz Nieświec z KP PSP w Strzelcach 
Opolskich. 
Wyniki zawodów: 
Grupa „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze 

OSP Raszowa III 92,2 pkt 

OSP Raszowa II 92,4 pkt 

OSP Raszowa I 94,8 pkt 

OSP Zalesie Śląskie I 98,0 pkt 

OSP Zalesie Śląskie II 105,3 pkt 

OSP Leśnica II 118,2 pkt 

OSP Leśnica I 119,3 pkt 

OSP Wysoka 123,0 pkt 

OSP Lichynia 129,9 pkt 

OSP Czarnocin 131,0 pkt 

OSP Łąki Kozielskie 144,0 pkt 
Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze 

OSP Raszowa  109,5 pkt 

OSP Wysoka 129,2 pkt 

OSP Zalesie Śląskie 135,2 pkt 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopcy 

OSP Zalesie Śląskie 1030,0 pkt 

OSP Leśnica 1001,6 pkt 

OSP Raszowa I 892,2 pkt 

OSP Lichynia  861,6 pkt 

OSP Łąki Kozielskie 842,9 pkt 

OSP Raszowa II dyskwalifikacja 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęta 

OSP Raszowa 1013,7 pkt 

OSP Zalesie Śląskie 995,1 pkt 
 

Jerzy Wojtala 
    Kierownik Referatu SO  

Strażacy rywalizowali w zawodach pożarniczych 
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Tegoroczny już XXVII Przegląd Zespołów Dziecię-
cych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Le-
śnica 2018 odbył się tradycyjnie w dzień pielgrzym-
ki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny, któ-
ry w tym roku przypadł na 3 czerwca. Przegląd zo-
stał zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie 
Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśni-
cy.   
Od godziny 12.30 w namiocie ustawionym przy Do-
mu Pielgrzyma wystąpiło łącznie 28 zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych z województwa opolskiego 
i śląskiego. Każdy zespół zaprezentowały swój doro-
bek artystyczny, który wywodził się z niemieckiego 
kręgu kulturowego. Zespoły miały okazję, przed 
licznie zgromadzona publicznością pokazać swoje 
umiejętności nie tylko śpiewacze, ale i taneczne.   
Wśród przybyłych gości, którzy podziwiali występy 
zespołów dziecięcych i młodzieżowych byli m. in: 
Rolf Nikel – Ambasador RFN w Warszawie, Ryszard 
Galla – Poseł na Sejm,  Józef Swaczyna – Starosta 
Strzelecki oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzy-
szenia Samorządowego, Łukasz Jastrzembski – Bur-
mistrz Leśnicy oraz Sekretarz Zarządu Śląskiego Sto-
warzyszenia Samorządowego, Bernard Gaida – Prze-
wodniczący ZNSSK, Helmut Paisdzior – były poseł na 
Sejm RP, Rafał Bartek – Przewodniczący TSKN na 
Śląsku Opolskim, Roman Kolek – Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego, Róża Zgorzelska – członek 
Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim, Zuzanna Donath-
Kasiura – Sekretarz TSKN na Śląsku Opolskim, An-
drzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic i członek zarzą-
du Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego,  ks. dr 
Piotr Tarliński oraz Marcin Lippa – przewodniczą-
cyTSKN Województwa Śląskiego. 
 
Jury XXVII Przeglądu Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 
2018 w składzie: Aleksandra Hindera – Przewodniczą-
ca, Joanna Hassa i Oskar Koziołek po przesłuchaniu 
występujących zespołów zgłoszonych do udziału 
w XXVII Przeglądzie ... przyznało następujące miej-
sca w poszczególnych kategoriach: 
 
Zespoły wokalne (dzieci młodsze):  

I miejsce Sternchen 
 Zespoły wokalne (dzieci starsze):  

I miejsce  Poesie   
II miejsce  Szafirki                        
III miejsce Friedensdorfer Blüten    
IVmiejsce  Fantasie   
Zespoły wokalne JUNIOR: 
I miejsce Studio BIS 
I miejsce Forte 
II miejsce Con Colore 
Zespoły instrumentalne:  
I miejsce  Zespół Artystyczny „PICCOLO”  
 
 

Zespoły taneczne ludowe:  
I miejsce  Łężczok I 
II miejsce WAL-NAK 
III miejsce Łężczok II 
IV miejsce  Silesia 

Zespoły taneczne nowoczesne (dzieci młodsze): 
Wyróżnienie  Oppelner Spatzen 
I miejsce Rytm IV 
II miejsce Midi Perełki 
III miejsce Słoneczka 
IV miejsce Mini Entropia  
IV miejsce Azalie Ostrożnica 
IV miejsce  Marlenki 
Zespoły taneczne nowoczesne (dzieci starsze):  
I miejsce Perełki   
I miejsce Entropia  
II miejsce Mini Słoneczka   
Zespoły taneczne nowoczesne (JUNIOR):  
I miejsce La Bella  
I miejsce Rytm III   
II miejsce Zara II 
III miejsce Przecinek 
Zespoły taneczne nowoczesne (SENIOR): 
I miejsce Zara I 

 
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy oraz 
dziękujemy za liczny udział w tegorocznym przeglą-
dzie.  
Każdy z zespołów otrzymał puchar, dyplom oraz na-
grodę pieniężną, której wysokość zależała od zajętego 
miejsca. 
Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-
technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, Le-
śnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Wysokiej i Dom Pielgrzyma w Górze Św. 
Anny. 
 
XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 
2018 zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Re-
publiki Federalnej Niemiec w Opolu. 

SL 

 XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości 
Niemieckiej Leśnica 2018 – 3 czerwiec 2018 r. – Góra św. Anny  
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Tegoroczny XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości 
Niemieckiej Leśnica 2018 odbył się w niedzielę 
17 czerwca 2018 r. w Lichyni. Przedsięwzięcie  
to zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzy-
szenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem 
Leśnicy.  
W słoneczne popołudnie od godziny 13 namiot usta-
wiony na placu za kościołem w Lichyni, rozbrzmie-
wał muzyką orkiestr, które przyjechały, aby wziąć 
udział w corocznym, już XXVI  Przeglądzie Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej. Przegląd ten wpisał się na 
stałe w kalendarz imprez kulturalnych, które organi-
zowane są na Opolszczyźnie. Orkiestry miały okazję 
do zaprezentowania swoich umiejętności muzycz-
nych na scenie przed licznie przybyłą publicznością, 
która mogła posłuchać utworów kompozytorów nie-
mieckich nawiązujący do niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego, bądź utworów z kręgów niemieckiej 
kultury. Wśród gości obecni byli Roman Kolek – 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józef 
Swaczyna – Przewodniczący Śląskiego Stowarzy-
szenia Samorządowego oraz Starosta Strzelecki, Łu-
kasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Sekre-
tarz Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.  
 Do konkursu przystąpiło 17 orkiestr dętych, zarów-
no z województwa opolskiego, jak i z województwa 
śląskiego. Po przesłuchaniu wszystkich orkiestr, jury 
konkursu w składzie: Tadeusz Widera – Przewodni-
czący, Gotfryd Włodarz oraz Waldemar Olszewski 
postanowiło przydzielić następujące miejsca 
w następujących kategoriach:  

W grupie ORKIESTRY DOROSŁE: 
I miejsce:  Orkiestra Dęta Mechnica – Kamionka  

Orkiestra Gminna Komprachcie 
II miejsce: Bialska Orkiestra  Dęta 
III miejsce: Orkiestra OSP Węgry  
  Orkiestra Dęta Kotulin 
 
Wyróżnienie: Orkiestra Dęta Żędowice 
  Orkiestra Parafialna Wiśnicze 
  Musik Kameraden   

 
W grupie ORKIESTY MŁODZIEŻOWE: 
I miejsce: Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys” 
II miejsce:  Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica  
III miejsce:  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chudoba 
  Jemielnicka Orkiestra Dęta 
 
Wyróżnienie:  
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice 
W grupie MAŁYCH ORKIESTR: 
I miejsce: BSA BRASS 
II miejsce: Glogovia Brass 
III miejsce: OderBlassBand  
  
Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla Andrei Rischka 
(Bialska Orkiestra Dęta) za piękny wokal, który towa-

rzyszył orkiestrze podczas ich występu.  
Każda z występujących orkiestr otrzymała dyplom, 
puchar oraz nagrodę pieniężna, której wysokość uza-
leżniona była od zajętego miejsca.  
Podczas obrad jurorów publiczność mogła posłuchać 
koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Leśnicy, która swoim występem zachwyciła 
publikę oraz umiliła czas oczekiwania na werdykt 
jurorów. 
Podczas ogłaszania werdyktu jury podkreśliło, 
iż muzyczny i techniczny poziom orkiestr stale się 
podnosi i również w tym roku, utrzymał się na wy-
sokim poziomie. Życząc dalszych sukcesów, jury 
podziękowało i pogratulowało wszystkim uczestni-
czącym w przeglądzie orkiestrom oraz ich dyrygen-
tom, za włożony trud i wysiłek w przygotowanie tak 
wspaniałego i urozmaiconego repertuaru. Godne 
uwagi jest poza tym fakt, iż orkiestry nadal się roz-
wijają, zarówno pod względem technicznym jak 
i instrumentalnym oraz iż nie brakuje młodzieży 
i dzieci, które grają w tych orkiestrach, realizując 
i rozwijając w ten sposób swoją pasję do  muzyki.   
Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-
technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśnicy, 
sołectwo Lichynia, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lichyni oraz DFK Lichynia.  
 
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego prze-
biegu XXVI Przeglądu Orkiestr Mniejszości Nie-
mieckiej Leśnica 2018 . 
 

XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemiec-
kiej Leśnica 2018 zrealizowano dzięki dota-
cjom Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Konsulatu Generalnego Re-
publiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz ze 
środków otrzymanych od Samorządu Wojewódz-
twa Opolskiego. 

SL 

XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej  
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Leśnickie mażoretki Mistrzyniami Polski! 
 

 16 czerwca na hali sportowej 
w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Mażoretek federacji IAM. Podczas 
tego prestiżowego konkursu zaprezento-
wały się leśnickie mażoretki Słoneczka 
(kadetki) oraz La Bella (juniorki 
i seniorki). Kolejny rok z rzędu tancerki 
z Leśnicy przywiozły do domu worek 
medali. Podczas mistrzostw wystąpiło 30 
zespołów z 24 miast. Łącznie zaprezen-
towano 275 choreografii w 75 katego-
riach.  
 Słoneczka zdobyły złote medale 
i Tytuł Mistrza Polski w kategoriach: 
defilada baton kadetki, mix zespoły kadetki, mini mix kadetki, mini formacja baton kadetki, duo/trio baton 
kadetki (Vievienne Jaskóła i Emilia Strokosz) oraz w najważniejszej kategorii kadetki baton (łączna nota 
za defiladę i układ sceniczny). Srebrne medale i tytuł Wicemistrza Polski Słoneczka zdobyły 
w kategoriach: scena baton kadetki oraz mini formacja pompon kadetki, a brązowy medal i tytuł II Wicemi-
strza Polski w kategorii duo/trio pompon kadetki (Rozalia Kampa i Julia Chwastek). 

La Bella wywalczyła złote medale i tytuły Mistrza Polski w kategoriach: scena baton juniorki, solo 
flaga juniorki (Wiktoria Kupny), solo baton juniorki (Julia Mincer), duo/trio 2x baton juniorki (Juli Mincer 
i Kinga Tomeczek) oraz trio flaga seniorki (Oliwia Haręża, Karolina Gmyz, Weronika Gmyz).  Srebrne 
medale i tytuł Wicemistrza Polski dziewczęta wywalczyły w kategoriach: solo pompon juniorki (Julia Min-
cer), solo 2x baton juniorki (Kinga Tomeczek), solo flaga juniorki (Agata Wyschka), mini formacja pom-
pon juniorki, duo/trio baton seniorki (Oliwia Haręża, Karolina Gmyz, Weronika Gmyz) oraz duo/trio 
2x baton seniorki (Oliwia Haręża, Karolina Gmyz, Weronika Gmyz). Brązowe medale i tytuł II Wicemi-
strza Polski tancerki wywalczyły w kategoriach: defilada baton juniorki, mix juniorki, oraz solo 2x baton 
juniorki (Kamila Fait). w najważniejszej kategorii La Bella zdobyła tytuł II Wicemistrza Polski (łączna nota 
za defiladę i układ sceniczny baton).  
 Leśnickie mażoreteki serdecznie dziękują Pani Dyrektor LOKiRu Gizeli Szendzielorz, rodzicom, 
opiekunom: Anna Wolany, Anna Jahn, Joanna Kampa, Lidia Tomeczek-Kremser, Dominika Pieszczemin-
ko, Justyna Gmyz, Andrzej Gmyz, Agnieszka Kojs, Wojciech Kojs, rodzicom, którzy przyjechali kibico-
wać: Panie Jaskóła i Strokosz, Państwo Biało, Państwo Charczenko, firmie Inter-Tour ze Zdzieszowic oraz 
kierowcy Grzegorzowi Halama. Wielkie podziękowania należą się także Weronice i Karolinie Gmyz 
z zespołu La Bella, które wraz z instruktorką pomogły przygotować do mistrzostw grupę kadetek Słonecz-
ka.  
 Leśnickie mażoreteki zakwalifikowały się na Mistrzostwa Europy Mażoretek, które odbędą się 
w dniach 23-26 sierpnia w mieście Opatija (Chorwacja). Wyjazd jest bardzo kosztowany. Pokryć trzeba 
koszty wpisowego, dojazdu, noclegów i wyżywienia. Dziewczęta podczas ME reprezentować będą Polskę, 
dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, samorządowców i firmy, które chciałyby wesprzeć leśnickie 
mażoreteki o kontakt pod numerem telefonu 774615391 lub wpłaty na konto: BS Leśnica 19 8907 0008 
2001 0000 0576 0001, treść przelewu – wpłata na wyjazd na Mistrzostwa Europy dla leśnickich mażoretek. 
Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek wpłatę, ponieważ każda złotówka przybliża nas do celu.  

LOKiR 

Nowe nabory do grup już w sierpniu! 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Koło TSKN Leśnica ogłaszają nowe nabory do grup ta-

necznych już w sierpniu! 
Młodzież w wieku 12-14 lat zapraszamy na zajęcia Entropii (taniec hip hop i show dance), w każdy 

piątek w godz. 15.00-17.00 na halę sportową. Pierwsze zajęcia odbędą się 3 sierpnia. Młodzież od 15 roku 
życia zachęcamy do udziału w zajęciach zespołu Wataha (taniec hip hop i show dance), które odbywać się 
będą w piątki w godz. 17.30-19.00 na hali sportowej. Pierwsze zajęcia 3 sierpnia. 

Dzieci w wieku od 5 lat zapraszamy na próby mażoretek Mini Słoneczka, w każdy poniedziałek 
w godz. 17.00-19.00 na halę sportową. Pierwsze zajęcia odbędą się 6 sierpnia. 

Dzieci w wieku 8-11 lat zachęcamy do dołączenia do zespołu Mini Entropia (taniec hip hop i show 
dance). Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 15.00-16.45 na hali sportowej w Leśnicy. Pierw-
sze zajęcia 7 sierpnia. 

Zajęcia Marlenek (plastyczne oraz taneczne) odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 17.00-
18.30. Zbiórki w sali plastycznej LOKiRu. Zapraszamy dzieci od 5 roku życia. Pierwsze zajęcia odbędą się 
7 sierpnia. 

LOKiR 
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Zespoły Mini Entropia i Entropia z Leśnicy mają za so-
bą kolejny udany sezon taneczny. Grupy działające przy 
Kole TSKN zaprezentowały się podczas konkursów 
w Krapkowicach, Ozimku, Strzelcach Opolskich, Wro-
cławiu, Górze Św. Anny, Gliwicach i Chrząstowicach. 
Dziewczęta prezentowały układy solo, duety oraz for-
macje. Zespół Mini Entropia zdobył w sumie dwa miej-
sca pierwsze, dwa drugie, cztery trzecie i jedno wyróż-
nienie. Grupa Entropia pochwalić się może pięcioma 
miejscami pierwszymi, siedmioma drugimi, czterema 
trzecimi oraz jednym wyróżnieniem. Ponadto grupy 
występowały podczas imprez kulturalnych organizowa-
nych na terenie gminy Leśnica oraz były zapraszane na 
gościnne występy do innych miejscowości. 
 Sukcesy grup nie byłyby możliwe gdyby nie 
wsparcie wielu osób o wielkich sercach. – Przede 
wszystkim zawsze potrzebna jest pomoc rodziców – 
mówi instruktorka grupy – Serdecznie dziękuję wszyst-

kim, a w szczególności paniom Małgorzacie Bloch, 
Agnieszce Chaj, Joannie Kampa i Izabeli, które przez 
cały sezon jeździły z nami na konkursy jako opiekunki. 
Za wsparcie serdecznie dziękujemy również dyrektor 
LOKiRu Gizeli Szendzielorz oraz TSKN Leśnica 
i TSKN Opole. Zespoły Mini Entropia i Entropia działa-
jące przy Kole TSKN Leśnica otrzymały dofinansowa-
nie z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach projektu „Działalność zespo-
łów artystycznych Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 
2018”. Dotacja przeznaczona została na dojazdy zespo-
łów na występy i przeglądy taneczne. Wysokość dotacji 
wyniosła 3.000 zł, a wymagany wkład własny 600 zł. 
Bardzo ważnym elementem każdego występu taneczne-
go jest odpowiedni strój. Tutaj mogliśmy liczyć po raz 
kolejny na wsparcie naszych niezawodnych rodziców, 
którzy pokryli część kosztów. Pozostałe koszty zostały 
pokryte z pieniędzy od sponsorów. Serdecznie dziękuję 
Panu Karolowi Cebula ze Strzelec Opolskich, Leśnic-
kiemu Centrum Medycznemu (pan Piotr Matheja), Fir-
mie Pordzik z Dolnej (pan Damian Pordzik), Zakładowi 
Ślusarstwa Ogólnego z Leśnicy (Pan Leszek Pistoła), 
Aptece pod lipami w Leśnicy (pani Maria Kowalska) 
oraz Biuru Usług Księgowych ze Zdzieszowic (pani 
Agnieszka Szczubełek). Dziękuję moim tancerkom, któ-
re przez cały rok ciężko pracowały i nie raz musiały 
rezygnować z innych ważnych dla nich rzeczy, żeby 
być na próbach i występach.  
 W lipcu leśnickie tancerki będą odpoczywać, 
a już od sierpnia przygotowywać będą nowe układy na 
kolejny sezon.     LOKiR  

Udany sezon leśnickich tancerek 

     Mijający rok szkolny był bardzo pracowitym rokiem w naszej placówce. 
Obfitował w wiele wydarzeń edukacyjnych, sportowych oraz wychowawczych. 
     Kontynuowaliśmy realizację projektu "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe 
i wyrównują dysproporcje edukacyjne”, ramach którego odbywały się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, kół-
ka zainteresowań, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz miały miejsce bardzo ciekawe wyjazdy dla uczniów 
(do Niwek, Opola, Pokrzywnej) i szkolenia dla nauczycieli. 
     Przystąpiliśmy do systemu EduNect, dzięki któremu uczniowie w nowoczesny sposób, bliski sobie 
( w formie on-line) utrwalali wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów. Mieli także okazję wziąć 
udział w konkursach organizowanych przez tę platformę. Wielu uczniów zdobyło tytuły mistrzów w rozmaitych 
dziedzinach (j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, niemieckiego, religii). 
     w listopadzie po raz ósmy byliśmy organizatorami  Przeglądu Tańców Regionalnych, podczas którego przed-
szkolaki i uczniowie klas I-III zaprezentowali się w przepięknych tańcach. 
     Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Bal Wszystkich Świętych. Pomysł ten bardzo spodobał się ucz-
niom, którzy na tę okazję przygotowali interesujące stroje świętych. 
     Tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia, andrzejki, mikołajki,szkolną wigilię,walentynki, Dzień 
Seniora,  Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia, i Dzień Wiosny. Imprezy te na stałe wpisały się 
w kalendarz szkolnych uroczystości, tworząc przy tym szkolną tradycję. Podczas ich organizacji zawsze mogli-
śmy liczyć na wsparcie rodziców, którzy chętnie angażują się w życie szkoły. 
     w szkole aktywnie działał wolontariat, w ramach którego przygotowaliśmy paczki świąteczne dla samotnych 
mieszkańców Zalesia i Lichyni, wzięliśmy udział w Szlachetnej Paczce, zbieraliśmy jedzenie i koce dla podo-
piecznych Stowarzyszenia „Strzelce Zwierzętom”, środki czystości dla pogorzelców z Rożniątowa, książki dla 
potrzebujących. 
     Mijający rok szkolny to również sukcesy naszych sportowców w biegach przełajowych, konkursach przed-
miotowych, recytatorskich. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy z ogromnym zaangażowaniem na nie pra-
cowali. 
     Życzymy wszystkim bezpiecznych i pogodnych wakacji, beztroskiego odpoczynku. 
 

                                                      Ewa Janicka 
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Z końcem czerwca zakończył się kolejny rok szkolny. w przedszkolu w Dolnej obfitował on w wiele ciekawych wy-
darzeń. w naszym przedszkolu celebrujemy  zarówno święta narodowe, takie jak Święto Niepodległości Polski 
czy święta majowe, święta o charakterze religijnym i rodzinnym - spotkanie ze Św. Mikołajem, Boże Narodzenie, 
Wielkanoc,  Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,  Dzień Dziecka,  jak i  święta nietypowe, do których należą 
dni przedszkolaka, chłopaka, dziewczynek, listonosza, służby zdrowia, pluszowego misia, Dzień Ziemi i wiele innych. 
Są one okazją do przybliżenia dzieciom związanych z nimi treści, zwyczajów i tradycji, poznanie pracy ludzi 
w różnych zawodach. Dzieci poznają też tradycje związane z folklorem i dawnymi ludowymi wierzeniami, jak np. 
andrzejkowe wróżby, karnawał czy topienie Marzanny. Organizowaliśmy przy tych okazjach odpowiednie zaję-
cia, zabawy, imprezy oraz uroczystości - przedszkolne i dla społeczności lokalnej. Przygotowywaliśmy programy ar-
tystyczne, podczas których dzieci prezentowały wiersze, piosenki, tańce, inscenizacje, a wszystko to okraszone wspa-
niałymi, najczęściej  samodzielnie wykonanymi dekoracjami, strojami i rekwizytami. Uroczyście obchodzimy także 
urodzinki każdego przedszkolaka, dzięki czemu każde dziecko czuje się wyróżnione w tym szczególnie ważnym dla 
niego dniu. w tym roku braliśmy też udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych - "Akademia Aqafresh", 
"Kubusiowi przyjaciele natury", "Czyste powietrze wokół nas", "Mamo, Tato - wolę wodę", "Cała Polska czyta dzie-
ciom". Współpracowaliśmy z lokalnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi i użyteczności publicznej . Uczestni-
czyliśmy w organizowanych przez nie spektaklach teatralnych, zajęciach bibliotecznych i konkursach.  Udział 
w konkursach był dla dzieci wielkim wyzwaniem ale też  źródłem radości i satysfakcji. To okazje do świetnej zabawy 
oraz sprawdzian posiadanej wiedzy i umiejętności plastycznych, tanecznych, recytatorskich. We wszystkich dzieci 
osiągały znaczące sukcesy. Wielki sukces odniosła Alicja w konkursie plastycznym pt. "Zapobiegajmy pożarom", 
w którym zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych i drugie miejsce na szczeblu wojewódzkim.  w konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez PSSE w Strzelcach Op. pt. "Czyste powietrze wokół nas" nasz wspólnie wykona-
ny plakat zdobył wyróżnienie. w tym roku nasze przedszkole było organizatorem i gospodarzem gminnego konkursu 
wiedzy ogólnej "Omnibus", który z okazji obchodzonego Stulecia Niepodległości Polski odbył się pod hasłem - "Mały 
Patriota". Tematyka zadań konkursowych związana była z naszą Ojczyzną. Uczestnikami byli reprezentanci wszyst-
kich placówek przedszkolnych z terenu Gminy Leśnica. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy na 
temat symboli narodowych, ważnych miast i regionów, pomników i zabytków, sylwetek znanych Polaków oraz le-
gend związanych z dziejami państwa. Mimo, że zadania nie były łatwe, uczestnicy świetnie sobie poradzili. Wszyscy 
zdobyli maksymalną ilość punktów, wobec czego Komisja Konkursowa przyznała wszystkim pierwsze miejsce. 
Uczestnicy otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród byli: Urząd Mia-
sta Leśnica,  Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Park Miniatur Sakralnych w Olszowej, Rada Sołecka wsi Dolna 
i Koło DFK w Dolnej. Serdecznie dziękuję sponsorom nagród, rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji i przeprowadzenia konkursu. Po tak pracowi-
tym roku szkolnym nasi wychowankowie zasłużyli na porządny wakacyjny odpoczynek.  Życzę Wam Kochani weso-
łych zabaw i wspaniałych wrażeń podczas wakacji!!!  Dziękuję również  rodzicom naszych milusińskich za bezintere-
sowną pomoc i zaangażowanie w  życie przedszkola, bez którego wiele z tych przedsięwzięć nie mogło by być zreali-
zowanych. Im także życzę udanego letniego odpoczynku ze swoimi wspaniałymi pociechami oraz wszelkiej pomyśl-
ności.  

Wychowawczyni grupy Maria Jelito  

Wieści z przedszkola w Dolnej  

Luty 
Gościliśmy uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 
15 z Kędzierzyna Koźla z przedstawieniem „Królewna 
Gburka” 
Dzień Babci i Dziadka 
Program artystyczne dla Seniorów z Domu Pomocy Spo-
łeczne w Leśnicy na Dzień Babi i Dziadka 
Wizyta Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej Rudolfa 
Pierskała 
Wizyta dr Rudolfa Urbana – redaktora naczelnego tygodni-
ka Niemców w Polsce Wochenblatt.pl , który przybliżył 
dzieciom pracę w dwujęzycznej radakcji radiowej 
i telewizyjnej 
Marzec 
Nasz laureat –Daniek Froń zajął II miejsce w konkursie 
plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu” 
Udział Zuzanny J. i Aleksandry K. w konkursie plastycz-
nym w Cisku „ Pisanki, pisanki jaja malowane” 
Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
Udział w konkursie na najlepszą Palmę Wielkanocną 
Kwiecień 
Udział w konkursie „Jakie znasz zawody” 
Biesiada Śląska zorganizowana przez pracowników przed-
szkola 
Konkurs Fotograficzny „Nasza Ziemia-nasze życie” 
XXV Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „ Śląskie Bera-

nie” w Izbicku, nasza wychowanka Alexandra Halenka 
zajęła i miejsce 
Udział w VII Przeglądzie Artystycznym „Wir sprechen und 
singen Deutsch” w Łanach 
Maj 
VIII Rodzinny Konkurs „Bawię się i uczę w moim przed-
szkolu” 
Udział w konkursie o tematyce ekologicznej 
i antytytoniowej ogłoszonej przez SANEPID w Strzelcach 
Op. 
Apel patriotyczny z okazji 100-lecia Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości z udziałem zaproszonych gości 
Udział w miedzy przedszkolnym konkursie „Przedszkolak 
bezpieczny na drodze” w Zalesiu  Śląskim 
Czerwiec 
Obchody Dnia Dziecka : samodzielne przygotowanie śnia-
dania, dzień piżamowy, wycieczka do Biblioteki Miejskiej, 
piknik w grupach, wycieczka do Straży Pożarnej, wyciecz-
ka do Parku Dinozaurów w Krasiejowie 
Udział w konkursie „Bezpieczny przedszkolak” 
Występ artystyczny dla Seniorów z Domu Pomocy Spo-
łecznej z okazji Dnia Mamy i Taty 
Udział w Pieszym Rajdzie Przedszkolaka  
Udział w XV Edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu 
Wiedzy Ogólnej OMNIBUS „Mali patrioci” 
Festyn rodzinny 

Ważniejsze wydarzenia w leśnickim przedszkolu 
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Szybko minęły kolejne miesiące roku szkolnego 2017/2018, które obfitowały w liczne konkursy, projekty edukacyjne, 
wycieczki oraz uroczystości. w tym pracowitym okresie uczniowie nie tylko poszerzali swoją wiedzę, rozbudzali pasje 
i zainteresowania, ale także otwierali się na potrzeby drugiego człowieka. 
 W kwietniu młodzież klasy VI i VII dzieliła się swoim kunsztem aktorskim z mieszkańcami Raszowej. Młodzi 
artyści przygotowali bowiem przedstawienie na podstawie opowiadań duetu Sempé-Goscinny pt. ,,Mikołajek". Zebrani 
w Klubie Wiejskim goście, śledząc losy głównego bohatera, mogli przenieść się myślami do czasów swego dzieciństwa 
przy niepowtarzalnym klimacie francuskiej piosenki. Szkolni aktorzy pokazali również swoje umiejętności seniorom 
z DDP ,,Stokrotka" w Zdzieszowicach. Dziadkowie i babcie z uśmiechem na twarzy oglądali przygotowany przez mło-
dzież spektakl. Uczniowie mieli również możliwość zmierzyć się ze starszym pokoleniem przy szachownicach. Czas 
szybko minął w miłej i serdecznej atmosferze. Wyjazd ten był prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku 
i życzliwości wobec drugiego człowieka.    
 27 kwietnia br. dzieci z naszej szkoły pojechały na jednodniową wycieczkę do Złotego Stoku. Pierwszym punk-
tem zwiedzania była kopalnia złota. Przewodnik opowiedział uczestnikom wiele ciekawych historii na temat tego miej-
sca. Uczniowie byli w sztolni Gertruda oraz w sztolni Czarna. Mogli tam zobaczyć skarbiec wypełniony 1066 sztabkami 
złota, laboratorium Schärfenberga oraz przepiękny ośmiometrowy wodospad. Następnie wyruszyli do rezerwatu skalnego 
Szczeliniec Wielki, gdzie podziwiali skały podobne do zwierząt i ludzi. Widzieli ,,Mamuta”, ,,Słonia”, ,,Kwokę”, 
,,Wielbłąda” i wiele innych. Ostatnim przystankiem był Mc Donald. Po długiej podróży zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
uczestnicy wyjazdu wrócili do Raszowej. 
 W dniu 21 maja br. uczniowie kl. IV-VII pojechali na dwudniową wycieczkę do Pokrzywnej w ramach projek-
tu ,,Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne". Przy wspania-
łej pogodzie poznawali tajemnice i walory Gór Opawskich. Wchodząc na Biskupią Kopę żółtym szlakiem, podziwiali 
dorodne buki, które obok świerka dominowały w drzewostanie. Na niebieskim szlaku czekała wszystkich wspinaczka 35 
stopniową drabinką po pionowym urwisku skalnym. Dzieci spotkały tam rzadkie, objęte całkowitą lub częściową ochro-
ną, gatunki roślin. Podczas pobytu w Pokrzywnej uczestnicy miło spędzili czas również na basenie, a także w Parku Roz-
rywki i Edukacji „Rosenau – Zaginione miasto”. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. 
 Dnia 29 maja 2018 r. uczniowie klas IV-VII wzięli udział w zajęciach w  Regionalnym Zespole Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu i w Niwkach realizowanych w ramach projektu „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają 
kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”. Nietypowe lekcje odbywały się w pracowniach ekspery-
mentalno-doświadczalnych w zabawowej formie. Uczestnicy bardzo aktywnie i z zainteresowaniem poznawali otaczają-
cy nas świat. Wszyscy wzbogaceni o nowe doświadczenia i przeżycia z pewnością długo będą wspominać pobyt 
w ,,Zaczarowanym Świecie". 
 5 czerwca uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Łubowic - miejsca urodzenia poety Josepha von 
Eichendorffa. Na początku poszukiwań śladów Eichendorffa uczestnicy udali się do Górnośląskiego Centrum Kultury 
i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach. Tam dyrektor ośrodka niezwykle ciekawie opowiedział wszystkim histo-
rię rodu von Eichendorff oraz przybliżył szczegóły z życia wielkiego literata. Pamiątki rodowe (np. herb, fotografie, 
przedmioty codziennego użytku), które można było podziwiać, wywarły na uczestnikach wielkie wrażenie. Następnie 
młodzież przeszła na stary parafialny cmentarz, gdzie można było zobaczyć zabytkowe nagrobki rodziny Eichendorffów. 
Kolejnym przystankiem były ruiny zamku, w którym poeta spędził szczęśliwe lata dzieciństwa. Po zwiedzeniu Łubowic 
grupa udała się do Brzeźnicy, by szukać dalszych śladów wieszcza. Uwagę dzieci przykuł stary murowany młyn. To wła-
śnie tam literat (na pamiątkę swej wielkiej miłości do córki młynarza) napisał wiersz pt. ,,Pęknięty pierścio-
nek''. Niezwykła podróż w czasie wszystkim bardzo się podobała. Dzięki niej uczniowie rozbudzili swe zainteresowanie 
regionem i jego bogactwem kulturowym.   
 W piątek (15 czerwca 2018r.) było w naszej szkole niezwykle gwarno nie tylko w ciągu dnia, ale również nocą. 
Odbyła się bowiem długo oczekiwana ,,VII Noc w Szkole" dla uczniów kl. IV-VII. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 
18.00. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy. Każdej z nich przydzielono opiekuna. Po wymyśleniu nazwy drużyny 
i okrzyku, uczestnicy wyruszyli na podchody. w czasie drogi wszyscy wykonywali przeróżne zabawne zadania. Po po-
wrocie z wyprawy był czas na pyszną kolację w restauracji państwa K.. Potem uczniowie musieli wykazać się zarówno 
znajomością Raszowej jak i sprawnością fizyczną. Wzięli bowiem udział w kolejnej grze terenowej pt. ,,Tropiciele". Za-
bawa polegała na rozszyfrowaniu fragmentów zdjęć i mapy Raszowej, i zrobieniu dokładnie w tym samym miejscu gru-
powego zdjęcia. Do kolejnych przewidzianych atrakcji należały następujące stacje zadaniowe: Skrzynkami do celu, Noc-
na plotka, Tor przeszkód, Łowcy przygód, Skarb na strychu. Uwieńczeniem nocnych wrażeń były śląskie opowieści lu-
dowe z dreszczykiem. Po wieczornej toalecie i przygotowaniu miejsca do spania większość dzieci szybko zasnęła. Tylko 
nieliczni nie zmrużyli oka przez całą noc. Wczesnym rankiem uczniowie zjedli śniadanie, a następnie wszyscy 
w doskonałych humorach rozeszli się do domów, z nadzieją na kolejne nocne spotkanie. 
 Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej szkolnej imprezy: absolwentom (Martynie H., Paulinie 
K., Szymonowi B., Weronice M., Wiktorii Sz., Jakubowi B. oraz Michałowi S.), znawczyni śląskich opowieści ludowych 
Kamili M. oraz dbającym o nasze podniebienia Elżbiecie i Damianowi K. 
 W ostatnim tygodniu roku szkolnego, kiedy oceny zostały już wystawione, a czerwcowa pogoda nie sprzyjała 
siedzeniu w gorących salach lekcyjnych, uczniowie naszej szkoły spędzali aktywnie czas z wychowawcami. Były to miłe 
chwile poświecone na długie spacery, sportowe rozgrywki podczas Rodzinnej Spartakiady, wyjazdy do kina w Opolu 
i Kędzierzynie-Koźlu, a także rowerowe przejażdżki na basen. Młodzież wybrała się nawet do Labiryntu Zagadek, aby 
przez godzinę szukać wskazówek, łamać kody i rozwiązywać łamigłówki. 
 W tym roku szkolnym przedszkole w Raszowej nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Opolskiej Pozytyw-
ki. Pierwszym etapem naszych działań były prelekcje ekologiczne z panem Markiem Ł. - wiceprezesem Stowarzyszenia 
Opolska Pozytywka. Drugi etap został wpleciony podczas Święta Rodziny, które świętowaliśmy trochę inaczej niż za-
zwyczaj. Po części tradycyjnej z wierszami, piosenkami i tańcami oraz poczęstunkiem zaprosiliśmy naszych przedszkola-
ków do konkurencji sportowych w ramach „II Biegu Zajączka”. Dzieci odważnie walczyły o zwycięstwo, a rodzice dziel-
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nie im dopingowali. Po ukończeniu rywalizacji dzieci wraz z rodzicami zebrały środki finansowe na doposażenie Oddzia-
łu Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Kolejnym etapem naszej współpracy była zbiór-
ka makulatury. Zebraliśmy 288 kilogramów. Dochód ze zbiórki przeznaczony został dla dzieci z przedszkola i na Oddział 
Dziecięcy Szpitala. 
 11 czerwca nasze przedszkole odwiedzili bardzo mili goście, którzy mieli długie szyje. Można było się do nich 
przytulić, pogłaskać po miękkim futerku i nakarmić smakołykiem – marchewką. To wszystko dzięki jednemu z naszych 
rodziców. Pani Karolina Sz. od niedawna prowadzi alpakoterapię i w tym dniu zawitała do nas z dwiema alpakami: Bam-
bim i Torem. 
 20 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny występami artystycznymi w Klubie Wiejskim w Raszowej. 
Pożegnaliśmy 15 absolwentów udających się od września do szkoły, do i klasy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom 
(a szczególnie Radzie Rodziców) za zaangażowanie i miłą współpracę. Życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych 
wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód i wielu niezapomnianych przeżyć.   
     Dyrektor ZSP w Raszowej Iwona Pawlus wraz z Gronem Pedagogicznym 

W dniu 11.06.2018 r. dokonano przekazania placu budowy wykonawcy, którym w wyniku procedury 
przetargowej został Zakład Remontowo-Budowlany Joachim Gasz ze Zdzieszowic. Rozpoczęta przebudowa 
i rozbudowa budynku klubu polegać będzie na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń z dostosowaniem 
do obowiązujących standardów użytkowych, w ramach których przewiduje się wymianę konstrukcji dachu wraz ze 
stropem nad parterem oraz  rozbiórkę przybudówki wejściowej z wykonaniem nowego wejścia głównego. Budynek 
zostanie dostosowany dla osób poruszających się na wózkach, dla których wykonana zostanie pochylnia. Wnętrze 
przebudowanego budynku objęte będzie pełną modernizacją w zakresie instalacyjno-budowlanym, polegającym na 
wymianie całości wykończenia ścian i stropów oraz  instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonane zostanie 
nowe ogrzewanie nadmuchowe z wykorzystaniem pompy ciepła w systemie powietrze-powietrze. Przy budynku klubu 
zostanie usytuowany budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej oraz plac zabaw. Stan surowy budynku powinien 
zostać wykonany do 15.09.2018 r., natomiast całość prac budowlanych i wykończeniowych powinna zostać zakończona 
do 31.05.2019 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 722.578,00 złotych.   Referat IP 

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej  

Nazwa zadania Kwota dota-
cji w zł 

Dotacjobiorca 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepeł-
nosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy 
Leśnica w latach 2014 - 2018 

100 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 
mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014 -2018 

66 000,00 Caritas Diecezji Opolskiej 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 110 000,00 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Leśnicy 

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fußballschule 
Leśnica 

15 000,00 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających 
przy kole TSKN w Leśnicy 

7 500,00 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

Koncerty orkiestrowe 2018 10 300,00 Towarzystwo Inicjatyw Kultural-
nych, Edukacyjnych i Artystycznych 
TIKEA 

Droga do samodzielności – kompleksowa rehabilitacja zdro-
wotna i społeczna 

5 000,00 Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych w Zdzieszowicach 

Festyn rodzinno-sportowy 1 500,00 Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna 

Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 
zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica 

10 000,00 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP  NP w Leśnicy 

Poradnia psychologiczno-rodzinna – Góra Św. Anny 4 000,00 Stowarzyszenie Sprawiedliwość, 
Pokój i Integralność Stworzenia – 
Góra Świętej Anny 

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach 
Kozielskich wraz z oficjalnym przekazaniem samochodu 
pożarniczego 

4 350,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkach 
Kozielskich 

Uroczyste otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Raszowej 

4 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Raszo-
wej 

W ramach otwartych konkursów ofert na rok 2018 dotacje z budżetu gminy Leśnica udzielone zostały na wsparcie 
następujących zadań: 

Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

KL 
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SZKOLNE WIADOMOŚCI 
 Ostatnie pół roku w Szkole Podstawowej w Leśnicy minęło pracowicie, choć ciekawie i wesoło. Działo się to za 
sprawą wielu inicjatyw cieszących się dużym zaangażowaniem dzieci, nauczycieli i rodziców. 
 W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy realizację projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej szkoły rozwijają kom-
petencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne". w ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach przyrod-
niczych, matematycznych, informatycznych, z robotyki i automatyki, doradztwa zawodowego, języka angielskiego 
i języka polskiego, w zajęciach z psychologiem. Istotnym dopełnieniem tych zajęć były wyjazdy edukacyjne. Klasy IV-
VII brały udział w wycieczce do Pokrzywnej. w ramach projektu wszystkie klasy naszej szkoły wyjechały także do Re-
gionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i w Niwkach. Dzieci z klas I-III w ramach realizowanego 
projektu odwiedziły również opolski ogród zoologiczny.  
 Szkoła Podstawowa w Leśnicy uczestniczy już drugi rok w projekcie „Europejskie Szkoły Demokracji 
i Partycypacji”. Kontynuowaliśmy współpracę z nauczycielami z Polski, Niemiec i RZPWE w Opolu. Celem projektu 
jest stworzenie przestrzeni do rozwoju wspólnych strategii zajęć i środowiska szkolnego, wspomagających wychowanie 
w demokracji całego społeczeństwa szkolnego.  w ramach tego projektu zrealizowaliśmy dotychczas wiele działań, po-
śród których jednym z najważniejszych jest podjęcie współpracy partnerskiej z niemiecką szkołą w Speyer.  Delegacja ze 
szkoły w osobach dyrektora i nauczyciela języka niemieckiego wzięła udział w seminarium, które odbywało się między 
innymi w Europejskim Centrum im. Roberta Schumana. w dalszej części realizowanego modułu była wizyta w szkole 
partnerskiej  w Speyer, w czasie której  poznaliśmy miejscowy system edukacji. Wspólnie z uczniami z naszej partner-
skiej szkoły w Niemczech uczestniczyliśmy w konkursie na najlepsze logo projektu „Europejskie Szkoły Demokracji 
i Partycypacji”. Logo autorstwa naszego ucznia weźmie udział w finale konkursu.  
 Kolejny projekt realizowany w naszej szkole pod patronatem Pana Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskie-
go nosi nazwę ,,Dzieci Europy”. w dniach 25 – 26 maja gościliśmy uczniów i opiekunów z zaprzyjaźnionej szkoły 
z Crostwitz w pierwszym dniu nasi goście odwiedzili szkołę. Potem udali się na spotkanie z Panem Burmistrzem. Na-
stępnie pojechali do Olszowej, aby zobaczyć Park Miniatur Budowli Sakralnych. Kolejnym punktem programu było 
zwiedzanie Góry Św. Anny, a wieczorem – wspólna zabawa na dyskotece. w drugim dniu wizyty nasi goście udali się 
nad jezioro w Januszkowicach, na zajęcia na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, które prowadzone były 
przez drużynę WOPR oraz funkcjonariuszy policji. Po południu zaś goście oraz cała społeczność szkolna uczestniczyli 
w Święcie Rodzinki – corocznym festynie szkolnym połączonym z zawodami sportowymi. Imprezę rozpoczęliśmy 
pokazem mody ekologicznej w wykonaniu uczniów klas V, potem obejrzeliśmy występ uczennic klasy III b. Swój pro-
gram zaprezentowali również goście z Crostwitz.  Istotnym punktem święta były zmagania sportowe, w których uczest-
niczyły wszystkie klasy wraz z rodzicami oraz goście.  
 Oprócz wyjazdów i innych przedsięwzięć organizowanych w ramach realizowanych projektów edukacyjnych 
wiele jeszcze innych wycieczek i imprez wzbogacało działalność wychowawczą naszej szkoły. Zimą grupa 70-ciu 
uczniów pod opieką nauczycieli i rodziców aktywnie spędziła dzień na stoku Nowa Osada w Wiśle Malince. Dzieci 
z klas młodszych chętnie uczestniczyły też w zielonych szkołach, dofinansowanych w ramach projektu „Bezpieczna 
Akademia Rozwoju Leśniczan”. Klasy I-II wyjechały na zieloną szkołę do Porąbki. Na zielonej szkole przebywali także 
trzecioklasiści, tym razem dojechali oni aż nad morze, do Łeby. Uczniowie klas VII uczący się języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej mieli okazję obejrzeć w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu trzy przedstawienia tea-
tralne przygotowane przez młodzież mniejszości niemieckiej w ramach projektu „Jugendbox”. Siódmoklasiści wybrali 
się także w Góry Świętokrzyskie.  Uczniowie klas II i III uczestniczyli w wycieczce do Łagiewnik oraz Wadowic. Piel-
grzymkę rozpoczęli od Mszy Świętej odprawionej przez naszego księdza wikarego w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, po czym wyruszyli do Wadowic, gdzie zwiedzili Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny, w której to spoczywają relikwie naszego papieża, Jana Pawła II. Wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej odbyli nato-
miast piątoklasiści. Podczas wyprawy zwiedzili Kopalnię Złota w Złotym Stoku, wspinali się na Szczeliniec, spacerowali 
po parku zdrojowym w Kudowie Zdroju. w związku z zakończeniem roku szkolnego wiele klas odpoczywało czynnie na 
świeżym powietrzu. Klasy pierwsze udały się na pieszy rajd do Góry Św. Anny. Jak zwykle sporym powodzeniem cie-
szyły się zajęcia na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą prowadzone przez drużynę WOPR oraz funkcjonariu-
szy leśnickiej policji. Na wycieczkę rowerową do Januszkowic udały się klasy I, IVa, Va i VI a. Klasy IVc i Vb wybrały 
natomiast basen w Zdzieszowicach. To był prawdziwy przedsmak wakacyjnych wrażeń! 
 W ciągu minionego półrocza w leśnickiej szkole zorganizowano także wiele innych przedsięwzięć, z których na 
pierwszym miejscu wymienić można przygotowywany już dwunasty raz Sejmik Ekologiczny, w tym roku pod hasłem 
„Nasza Ziemia – nasze życie”. w towarzystwie wielu znamienitych gości na tegorocznym sejmiku jak zwykle mieliśmy 
okazję wysłuchać przepięknych występów uczestników powiatowego konkursu piosenki ekologiczno-przyrodniczej, 
zwycięzców konkursu literackiego oraz poznać laureatów gminnego konkursu fotograficznego. Sejmik wzbogacił pokaz 
mody ekologicznej klas V, prezentacje ekologiczne uczniów zaproszonych szkół oraz nasze tańce i piosenki. Po wystę-
pach zaproszeni goście przygotowali dla uczniów warsztaty, które miały na celu poszerzenie naszej wiedzy w dziedzinie 
ekologii i przyrody.  
 Cofając się troszeczkę w czasie, musimy wspomnieć o przygotowanych z wielkim zamachem obchodach Powi-
tania Wiosny w ramach projektu „Bezpieczna szkoła bez nałogów – dzień przyjaźni”. Po radosnym występie klas 
III a i III c klasy starsze wzięły udział w wiosennym turnieju klas, który obfitował w wiele zabawnych konkurencji przy-
gotowanych przez klasy VII. 
Trochę inaczej świętowaliśmy w tym roku również Wielkanoc. Udaliśmy się mianowicie przed świętami do naszego 
kościoła i tam obejrzeliśmy niezwykle poruszające misterium Męki Pana Jezusa w wykonaniu klasy III b. To był na-
prawdę niezwykły spektakl.  
Z innych uroczystości wymienić można audycję przygotowaną przez klasę IV a z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, ob-
chody Dnia Bezpiecznego Internetu i Dnia Nowych Technologii oraz koncert w bazylice Świętej Anny z okazji Dnia 
Matki, podczas którego wielkie wzruszenie wywołał występ dzieci z naszej szkoły. 19 czerwca uczniowie klasy 
IV a i V b odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej prezentując krótki, ale bardzo urozmaicony program 
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artystyczny.  
 Wiele atrakcji uczniom zaproponowała w II semestrze także szkolna biblioteka. w styczniu odbyło się pasowa-
nie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I. Uczniowie klasy i a wkrótce odwiedzili także Bibliotekę Publiczną. 
Tu poznawali sposób i zasady korzystania z księgozbioru oraz słuchali czytania pani bibliotekarki. z inicjatywy bibliote-
karki szkolnej uczniowie klasy V a w ramach zajęć bibliotecznych odwiedzili Galerię Sztuki, gdzie obejrzeli prace 
uczestników plenerów malarskich zwanych „Międzynarodowymi Sympozjami Twórców”.  
 Od zawsze uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w wielu akcjach charytatywnych. Tak było także 
w minionym półroczu. Zapoczątkowaliśmy go oczywiście akcją Słodki Tydzień organizowaną w ramach Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Poza tym wielu uczniów naszej szkoły, jak co roku, pełniło rolę wolontariuszy Orkiestry, po-
święcając czas i siły wsparciu tego wspaniałego celu. Inicjatywą klas siódmych w tym semestrze był udział w akcji „Dać 
im Nadzieję” pod patronatem Referatu misyjnego Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Górze św. Anny. 
Już po raz drugi postanowiliśmy wesprzeć naukę dziewczynki Idrissy z Burkina Faso. 
 W naszej szkole zostały także tradycyjnie przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas pierwszych z udzielania 
pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Program Edukacyjny ,,Ratujemy i Uczymy Ratować" pro-
wadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.   
 Dobre warunki edukacji to oczywiście wydatki. w mijającym roku szkolnym  oddano do użytku uczniów nową 
pracownię chemiczno–fizyczną. z inicjatywy Burmistrza Leśnicy pana Łukasza Jastrzembskiego, decyzją Rady Miej-
skiej  koszt pracowni ok. 40 tys zł  sfinansowano ze środków Gminy Leśnica, za co serdecznie dziękujemy. Nowa pra-
cownia rozpoczęła działalność w styczniu. w kwietniu uczniowie i zaproszeni goście sprawdzili jej funkcjonalność pod-
czas uroczystego otwarcia i towarzyszących mu pokazów.  
W ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – 
dwa monitory interaktywne o wartości 17 500 zł (w tym wkład własny Gminy Leśnica i szkoły 3500 zł). 
 Pora wspomnieć teraz o sukcesach naszych uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. 
w tym semestrze możemy pochwalić się finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, laureatami Konkur-
sów "Memory master" z języka angielskiego i "Orzeł Matematyczny", sukcesami powiatowymi w konkursie plastycz-
nym "Mieszkam w ciekawym miejscu", w konkursie recytatorskim oraz wieloma sukcesami na szczeblu gminnym. Poza 
tym z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie brali udział w kilku konkursach histo-
rycznych. 
Szczególnie dużo dumy dostarczyli nam w tym roku sportowcy, zdobywając na różnych szczeblach znakomite wysokie 
miejsca. Nasi uczniowie dominowali w powiatowych biegach przełajowych, w powiatowych turniejach piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców, w powiatowym turnieju dziewcząt  i chłopców „Z podwórka na stadion – O Puchar Tymbarku”, 
w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w L.A. - biegach sztafetowych, biegach na dystansach 100, 500 i 600 me-
trów, w rzutach piłeczką palantową. w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA najlepsi byli nasi chłopcy, 
a dziewczynki wywalczyły drugą lokatę. i miejsce przyniosły nam także Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużyno-
wych. Nie brakowało też sukcesów wojewódzkich. w Półfinale Wojewódzkim w Halowej Piłce Nożnej drużyna dziew-
cząt zajęła III miejsce. Uczeń naszej szkoły wywalczył II miejsce na tym etapie w rzucie piłeczką palantową i dwa 
V miejsca w biegach. 
 Tak wspaniałymi informacjami kończymy nasz artykuł. Wszystkim uczniom naszej szkoły, ich nauczycielom 
i rodzicom serdecznie gratulujemy, a całej społeczności lokalnej gorąco dziękujemy za współpracę i wsparcie.  
        Iwona Romanowska 
        Barbara Górna – Dyrektor SP w Leśnicy 

Wydawca:  
Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,  

47-150 Leśnica, tel. 77 461 52 81 
Zespół redakcyjny: Edyta Gola,  Marcin Mond  

www.lesnica.pl, gazeta@lesnica.pl 

            Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Raszowej jest w trakcie zakończenia. Realizacja zadania 
przebiega zgodnie z harmonogramem. Na sierpień 2018 
roku planowane jest zakończenie rozbudowy wraz 
z wszystkimi odbiorami Obecnie na obiekcie trwają roboty 
wykończeniowe: malowanie ścian, wykończenie posadzek 
oraz  zagospodarowanie terenu.  
 Obiekt będzie służył mieszkańcom sołectwa 
Raszowa a szczególnie Strażakom OSP.  Przedstawiciele  
OSP uczestniczyli w realizacji inwestycji i czekają na dzień 
kiedy będą mogli korzystać z obiektu. 

Referat IP 

Rozbudowa OSP w Raszowej  
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Absolwenci przedszkola ZSP w Raszowej Nowi przyjaciele przedszkolaków ZSP w Raszowej 

Święto rodzinki SP Leśnica Nowi XII Regionalny Sejmik Ekologiczny Nasza Ziemia-
nasze życie 

Konkurs Omnibus Mały Patriota przedszkole w Dolnej Konkurs Omnibus Mały Patriota przedszkole w Dolnej 

Jasełka przedszkole w Leśnicy Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 


