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W sobotę, 23 października 2021 r. w restauracji 
„Harcówka” w Górze Świętej Anny odbył się XII Zjazd Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, który zwoływany jest raz na pięć lat. Celem 
Zjazdu było podsumowanie pięcioletniej działalności Ochot-
niczych Straży Pożarnych w gminie Leśnica i Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP, a także wybór nowych 
władz i wyznaczenie kierunków działania na kolejną kaden-
cję. 

Zjazd był kulminacją kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w OSP, którą przeprowadzono w okresie czer-
wiec-sierpień 2021 r. Pomimo obowiązujących wciąż obo-
strzeń sanitarnych wywołanych przez koronawirusa SARS-
CoV-2 (z tego powodu przesunięto terminy kampanii) pod-
kreślić należy, że walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
były dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie, 
przebiegły sprawnie, chociaż przy niższej nieco frekwencji 
uczestników. Na zebraniach rozliczono dotychczasowe za-
rządy z realizacji zadań, wytyczono główne kierunki dalszej 
działalności oraz wybrano nowe Zarządy OSP, Komisje Re-
wizyjne oraz przedstawicieli jednostek do Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP i delegatów na Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego. Na siedem OSP w naszej gminie, 
w  dwóch nastąpiła zmiana Prezesa – w OSP Lichynia i OSP 
Łąki Kozielskie. Nowego Naczelnika OSP wybrano w Lichyni, 
Raszowej i w Zalesiu Śląskim. 

W Zjeździe uczestniczyło z głosem stanowiącym 
21 delegatów reprezentujących wszystkie jednostki OSP 
z terenu gminy (na ogólna liczbę wybranych 23 delegatów), 
co stanowiło 91,30%. W związku z tym powołana Komisja 
Mandatowa, której przewodniczyła dh Izabela Lizoń stwier-
dziła prawomocność obrad Zjazdu i podejmowanych 
uchwał. Obecni byli członkowie ustępujących władz gmin-
nych Związku OSP RP – zarządu i komisji rewizyjnej, przed-
stawiciele OSP do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
oraz zaproszeni goście: Wiceprezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP w Warszawie dh Teresa Tiszbierek, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opol-
skich dh Rajmund Murlowski, Zastępca Komendanta Powia-
towego PSP w Strzelcach Opolskich bryg. Paweł Poliwoda, 
zasłużeni działacze OSP: odznaczony Złotym Znakiem 
Związku OSP RP dh Bronisław Szura i Honorowy Prezes Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy 

dh Olgierd Jakrzewski, Burmistrz Leśnicy pan Łukasz Ja-
strzembski, Dyrektor LOKiR w Leśnicy-radna Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego pani Edyta Gola oraz Inspektor 
w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pani Barbara Tiszbierek. 
Obradom Zjazdu przewodniczył dh Rajmund Murlowski. 

W pierwszej części Zjazdu uczestnicy wysłuchali 
sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
w latach 2016-2021. Bilans dokonań Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego w minionej kadencji przedstawił w spra-
wozdaniu Prezes ustępującego Zarządu dh Ryszard Golly, 
zaś działania na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpoża-
rowej w okresie sprawozdawczym zreferował Komendant 
Miejsko-Gminny dh Piotr Koszucki. Sprawozdanie z działal-
ności Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego złożył 
przewodniczący Komisji dh Joachim Zagrol, który następnie 
zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Oddziału Miejsko-Gminnego za okres 2016-
2021. W głosowaniu absolutorium dla Zarządu zostało 
udzielone jednogłośnie. 

Część wyborczą Zjazdu poprzedzono odczytaniem 
sprawozdania Komisji Wyborczej, której przewodniczyła dh 
Mariola Murlowska. Następnie jednogłośnie zatwierdzono 
skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego. Jednomyślnie 
wybrano też Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-
Gminnego. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP ukonstytuował się na-
stępująco: 

Prezes - Marcin Murlowski (OSP Raszowa) 
Wiceprezes - Teresa Tiszbierek (OSP Zalesie Śląskie) 
Wiceprezes - Marek Zagrol (OSP Łąki Kozielskie) 
Wiceprezes - Ryszard Golly (OSP Zalesie Śląskie) 
Komendant Gminny - Piotr Koszucki (OSP Leśnica) 
Sekretarz - Patryk Namysło (OSP Leśnica) 
Skarbnik - Paweł Gawlik (OSP Wysoka) 
Członek prezydium - Arkadiusz Kroker (OSP Lichynia) 
Członek prezydium - Alfons Długosz (OSP Czarnocin) 
Członek zarządu - Jan Koteluk (OSP Czarnocin 
Członek zarządu - Dariusz Namysło (OSP Leśnica) 
Członek zarządu - Jerzy Szablicki (OSP Lichynia) 
Członek zarządu - Łukasz Kwoczała (OSP Łąki Kozielskie) 
Członek zarządu - Tomasz Kosubek  (OSP Raszowa) 

Członek zarządu - Teresa Murlowska (OSP Raszowa) 
Członek zarządu - Marcin Polewka (OSP Wysoka) 
Członek zarządu - Aleksander Sotor (OSP Wysoka) 
Członek zarządu - Krzysztof Strużyna (OSP Zalesie Ślą-
skie) 

Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ukonsty-
tuowała się następująco: 

Przewodniczący - Joachim Zagrol (OSP Raszowa) 
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Korczyński (OSP Zalesie 
Śląskie) 
Sekretarz - Kamil Pietczyk (OSP Łąki Kozielskie) 

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano 
wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiato-
wych Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich. Zarząd Od-

RP w LeXII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy 
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działu Miejsko-Gminnego wybrał do Zarządu Oddziału 
Powiatowego następujących przedstawicieli: 

dh Teresa Tiszbierek, 
dh Alfons Długosz. 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Strzelcach Opolskich wybrani zostali: 

dh Krzysztof Golly, 
dh Tadeusz Korczyński, 
dh Rajmund Murlowski. 

Na koniec Przewodniczący Komisji Uchwał i Wnio-
sków dh Marek Wojtala przedstawił projekty uchwał Zjaz-
du. Jednogłośnie uchwalono program działania na lata 
2021-2026 oraz podjęto uchwały w sprawach udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzenia 
składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, wy-
boru Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego, wy-
boru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. W oko-
licznościowych wystąpieniach, goście przybyli na Zjazd 
gorąco podziękowali ustępującemu Zarządowi za działal-
ność w zakończonej kadencji, a nade wszystko wyrażali 
uznanie strażakom za ich pełną poświęcenia służbę i sku-
teczną ochronę życia i mienia mieszkańców. Gratulowali 
wyboru nowemu Zarządowi życząc jednocześnie powo-
dzenia w realizacji zaplanowanych zamierzeń w następ-
nych latach. 

Burmistrz Łukasz Jastrzembski i Dyrektor LOKiR 
w Leśnicy-radna Sejmiku Województwa Opolskiego Edyta 
Gola wręczyli Prezesowi Ryszardowi Golly oraz Komen-
dantowi Miejsko-Gminnemu OSP Piotrowi Koszuckiemu 

pamiątkowe dyplomy - podziękowanie za pełną zaangażo-
wania działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych 
i umacnianie ochrony przeciwpożarowej w gminie Leśnica 
w kadencji 2016-2021 oraz okazjonalny upominek. 

 
W ostatnim punkcie porządku obrad głos zabrał 

Prezes dh Marcin Murlowski, który podziękował członkom 
Zarządu za wybór i zaufanie, jakim został obdarzony, 
uczestnikom Zjazdu i zaproszonym gościom za przybycie. 
Po czym zamknął obrady Zjazdu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy. 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
/-/ Jerzy Wojtala 

Przebudowa budynków mieszkalnych w Leśnicy przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz Ludowej 11 

        W lipcu br. Firma Inżynierska ALOG z Kędzierzyna-
Koźla rozpoczęła roboty budowlane na obiekcie. Prace 
zaplanowano na lata 2021-2022. Zgodnie z harmonogra-
mem robót w roku bieżącym wykonano: 

 wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby da-
chowej budynków; 

 wymianę całości pokrycia dachów z papy asfaltowej na 
papę termozgrzewalną, wraz z wymianą obróbek bla-
charskich; 

 wymianę kominów ponad dachem; 

 remont elewacji frontowej obejmujący odtworzenie 
tynków zewnętrznych, boniowania przyziemia oraz 
cokołu, wraz z malowaniem elewacji; 

 docieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych od 
strony zaplecza, wraz z wykonaniem nowych tynków 
cienkowarstwowych. 

Ponieważ remontowane budynki znajdują się na terenie 
zabytkowego osiedla wpisanego do rejestru zabytków, 
prace budowlane prowadzone są w oparciu o wytyczne 
zawarte w programie prac konserwatorskich. Wartość 
robót wykonanych w 2021 r. wyniosła 340.000 zł. 
Na rok przyszły zaplanowane są prace remontowe we-

wnątrz budynku, w tym min.: 

 wymiana instalacji elektrycznej oraz zamontowanie 
grzejników akumulacyjnych; 

 wykonanie nowych schodów na I piętro; 

 wykonanie nowych sufitów podwieszonych, pionów 
wentylacyjnych oraz malowanie pomieszczeń. 

Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2022 r. 
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Adaptacja instalacji grzewczych w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej 
oraz w Szkole Podstawowej w Leśnicy 

         W czerwcu br. Zakład Gazowniczy wykonał przyłą-

cza gazowe do budynków: Szkoły Podstawowej przy ul. 

Zdzieszowickiej oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej 

przy ul. Nad Wodą. Jednocześnie Gmina Leśnica przepro-

wadziła przetarg publiczny w celu wyboru wykonawcy 

zadania pn. adaptacji istniejących instalacji grzewczych 

w szkołach na terenie Leśnicy. Wykonawcą prac została 

firma OPOLTERM z Opola. Zakres prac był podobny w obu 

obiektach i obejmował demontaż kotłów olejowych i za-

montowanie w ich miejsce kotłów gazowych kondensa-

cyjnych wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u w ko-

tłowniach. W Szkole Podstawowej dodatkowo podłączo-

no instalację gazową do kuchni, dzięki czemu można było 

zastąpić piec węglowy kuchenką gazową oraz zamonto-

wać kocioł gazowy do grzania ciepłej wody użytkowej. 

Koszt inwestycji wyniósł 903.459 zł.  

Gmina Leśnica podpisała umowę z Zarządem Wojewódz-

twa Opolskiego o dofinansowanie projektu z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

w wysokości 51% wydatków kwalifikowalnych. 

Ref. IP 

Zadanie „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu 
z zagospodarowaniem otoczenia” w realizacji 

Budowa Klubu Wiejskiego w Kadłubcu zlokalizowana jest 
w Kadłubcu przy ulicy Wiejskiej 93 na działce nr 471/4. 

 W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na 
realizację zadania wyłoniono wykonawcę—Zakład Remon-
towo – Budowlany S.C. A&S Janusz M. Adamów, Renata 
Adamów ul. Polna 4a, Twardawa. 

 W dniu 29 lipca 2021r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-
strzembski wraz z nadzorem inwestorskim oraz pracowni-
kami urzędu przekazał wykonawcy plac budowy. 

Okres realizacji inwestycji - 12 miesięcy od dnia 8 lipca 
2021 r. 

 Przedsięwzięcie zostanie finansowane ze środków budże-
tu gminy oraz ze wsparcia środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2020r.) w wysokości 81 137,90 zł.  
Ogólny koszt inwestycji wynosi  ok. 1 300 000,00 zł. 

Zakres prac dotyczących przebudowy i wyposażenia 
Klubu Wiejskiego w Kadłubcu z zagospodarowaniem oto-
czenia, obejmuje w szczególności: 

 Roboty rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne,  

 Roboty konstrukcyjne, wykonanie stanu surowego 
budynku (fundamenty, konstrukcja, konstrukcja 
dachu, pokrycie dachowe, ścianki działowe, podłoża, 
posadzki, podłogi, izolacje cieplne, tynki, stolarka) 

 Roboty elewacyjne, 

 Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, sanitar-
ne, ogrzewania nadmuchowego i wentylacji, alarmo-
we, odgromowe, teleinformatyczne i TV-SAT, 

 Zagospodarowanie terenu: chodniki, krawężniki, 
mała architektura, ogrodzenie, montaż zbiornika 
wybieralnego na ścieki. 

 Program funkcjonalny budynku jest przystosowany dla 
potrzeb lokalnej społeczności –Klub Wiejski (świetlica) 
z pomieszczeniami użytkowymi tj. sala wielofunkcyjna przy-
stosowana dla nie więcej niż 36 osób oraz zapleczem cater-
ingowym (kuchennym), zapleczem sanitarno-higienicznym 
w tym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. 
Na poddaszu zlokalizowane będą wydzielone pomieszcze-
nia sanitarne oraz 3 pomieszczenia użytkowe / sala wielo-
funkcyjna (3 stanowiska komputerowe, zestawy urządzeń 
zabawowo-rekreacyjnych typu np. bilard ), pomieszczenie 
Rady Sołeckiej i mniejszości niemieckiej. Budynek ogrzewa-
ny będzie  pompą ciepła ze wspomaganiem elektrycznym 
w okresie spadku temperatury zewnętrznej poniżej -15°C 
w systemie kanałowym powietrze-powietrze. 
Zakładany termin zakończenia zadania—08 lipiec 2022r. 

Ref. IP 
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Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w gminie Leśnica. Chodzi oczywi-
ście o ul. XV-Lecia w miejscowości Zalesie Śląskie. Wy-
konawcą zadania była spółka PLADA Sp. z o.o. z Chrzą-
stowic. Roboty przebiegały sprawnie i bez większych 
niespodzianek. Całkowita wartość zadania to 
1.519.478,05 zł. Gmina Leśnica na realizację przedsię-
wzięcia uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 
243.843,00 złotych.  

Jak tylko gmina uzyska pozwolenie na użytkowanie, 
będzie można podpisać umowę z Zakładem Gospodar-

ki Komunalnej w Leśnicy na odbiór ścieków i podłączyć 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Powinno to 
nastąpić z początkiem przyszłego roku. 

Po zakończonych robotach kanalizacyjnych Gmina Le-
śnica planuje w 2022 roku przebudowę ul. XV-lecia na 
całej długości z wykonaniem nowej nawierzchni bitu-
micznej wraz z budową chodnika co podwyższy 
w znacznym stopniu komfort użytkowników tejże dro-
gi. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

                                                                                       Ref. IK 

Dzięki wielu staraniom ukończono przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lichynia. 
Inwestycja stanowiła drugi i ostatni etap przedsięwzięcia, 
polegającego na połączeniu komunikacyjnym miejscowo-
ści Lichynia i Łąki Kozielskie, stanowiącym głównie dojazd 
do pól uprawnych w tym rejonie. Przedmiotowy ciąg ko-
munikacyjny jest też atrakcyjnym obiektem dla prężnie 
rozwijającej się w naszej gminie turystyki rowerowej. 
Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga z Jary-
szowa. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 452.080,-  
zł. Gmina Leśnica na realizację zadanie uzyskała dofinan-
sowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego 
budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w wysokości 168.750,00 zł.  

Ponadto na terenie sołectwa rozpoczęła się modernizacja 
drogi gminnej, ul. Ogrodowej na odcinku niespełna 660 
mb. Przedsięwzięcie obejmuje częściową wymianę pod-
budowy i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfalto-
wego na całej długości wraz z wymianą istniejących kra-
wężników. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe „DOMAX” z Boronowa. Wartość 
zadania to 618.466,77  zł. Gmina Leśnica na realizację 
przedsięwzięcia pozyskała środki zewnętrzne 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PGR 
w wysokości 400 tys. złotych 

                                                                                       Ref. IK 

Droga transportu rolnego w miejscowości Lichynia 

Remont drogi w miejscowości Kadłubiec 

Ukończono remont drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Kadłubiec. 
Oprócz dojazdu do posesji przedmiotowy ciąg komunikacyjny może posłużyć 
jako bezpieczna alternatywa dla jadących przez miejscowość rowerzystów, 
którzy chcą uniknąć nadmiernego natężenia ruchu na drodze powiatowej. 
Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Wartość zadania zamknęła się w kwocie niespeł-
na 300 tyś. złotych.                                  Ref. IK 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Zalesiu Śląskim 

Wykaz telefonów alarmowych 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: 

(77) 459 18 80, 604 087 131 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy 

Olesno: (34) 350 91 90, 504 029 645 

Akcja zima:(34) 350 91 99 

DROGI POWIATOWE 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich: 

(77) 440 17 00, (77) 440 17 18, 602 297 839 

 

DROGI GMINNE 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: 

- w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : (77) 461 53 81 

- w dni robocze po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy: 

509 819 539 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieru-
chomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ru-
chu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomo-
ści. 

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 
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Atrakcyjna Gmina Leśnica 

Azbest jest surowcem o budowie włóknistej, łatwo się kru-
szy i łamie, a jego pył jest szkodliwy dla naszego zdrowia, 
powodując wiele groźnych chorób.  Obecnie wiele dachów 
jest jeszcze pokrytych eternitem. Za pośrednictwem Gminy 
Leśnica można ubiegać się o dofinasowanie z WFOŚiGW 
w Opolu na demontaż, transport, utylizację azbestu w ra-
mach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest. W roku 2021 zutylizowa-
nych zostało 18,89 ton wyrobów azbestowych zlokalizowa-
nych na terenie naszej gminy, a od 2015 r. do 2020 r. ze-
brano za pośrednictwem Urzędu Gminy - 193,622 ton. 

Drogi mieszkańcu, jeśli na swojej posesji posiadasz azbest 
(na dachu, pryzmie), to z początkiem 2022 r. złóż wniosek 

o dofinansowanie w celu jego unieszkodliwienia. Od stycz-
nia 2022 r. wnioski będzie można pobrać ze  strony inter-
netowej oraz w siedzibie naszego Urzędu.  

Wszelkie informacje udziela Referat Rolnictwa, Ekologii 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Le-
śnicy, pokój 104, tel. 774639855. 

 

Ref. Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami  

AZBEST ciągle wśród nas! 

Lepsza jakość powietrza w Gminie Leśnica! 

Gmina Leśnica od 2016 roku udziela dotacji celowych ze 
środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosz-
tów zmiany systemów grzewczych. Obecnie dotacje 
udzielane są na podstawie uchwały nr XXX/201/21 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca 2021 r.  

W 2021 roku udzielono dofinansowania do wymiany 
52 źródeł ciepła na systemy proekologiczne prowadzące 
do poprawy stanu środowiska na łączną kwotę 183.000 
zł. „Stare kopciuchy” w 2021 r. zostały wymienione na 

ekologiczne urządzenia grzewcze: kotły na biomasę – 
pellet (21 szt.), pompy ciepła (18 szt.), kotły gazowe 
(7 szt.), jak również kotły na paliwo stałe – ekogroszek 
(4 szt.) oraz urządzenia grzewcze elektryczne (2 szt.).  

Cieszymy się, że nasi mieszkańcy coraz bardziej dbają 

o nasze wspólne dobro – CZYSTE POWIETRZE! 

Letni sezon turystyczny w Punkcie Informacji Turystycz-
nej Gminy Leśnica w Górze św. Anny zakończył się 
w październiku. Mimo panującego stanu epidemiologicz-
nego oraz obostrzeń z nim związanych, turystów w na-
szej gminie nie brakowało. Piękne krajobrazy, bogactwo 
przyrodnicze, sakralne i historyczne, liczne szlaki piesze 
i rowerowe zachęcają do wypoczynku na naszym obsza-
rze. W Punkcie Informacji Turystycznej w Górze św. An-
ny chętni mogli zdobyć informacje na temat dostępnych 
możliwości noclegowych, restauracji, atrakcji turystycz-
nych w najbliższej okolicy. Mogli również zaopatrzyć się 
w mapy, przewodniki i informatory. Dostępne były rów-
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Dożynki Gminne 

19 września 2021 r. w Górze Św. Anny odbyły się 
Dożynki Gminne. W namiocie ustawionym obok Domu 
Pielgrzyma zaprezentowały się zespoły taneczne: 
Marlenki, Mini Entropia, Entropia i Wataha oraz 
mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka, La Bella Juniorki i La 
Bella Seniorki. Ponadto na dożynkowej scenie wystąpili 
Mirek Jędrowski z zespołem, Dominika i Janusz Żyłka oraz 
kabaret Grzegorza Poloczka. 

Ważnym punktem dożynek było tradycyjne 
uroczyste przekazanie chleba Burmistrzowi przez 
starostów dożynkowych z naszych miejscowości, którymi 
byli: Magdalena i Kamil Barteczko z Dolnej, Hanna 
Kruczek i Tobiasz Szendzielorz z Góry Św. Anny, Teresa 
i Hubert Tischbierek z Krasowej, Natalia i Krzysztof 
Mateja z Kadłubca, Barbara Mincer i Rafał Wieczorek 
z  Leśnicy, Wanda i Marian Sołtysik z Lichyni, Sabina 
i Tomasz Wylezik z Łąk Kozielskich, Renata i Michał 
Tomanek z Raszowej oraz Gabriela i Krystian Kroker 
z Zalesia Śląskiego. 

Poświęcenia chleba dokonał Ojciec Zachariasz 
Kowalski proboszcz parafii w Górze Św. Anny, a Burmistrz 
Łukasz Jastrzembski chlebami podzielił się z Burmistrzem 
partnerskiej gminy Crostwitz Marko Klimannem, Posłem 
Helmutem Paisdziorem, Zuzanną Donath-Kasiurą—
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józefem 
Swaczyną – Starostą Strzeleckim, Józefem Garbaczem – 
Prezesem Banku Spółdzielczego w Leśnicy, Markiem 
Froelichem – Prezesem Izby Rolniczej w Opolu, 

Ryszardem Froniem – Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Leśnicy, Gizelą Szendzielorz i Waldemarem Bednarkiem 
– radnymi Rady Powiatu Strzeleckiego, Mariolą 
i Joachimem Wiesiollek – właścicielami firmy 
Transannaberg Wiesiollek, Ojcem Zachariaszem 
Kowalskim, księdzem Janem Polokiem – Diecezjalnym 
Duszpasterzem Rolników, Lidią Kremser – Tomeczek – 
Sekretarz Gminy Leśnica, Agnieszką Nowak – 
kierownikiem Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy 
i Edytą Golą – dyrektorem LOKiR. 

Słodkimi pucharami, dyplomami i nagrodami 

uhonorowano sołectwa, które wzięły udział w konkursie 
koron żniwnych. Pierwsze miejsce zdobyła korona 
z Raszowej. Miejsce drugie przyznano Górze Św. Anny 
i Łąkom Kozielskim. Wyróżnienia i nagrody za udział 
otrzymały miejscowości: Dolna, Kadłubiec, Krasowa, 
Leśnica, Lichynia, Zalesie Śl. Organizatorzy zapewnili 
stoiska gastronomiczne oraz dmuchańce dla dzieci. 
Dożynki zakończyła zabawa z Dj`em Mickey-P. 

Organizatorami Dożynek Gminnych 2021 byli 
Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Dziękujemy za współpracę 
Domowi Pielgrzyma i strażakom z OSP Łąki Kozielskie. 
Patronat medialny nad imprezą objęli Radio Opole 
i Strzelec Opolski. 

LOKiR 

nież pamiątki związane z Górą św. Anną, jak np.: magne-
sy, pocztówki, przypinki, monety okolicznościowe. Dla 
podróżujących szlakiem św. Jakuba nie zabrakło w jubile-
uszowym roku jakubowym paszportów pielgrzyma oraz 
muszli. Dużym powodzeniem cieszyły się także wśród 
zbieraczy naklejki projektu polsko-czeskiego WanderBo-
ok, promujące Leśnicę i Górę św. Anny. Pracownik Punktu 
Informacji Turystycznej brał udział w licznych szkoleniach 
oferowanych przez Opolską Regionalną Organizację Tury-
styczną podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje; go-
ścił i oprowadzał po miejscowości przedstawicieli czeskie-
go partnera z Jesenik oraz przedstawicieli z bawarskiego 
Aschaffenburga; zorganizował  dla dzieci w ramach waka-
cji rajd pieszy na Górę św. Anny z podchodami oraz wizy-
tę w dziale przyrody z lekcją przyrodniczą o tropach zwie-
rząt pt.: „Odkrywca przyrody”, a dla dorosłych rajd pieszy 
w październiku po najpiękniejszych zakątkach Leśnicy 
i Poręby; merytorycznie wspierał organizację imprezy 

sportowej „V Leśnicka Piątka”; współpracował z lokalny-
mi przedstawicielami branży turystycznej. Punkt Informa-
cji Turystycznej w Górze św. Anny zaprasza ponownie 
wiosną 2022! 

Małgorzata Polak -Punkt Informacji Turystycznej  
Gminy Leśnica w Górze św. Anny 
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V Leśnicka Piątka 

Drugiego października w Leśnicy odbyła się „V 
Leśnicka Piątka” - bieg uliczny pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Buły i Burmistrza Leśnicy Łukasza 
Jastrzembskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 
a partnerami Gmina Leśnica, Gminny Animator Sportu – 
Katarzyna Kozołup, „Starter” Pomiar Czasu, Tribike Piotr 
Ruczka oraz Maratony Polskie. Sponsorem była 
Telepizzeria "Don Pepe" z Leśnicy. Patronat medialny nad 
biegiem objęli: Tygodnik Regionalny "Strzelec Opolski" 
oraz "Radio Park".  

W realizacji przedsięwzięcia pomagali także 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Gminny 
Zarząd Oświaty, Ochotnicze Straże Pożarne z ternu Gminy 
Leśnica (OSP Leśnica, Lichynia, Raszowa, Łąki Kozielskie, 
Wysoka, Czarnocin, Zalesie Śl.) oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Strzelcach Opolskich. 

W biegach dla dzieci udział wzięło 58 młodych 
sportowców, w biegu głównym na 5 km ponad 80 osób, 
a w marszu nordic walking na 2 km 3 zawodników. 
Zawodnicy wystartowali spod hali sportowej. Następnie 
trasa prowadziła ulicami Stawową w kierunku ul. 
Kozielskiej, ul. Kościelną i Ludową, do rynku, 
wewnętrznym placem rynku i powrót na ul. Kościelną, ul. 
Zdzieszowicką, następnie ul. Młyńską przez mostek ul. 
Brzegową, na ul. Zdzieszowicką, ul. Żyrowską, Ojca 
Teofila, Prałata Glowatzkiego, Biskupa Schaffrana, Ojca 
Kulawy, ul. Żyrowską i powrót na ul. Zdzieszowicką, ul. 
Brzegową przez mostek, ul. Młyńską, ul. Zdzieszowicką, 
Pl. Marka, ul. Kozielską do mety na ul. Stawowej przy hali 
sportowej. Uczestnicy rekreacyjnego marszu Nordic 

Walking startowali również z ul. Stawowej przy hali 
sportowej, następnie szli w kierunku rynku i wracali do 
mety na ul. Stawowej. Każdy zawodnik, który ukończył 
bieg otrzymał pamiątkowy medal. 

Dekoracja najlepszych zawodników odbyła się na 
hali sportowej w Leśnicy. Dla licznie zebranej publiczności 
wystąpiły zespoły taneczne Marlenki, Mini Entropia, 
Entropia i Wataha oraz mażoretki Mini Słoneczka, 
Słoneczka, La Bella Juniorki i La Bella Seniorki. Uroczystej 
dekoracji dokonali Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
oraz Dyrektor LOKiR-u Edyta Gola. Nagrodzono także 
najlepszych zawodników z terenu Gminy Leśnica. Wśród 
kobiet była to Aleksandra Kozołup , a wśród mężczyzn Jan 
Czajka. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w realizacji przedsięwzięcia oraz wszystkim 
zawodnikom.   

LOKiR 

Oktoberfest 

9 października odbył się leśnicki Oktoberfest. Piwo, 
precle i tyrolska muzyka, a przede wszystkim dużo wesołej 
zabawy, którą zapewnił Leonard Malcharczyk, gość 
z Niemiec Markus oraz zespoły Silesian Tyrol Band i Duo-
Alt! Przy złotym napoju i skocznej muzyce wszyscy 
świetnie się bawili. 

Podczas Oktoberfestu gościliśmy delegację z miasta 
partnerskiego Hirschaid, której przewodniczył burmistrz 
Klaus Homann. Nasi przyjaciele z Niemiec tradycyjnie 
przywieźli dwie beczki piwa, które zostały uroczyście 
otwarte przez włodarzy Klausa Homanna oraz Łukasza 
Jastrzembskiego. Każdy uczestnik miał możliwość 
degustacji złotego trunku z lokalnego browaru Brauerei 
Krauss Hirschaid. 

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom: Gmina 
Leśnica, Zarząd Osiedla Nr 1 w Leśnicy i Zarząd DFK 
Leśnica oraz uczestnikom Święta Piwa - Oktoberfestu 
2021. 

LOKiR 
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Inauguracja projektu „Ratujemy Aleje Czereśniowe” 

12 października, w dniu 
Święta Drzewa, w stodole 
w parku miejskim w Leśnicy 
odbyła się inauguracja projektu 
„Ratujemy Aleje Czereśniowe”. 
Podczas wydarzenia obecni byli 
wszyscy partnerzy projektu. 
Zorganizowano akcję edukacyj-
no-promocyjną pod nazwą 
„Posadź drzewko w Krainie 
Kwitnącej Czereśni”! Mieszkańcy Parku Krajobrazowego 
„Góra Św. Anny” w godz. 11.00 – 13.00 mogli przyjść po 
drzewko czereśniowe, które otrzymali bezpłatnie. Jedy-
nym warunkiem było przyniesienie 2 kg makulatury 
i uczestnictwo w mini konkursie Quizie. 

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy. 
Namalowali oni piękne obrazy, które 
ukazywały nasze Aleje Czereśniowe. 
Komisja konkursowa doceniła talent 
i zaangażowanie dzieci i młodzieży 
i przyznała wszystkim pierwsze miejsce. 
O projekcie „ratujmy Aleje Czereśnio-
we” opowiedział Pan Burmistrz Łukasz 
Jastrzembski. Ciekawostki na temat 

czereśni przybliżyła zebranym Pani Beata Wielgosik głów-
ny specjalista ds. ochrony przyrody Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych – Oddział Góra Św. Anny. Współ-
organizatorem wydarzenia był Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Leśnicy. 

LOKiR 

Jesienny Rajd Pieszy 
16 października Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekre-

acji w Leśnicy oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazo-
wych Oddział w Górze Św. Anny zorganizowali „Jesienny 
Rajd Pieszy po Gminie Leśnica”. Wzięło w nim udział 
26 osób. Trasę przygotowała Małgorzata Polak. 

Uczestnicy wyruszyli z parkingu przy galerii sztuki 
w Leśnicy. 10 kilometrowa trasa wiodła od Leśnicy 
do Poręby i z powrotem do Leśnicy. Piechurzy zatrzymali 
się na cmentarzu żydowskim w Leśnicy, przy Domu Opieki 
im. Edmunda Bojanowskiego w Porębie oraz Siedmiu 
Źródłach. Beata Wielgosik urozmaiciła rajd ciekawostkami 
przyrodniczymi i historycznymi.  

Organizatorzy zapewnili także ciepły poczęstu-
nek i napoje oraz drobny upominek dla każdego uczestni-
ka rajdu. Dyrektor LOKiR-u Edyta Gola podziękowała 

wszystkim za wspólnie spędzony czas i zaprosiła na kolej-
ne wyprawy po Leśnickiej Ziemi. 

LOKiR 

Zajęcia akrobatyki 

23 października na hali sportowej w Leśnicy 
odbyły się zajęcia akrobatyki, które prowadził Pan Robert 
Surowski. Zespoły Słoneczka i Mini Entropia ćwiczyły 
w godz. 15.00-17.00, grupy La Bella Juniorki i Entropia 
w godz. 17.00-18.30, a La Bella Seniorki i Wataha w godz. 
18.30-20.00. 

Organizatorem zajęć był Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Serdecznie dziękujemy Panu 
Robertowi za przekazaną wiedzę.  

LOKiR 
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Bal Wszystkich Świętych 

26 października w auli w LOKiR-u odbył się Bal 
Wszystkich Świętych dla dzieci uczęszczających na 
zajęcia Marlenek. Jego organizatorem był Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.  Dzieci naj-
pierw wykonały prace plastyczne – aniołki. Potem 
wspólnie się pomodliły. Kolejnym punktem progra-
mu były konkursy i wyścigi aniołków. 

Odbyła się również mini sesja zdjęciowa i wspólne 
tańce do religijnych piosenek. Organizatorzy zapew-
nili także poczęstunek. Na balu bawiły się aniołki, 
Św. Barbara oraz Maryja. 

LOKiR 

Święto Marcina 

11 listopada w parku miejskim w Leśnicy odbyło się 
Święto Marcina. Jego organizatorami byli Mniejszość Nie-
miecka, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Zarządy 
Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy oraz Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Leśnicy. Wszystkich zebranych przywitali:  
Burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz Dyrektor LOKiR Edyta 
Gola. Do parku przyjechał na koniu Święty Marcin, 
w którego wcielił się mieszkaniec Poręby Sebastian Kwo-
czała. Dla zebranych wystąpiły przedszkolaki z Publiczne-
go przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. Dzieci do wy-
stępu przygotowała Pani Karolina Trela. 

Potem zaprezentowali się uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy. Młodzież przygotowały Panie 
Brygida Cyron, Natalia Szpylma, Ewelina Kilisz i Dorota 
Urlich. Serdecznie dziękujemy wszystkim występującym 
i ich opiekunom za piękny program artystyczny w języku 
polskim i niemieckim. 

Podczas imprezy odbyła się również zbiórka na rzecz 
chłopca Idrissa z Burkina Faso w ramach akcji „Dać im 
nadzieję”.  Udało się zebrać 846,44 zł i 10 euro, które 
przeznaczone zostaną na edukację chłopca. 

Organizatorzy zapewnili także poczęstunek dla wszyst-

kich uczestników imprezy: marcinowe rogaliki upieczone 
przez Panie organizatorki oraz ciepłe napoje. Rogaliki pie-
kła super ekipa:  Basia Mincer, Ewelina Koppa, Iwona Iwa-
nowska, Dorota Jastrzembska, Mariola Osełka, Gizela 
Ploch, Lidia Kremser-Tomeczek, Agnieszka Kojs, Renata 
Halenka, Basia Gola, Edyta Gola, Julia Mincer i Helenka 
Iwanowska. Dzieci otrzymały także słodkie wafelki. 

LOKiR 

Lekcja biblioteczna dla Marlenek 

16 listopada dzieci należące do zespołu 
Marlenki wzięły udział w lekcji bibliotecznej. Pani Eryka 
Zagrol opowiedziała dziewczynkom jak funkcjonuje 
biblioteka, jak można wypożyczać i oddawać książki 
i jakie pozycje znajdują się w zbiorach leśnickiej 
biblioteki. Zachęciła także dzieci do zapisania się 
do biblioteki i czytania jak największej liczby książek, 
ponieważ to rozwija wyobraźnię i sprawia, 
że dzieciństwo jest ciekawsze. Pani bibliotekarka 
przeczytała także dziewczynkom bajkę o flamingu, który 
chciał kupić rajstopy oraz oprowadziła je po bibliotece. 
Serdecznie dziękujemy za ciekawą lekcję. 

LOKiR 
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 Występ Koła Teatralnego 

23 listopada w auli odbył się występ Koła 
Teatralnego działającego przy Leśnickim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Leśnicy. Młodzi aktorzy, pod kierownictwem 
Ewy Przybyłek-Prus zaprezentowali sztuki „Pięciu 
Nieudanych” oraz „Czerwony Kapturek na dziko”. 
Publiczność była zachwycona talentem aktorskim 
młodzieży i nagrodziła ją gromkimi brawami. Już wkrótce 
zobaczyć będzie można kolejny występ naszych aktorów. 

Dziękujemy młodym aktorom, pani Ewie 
Przybyłek - Prus, pani Małgorzacie Lepich, młodzieży z 
Zespołu Placówek Oświatowych - Leśnica za pomoc oraz 
wspaniałej publiczności! 

LOKiR 

Wieści z Leśnickiego Przedszkola 

W naszym przedszkolu dzieci nie próżnują! Od 
samego początku nowego roku przedszkolnego 
uczestniczą w wielu konkursach, programach, a przede 
wszystkim świetnie się bawią zdobywając każdego dnia 
nową wiedzę, która wzbogaca ich na co dzień. Wiele 
programów edukacyjnych zachęca do udziału nie tylko 
dzieci wraz z paniami, ale przede wszystkim dzieci wraz z 
rodzicami, a nawet całymi rodzinami, aby zacieśnić ich 
więzi. Najnowszym projektem jest projekt „Bajeczna 
księga”, który zachęca do tworzenia wyjątkowej, jedynej 
w swoim rodzaju bajki. W każdej z grup początek jest taki 
sam, a reszta to wyobraźnia dzieci i rodziców. Tworzą się 
cuda. Sami jesteśmy ciekawi efektów końcowych. 
Pochwalić możemy się również zdobyciem 
wojewódzkiego certyfikatu „Przedszkole promujące 
zdrowie”, walczymy teraz o tytuł ogólnopolski. Programy 
edukacyjne będące częścią naszych stałych działań to w 
dalszym ciągu „Mamo, Tato wolę wodę”, „Czyściochowe 
Przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury” i wiele 
innych. Jak co roku przyłączamy się do okresowych akcji 
Ministerstwa, jak na przykład „Szkoła pamięta” na Dzień 
Wszystkich Świętych czy też „Szkoła do hymnu” na 

pamiątkę uczczenia zdobycia Niepodległości przez Polskę. 
Ostatnio przyłączyliśmy się również do akcji „BohaterOn”, 
w której wysyłaliśmy laurki dla bohaterów biorących 
udział w Powstaniu Warszawskim czy też wysyłaliśmy 
kartki dla żołnierzy. Cały czas staramy się, aby urozmaicić 
dzieciom czas, a chwile spędzone w naszej placówce 
owocowały w przyszłości dobrym przykładem naszych 
wychowanków.  

Konkursy rodzinne – wewnątrzprzedszkolne czy 
też te wybiegające poza przedszkole, a nawet Gminę 
i województwo to dla naszych przedszkolaków za każdym 
razem świetna zabawa. W tym półroczu na przykład - 
Grupa Motylków na czele z Panią Basią zdobyła 2. miejsce   
w konkursie powiatowym „Bajkowe Melodie” 
organizowanym przez Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich.  

Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejny 
czas spędzony w przedszkolu, a co za tym idzie – na 
kolejne wyzwania.  

 
 Karolina Trela 
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 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy 

Początek roku szkolnego był zarówno dla na-
szych uczniów jak i nauczycieli bardzo aktywny i 
owocny. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 
uczestniczenia w licznych warsztatach. 
 W Centrum Kultury w Kluczborku, na scenie 

występowali O. Stan Fortuna CFR, Joachim 
Mencel oraz Frank Parker. Oprócz znakomi-
tych gości na scenie CK zaprezentowały się 
Zespól Estradowy Big Roll Band oraz Big Band 
z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Leśnicy.  

 Warsztaty dla naszego Big Bandu prowadzone 
były przez artystów: O. Stan Fortuna (USA), 
Joachim Mencel (PL) oraz Frank Parker (USA).  

 Festiwal Klarnetowy Clarimania we Wrocła-
wiu - Akademia Muzyczna. 

 W naszej szkole odbyły się Warsztaty Puzono-
we. Dodatkowo kwartet puzonowy brał rów-
nież udział w warsztatach organizowanych 
przez TSKN. Prowadzili je muzycy z Polish 
Brass Trio, a kwartet pracował z dr Wojcie-
chem Jelińskim - wykładowcą puzonu z Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu. 

Dyrektor PSM I st. w Leśnicy 
  

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Edukacja na czasie, skuteczna, ciekawa, praktyczna i dosto-
sowana do wyzwań, możliwości i potrzeb naszych uczniów, 
prowadzona w trybie stacjonarnym czy też zdalnym jest możli-
wa  dzięki finansowemu wsparciu z rządowego programu 
„Aktywna tablica” dla szkół, w których uczą się dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Udział SP w Leśnicy w pro-
gramie to okazja, by wyposażyć szkołę w sprzęt i narzędzia do 
prowadzenia terapii oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. 
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” po złożeniu 
przez dyrektora SP w Leśnicy wniosku o udział w programie do 
organu prowadzącego tj. Gminy Leśnica, a przez Gminę Leśnica 
do KO w Opolu, pozyskaliśmy dla SP w Leśnicy wsparcie finanso-
we w kwocie 35 000 zł. Wymagany własny wkład finansowy 
zapewniony przez organ prowadzący - dopłacony przez szkołę 

z własnych funduszy to 8750 zł, całkowita wartość projektu to 
43750 zł. Udział w projekcie, to szansa na wyposażenie szkoły 
w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne 
do pracy z dziećmi, które wymagają specjalistycznego podejścia 
w kształceniu, organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Wykorzystanie multimediów w nauce i terapii, 
TIK zwiększy zaangażowanie dzieci, pozwoli osiągnąć zakładane 
cele terapeutyczne. Pracując indywidualnie, uczeń będzie mógł 
rozwijać samodzielność oraz doskonalić umiejętność pracy 
z narzędziami cyfrowymi. Możliwa będzie realizacja zajęć 
w formule stacjonarnej, a także zdalnej. Zakupione pomoce, 
programy i narzędzia są już na wyposażeniu szkoły. Wkrótce 
trafią na zajęcia z dziećmi.  

Bezpieczeństwo uczniów to w szkole zadanie priorytetowe. 

https://www.facebook.com/CKKluczbork/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARChWTk8FL7M5hyJi0YhPQaCJ3As1sMxMZJ2rW3nH_uiv4-T19_A1MR2ydVfO7uIWEPD1QfmEcBWoYopKKlNDXbkvIio16YMYvaPMFn1Er2X81FXvW-m1pz9rXEs8TyeJGL62eitqdZozlpu9GCQGfAkZAi8HKdhtpUOUihaB9Dtcao0K8CAAhCaI8bom
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Młodzież z klas ósmych wzięła udział w programie profilaktycz-
nym „DEBATA". Przeprowadzone przez edukatora warsztaty 
pozwoliły na pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat real-
nych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniają-
cych świadomość, ukazanie sprzeczności między cenionymi 
wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Projekt zastał dofi-
nansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii. 

W bieżącym roku szkolnym SP w Leśnicy uczestniczy w Ogól-
nopolskim Programie Edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”, realizowanym pod 
patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecz-
nika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie 
kompetencji nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak 
mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfro-
wym świecie. W ramach programu,  pod kierunkiem szkolnego 
koordynatora, podejmowane są różne działania edukacyjne na 
rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych 
i prawa do prywatności.  

 Uczniowie klas piątych realizują projekt “a w społeczeń-

stwie. Jak mogę zmienić świat?”. Podczas zajęć z wychowawcą 

uczniowie analizują takie wartości, jak: odpowiedzialność, tole-

rancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażli-

wość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszech-

nie przyjętych zasad. Uczniowie będą także budować postawę 

świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie 

społeczne. Nauczyciel wspólnie z uczniami realizuje takie tema-

ty jak: Czym jest empatia?, Jak dbać o równowagę emocjonal-

ną?, Co to znaczy być odpowiedzialnym?, Na czym polega bu-

dżet obywatelski?, Jak świadomie podejmować decyzje?, Jak 

stworzyć przepis na tolerancję?, Ile kultur zmieści się w jednym 

mieście? Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością? Projekt 

realizowany jest we współpracy z fundacją “Uniwersytet dzieci 

w klasie”. 

  16 września klasy piąte wzięły udział w pokazie przedpre-

mierowym filmu "Mała, wielka stopa". Film poruszał wiele 

ważnych i aktualnych tematów m. in. to, że wszyscy jesteśmy 

odpowiedzialni za naszą planetę, że należy chronić przyrodę 

oraz jak ważne są więzy rodzinne i wsparcie płynące od człon-

ków rodziny. Film bardzo wszystkim się podobał.  Po projekcji 

filmu piątoklasiści korzystali z atrakcji w Parku wodnym "Wodne 

OKKO".  

W piątek 24 września br. uczniowie wszystkich klas ósmych 
oraz klasy siódmej „b” (wraz z wychowawcami) uczestniczyli 
w wycieczce edukacyjnej do Opola. Tu, w Teatrze Lalki i Aktora, 
obejrzeli przedstawienie pt. „Balladyna”  

 Uczniowie klas 4 wzięli udział w realizowanym przez Mu-
zeum Śląska Opolskiego w Opolu mobilnym projekcie edukacyj-
nym „Muzeum w podróży”, dofinansowanym przez Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Woje-
wództwa Opolskiego. Przeprowadzone zajęcia edukacyjne po-
zwoliły na  popularyzację sztuki polskiej oraz lokalnego dziedzic-
twa historycznego i kulturowego. 

W ramach preorientacji zawodowej uczniowie klas ósmych 
uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorami okolicznych szkół. Ucz-
niowie poznali ścieżki kształcenia po szkole podstawowej, możli-
wości rozwoju zawodowego, specyfikę szkół, szkolnictwo zawo-
dowe i przedsiębiorców na rynku regionalnym. Spotkania były 
okazją do poznania organizacji szkół, ofert edukacyjnych Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 

Opolskich i Niepublicznej Szkoły Branżowej I i II stopnia w Strzel-
cach Opolskich.  

 W miesiącu listopadzie, w ramach kampanii „Mała książka - 
wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród 
dzieci, pierwszoklasiści otrzymali “Wyprawki Czytelnicze”. Pro-
jekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Za sprawą przygotowanej specjalnie książki, uczniowie klas 
pierwszych zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, 
jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyra-
zy i zdania, a w końcu przyjemności czerpania z lektury – tej 
czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samo-
dzielnie. Życzymy miłej lektury i zachęcamy całe rodziny do 
wspólnego czytania. 

Trzeciego listopada gościliśmy w szkole ojca Błażeja Kurow-
skiego, koordynatora programu “Dać im nadzieję”. Uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w zbiórce pieniężnej mającej na ce-
lu opłacenie kolejnego roku nauki chłopca o imie-
niu Idrissa z Burkina Faso. W zbiórkę zaangażowali 
się również Leśniczanie podczas obchodów dnia św. Marcina, 
podczas których uczniowie klas czwartych, piątych i siódmej 
zaprezentowali program artystyczny. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom za każdą przekazaną kwotę!  

 

 Dziesiątego listopada uczniowie klasy VII B zaprosili  ca-
łą społeczność szkolną na audycję poświęconą NARODOWEMU 
ŚWIĘTU NIEPODLEGŁOŚCI. Występujący przypomnieli słucha-
czom wydarzenia historyczne oraz pieśni i wiersze dotyczące 
tego okresu w dziejach Polski. Podsumowaniem audycji był 
wspólny udział w ogólnopolskiej akcji ,,SZKOŁA DO HYMNU”.   

Nauczyciele matematyki, jak co roku, zorganizowali dla klas 
4–8 obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Wyłoniono 
Mistrzów i Ekspertów znajomości tabliczki mnożenia.   

Nauczyciele poloniści przeprowadzili Próbny Egzamin Ósmo-
klasisty z języka polskiego. Uczniowie mieli możliwość spraw-
dzenia swej wiedzy i umiejętności, jak również okazję do zapo-
znania się z procedurami obowiązującymi podczas egzaminów 
kończących naukę w szkole podstawowej. 

 

A co słychać w młodszej grupie wiekowej? 

   W bieżącym roku szkolnym klasy młodsze z energią i entu-
zjazmem przystąpiły do realizacji nowych zadań. Postanowiły 
realizować szereg innowacji w tym między innymi: ,,Lekturki 
spod chmurki – Poznajemy zawody”, która ma na celu rozbu-
dzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności 
czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz ak-
tywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 
zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonują-
cych różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu 
o swojej karierze, jak o nie mającym końca procesie uczenia się 
i odkrywania siebie oraz integrację zespołów klasowych. Do 
działań w ramach tej innowacji przystąpiły wszystkie klasy I-III.  

   Klasy I b, II a i II b przystąpiły  również do realizacji zadań 
określonych w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Z ekolo-
gią na Ty”. Będą realizowały w ciągu roku 12 zadań  z uwzględ-
nieniem wieku, możliwości uczniów oraz specyfiki placówki. 
Zadania będą realizowane w celu doskonalenia umiejętności 
w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środo-
wiska przyrodniczego, doskonalenia umiejętności samodzielne-
go poznawania świata przyrody, kształtowania umiejętności 
obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospo-
darczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także 
formułowania wniosków i spostrzeżeń. 
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   Klasa I b realizuje także innowację ,,Kreatywne prace 
plastyczne”, która ma na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby 
tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie 
harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działa-
nia plastyczne oraz inicjowanie i promowanie dziecięcej twór-
czości plastycznej. 

   Już w drugim tygodniu nauki szkolnej klasy pierwsze 
i drugie wybrały się na swoją pierwszą wyprawę przyrodniczą  
z okazji ,,Święta pieczonego ziemniaka”. Była to piesza wyciecz-
ka malowniczymi ścieżkami naszej gminy do miejscowości Ka-
dłubiec. Po drodze nie zabrakło atrakcji, bo uczestnicy wzięli 
udział w Geocachingu. To rodzaj gry terenowej, która w skró-
cie, polega na odnajdywaniu skrytek (keszy). To takie trochę 
poszukiwanie skarbów. Tyle, że same skarby nie są cenne – 
bardziej od wzbogacenia się, chodzi tu o satysfakcję ze znale-
zienia skrytki. W Kadłubcu czekała uczestników wycieczki kolej-
na atrakcja przygotowana przez strażaków. Był to wspaniały 
pokaz wozów strażackich, sprzętu strażackiego i sprawności 
strażaków w akcji z elementami ratownictwa. Dzieci z podzi-
wem poznawały tajniki ratownictwa przedmedycznego, działa-
nie różnorodnego sprzętu. Największą radość wzbudził pokaz 
sprzętu gaśniczego. Pogoda dopisała i apetyty również. Rodzice 
przygotowali dla uczniów słodki poczęstunek, pieczone kiełba-
ski i oczywiście kartofelki z masełkiem ziołowym. Były gry 
i zabawy na boisku. Ta wyprawa sprawiła dzieciom niesamowi-
tą frajdę. 

   Pod koniec września tradycyjnie wszystkie klasy święto-
wały ,,Dzień Chłopaka”. Były różne atrakcje: upominki dla chło-
paków, ciekawe życzenia, specjalne zadania i zabawy, słodki 
poczęstunek lub pyszna pizza. We wszystkich klasach było sym-
patycznie i wesoło. 

   W październiku przystąpiliśmy do akcji ,,Zbiórka kaszta-
nów”. Zbierali kasztany wszyscy: dzieci i ich rodzice, a także 
nauczyciele. Kasztany zostaną wykorzystane jako zimowa kar-
ma dla dzikich zwierząt, a także w kosmetologii. Celem akcji 
jest promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, wy-
kształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także oszczędnego 
gospodarowania zasobami przyrody. Uzyskane pieniądze 
za kasztany każda klasa przeznaczy na swoje potrzeby. 

   Z początkiem października wszystkie klasy w ramach ogól-
nopolskiej akcji ,,Śniadanie daje moc” przygotowywały zdrowe 
posiłki zgodnie z piramidą żywieniową. Były to pyszne kanapki, 
sałatki owocowe lub warzywne. Dzieci przypomniały zasady 
zdrowego odżywiania i uświadamiały sobie jak ważne dla ich 
organizmu jest pożywne śniadanie. Uczniowie z wielkim zaan-
gażowaniem uczestniczyli w przygotowywaniu własnego śnia-
danka. Cel został osiągnięty: dzieci uświadomiły sobie, jak waż-
ną rolę odgrywa śniadanie oraz spożywanie owoców i warzyw. 

W miesiącu październiku uczniowie klas 2 i 3 uczestniczyli 
w swojej pierwszej zielonej szkole w Dusznikach Zdroju. Dziel-
ni wędrowcy zdobyli korony Gór Orlickich - Orlicę i Stołowych -
 Szczeliniec Wielki, pokonując ponad 20 km, podziwiali piękne 
krajobrazy. W Zieleńcu wszystkim podobały się wyciągi narciar-
skie. Podczas górskich wędrówek przewodnicy opowiedzieli 
wiele ciekawych legend związanych z odwiedzanymi miejscami. 
W Muzeum Papiernictwa dzieci poznały historię powstania 
tego miejsca, własnoręcznie wykonały papier czerpany. Dużą 
atrakcją okazał się pobyt w aqua parku w Kudowie Zdroju. Mali 
turyści odwiedzili pijalnię wód mineralnych a w drodze powrot-
nej zwiedzili Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Pobyt na zielonej 
szkole okazał się super, a wszyscy uczestnicy cieszyli się, 
że udało się ją zrealizować.  

   Pod koniec października w naszej szkole odbyła się nie-
zwykła uroczystość z udziałem klas młodszych, dyrekcji szkoły 

i rodziców, przygotowana przez uczniów klas pierwszych, ich 
rodziców i wychowawców. Było to ,,Pasowanie na ucznia”, 
które jest tradycją w naszej szkole. Był to szczególny dzień, 
który na zawsze pozostanie w pamięci każdego ucznia. W tym 
dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. 
Ale zanim do tego doszło, miały miejsce dramatyczne wydarze-
nia. Pani Dyrektor została zamieniona przez złą czarownicę 
w sopel lodu. Dopiero pierwszoklasiści zdołali uwolnić Panią 
Dyrektor pokazując jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć, roz-
wiązywać zagadki i recytować wiersze. Najważniejszą częścią 
uroczystości, na którą wszyscy czekali, było ślubowanie oraz 
pasowanie wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor Szkoły Bar-
barę Górną. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być 
dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obo-
wiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy.  

  Święto Zmarłych było okazją nie tylko uczczenia pamięci 
nieżyjących bliskich z rodzin uczniów. Wszystkie klasy zorgani-
zowały wyjście na cmentarz w celu uczczenia pamięci poległych 
żołnierzy i powstańców, zapaliły znicze i ułożyły na grobach 
własnoręcznie wykonane stroiki. Dla najmłodszych uczniów 
naszej szkoły była to lekcja historii naszej małej Ojczyzny. 

   W pierwszym tygodniu listopada wszystkie klasy młodsze 
wyjechały do Teatru Miejskiego w Gliwicach, żeby poznać Tom-
ka Sawyera i jego nieodłącznego kompana Hucka Finnea.  
„Przygody Tomka Sawyera” to duży muzyczny spektakl. Twór-
cy mieli nie lada zadanie wybrać spośród wielu przygód Tomka 
te najbardziej efektowne i chyba najzabawniejsze. Huck to 
łobuz jak się patrzy. Tomek  Sawyer  jest nieposkromionym 
huncwotem o złotym sercu, uśmiechniętym wisusem, żądnym 
przygód marzycielem podkochującym się w koleżankach z kla-
sy. Obydwaj napędzani chłopięcą wyobraźnią, co rusz wpadają 
w coraz to większe tarapaty. Ten spektakl przypadł dzieciom 
tak do gustu, że od razu pytały, kiedy będzie następny. 

   W kolejnych dniach klasy młodsze wzięły udział w spotka-
niu z Ojcem Błażejem. W trakcie tego spotkania zapoznały się z 
misyjnym programem edukacyjnym polegającym na przyjęciu 
do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapew-
nieniu mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarzy dzieci 
mieszkające daleko od siebie, różniące się kulturą i zwyczajami, 
stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo.  

   Na początku listopada obchodziliśmy także Międzynaro-
dowy Dzień Postaci z Bajek zorganizowany przez aktyw biblio-
teczny i Panią Lucynę Twardowską, która jest bibliotekarką 
w naszej szkole. Bajki, baśnie zarówno te czytane, jak i ogląda-
ne, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi 
bohaterzy doczekali się swojego święta. Również do naszej 
szkoły zawitała bajkowa atmosfera. Przypomnieliśmy sobie 
bajki, które towarzyszyły nam w dzieciństwie. Chętne dzieci 
przyszły w tym dniu przebrane za postaci z bajek. Nie zabrakło 
więc: księżniczek, Myszki Miki, Kubusia Puchatka, Boba Budow-
niczego, Królewny Śnieżki i wielu innych bajkowych postaci. 
Dzień wypełniony był czytaniem i oglądaniem bajek, rozwiązy-
waniem zadań i quizów z tym związanych. 

   24.11.21 r. odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na czytelnika 
biblioteki szkolnej" uczniów klas pierwszych. Był to kolejny 
ważny dzień w ich szkolnej karierze. Wszyscy stali się prawdzi-
wymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym celem 
uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzy-
stania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustan-
nego rozwijania umiejętności czytania. W naszej szkole paso-
wanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na 
stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Specjal-
nie na tę okazję, przez uczennice zaangażowane w działalność 
biblioteki, została przygotowana krótka część artystyczna, pod-
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Publiczne Przedszkole w Raszowej 

Publiczne Przedszkole w Raszowej nowy rok szkolny rozpoczęło 
z nową energią i dużą bazą pomysłów. Jak dotąd udało nam się 
zrealizować kilka ciekawych imprez i wydarzeń. We wrześniu 
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, wówczas na 
dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Wśród nich znala-
zły się między innymi gry, konkursy, tańce i zabawy integracyjne 
z chustą animacyjną, malowanie twarzy oraz koncert pani Moni-
ki z wykorzystaniem saksofonu.  

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 
uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie 
ważne jest więc  Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 
września. Tego dnia w przedszkolu było mnóstwo dobrej zaba-
wy, zorganizowano ćwiczenia i tory przeszkód, tańce i zagadki. 
Wszyscy chłopcy za odwagę, moc i wiedzę otrzymali dyplomy 
i upominki. Nie zabrakło także w tym dniu owocowo-
warzywnego poczęstunku dla wszystkich dzieci. Następnie 
wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone do przedszkolnego 
kina, gdzie oglądając  bajkę Shrek zajadały się pysznym popcor-
nem. 

Nasze przedszkole stara się rozwijać wśród dzieci zamiłowanie 
do czytelnictwa, a doskonałą okazją do tego były obchody Świa-
towego Dnia Postaci z Bajek. Bajki towarzyszą nam od najmłod-
szych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy 
życiowe, dzięki nim świat dziecka staje się radosny i kolorowy. 
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w kostiumach, miały 
okazję obejrzeć spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
nauczycieli oraz pracowników przedszkola, musiały się  wykazać 

znajomością treści bajek: rozwiązywały zagadki, rozpoznawały 
bajkę po rekwizycie lub fragmencie tekstu. Były muzyczne zga-
dywanki, tańce przy muzyce z ulubionych dziecięcych bajek oraz 
pokaz mody, na którym dzieci zaprezentowały swoje bajkowe 
przebrania. Przeniesienie się do  świata bajek sprawiło przed-
szkolakom dużo radości.  

Ponadto w naszym przedszkolu dbamy o to, by utrwalać w dzie-
ciach nawyk jedzenia warzyw i owoców. Z tej okazji w dniu Eu-
ropejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, przedszkola-
ki  miały za zadanie krojenie, układanie, komponowanie produk-
tów, tak aby śniadanie było nie tylko zdrowe ale również cieszy-
ło oko, oczywiście pod okiem swoich pań, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie zabrakło warzyw i owoców, 
nabiału, wędlin oraz ciepłego kakao, będących źródłem cennych 
witamin. Ten najważniejszy posiłek dnia dostarczył dzieciom sił 
do nauki i zabawy. Samodzielnie zrobione potrawy wszystkim 
bardzo smakowały. To było ciekawe doświadczenie i świetna 
zabawa dla dzieci, dzięki której najmłodsi nauczą się jak ważne 
jest dla ich rozwoju zdrowe odżywianie. 

Nasze Przedszkole angażuje się również w różnorodne działania 
edukacyjne oraz realizuje ciekawe projekty edukacyjne. W tym 
roku szkolnym kontynuujemy rozpoczęty w 2020 roku unijny 
projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” promujący ideę wychowa-
nia do dwujęzyczności, podczas którego nasze przedszkolaki 
mają codzienny kontakt z językiem angielskim. W związku 
z realizacją powyższego programu w październiku wybraliśmy 
się na wycieczkę do „Pracowni Eksperymentalnych Zaczarowany 

czas której uczniowie odgadywali bajkowe zagadki, które 
sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim 
wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani Dyrektor 
złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować 
książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obo-
wiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowa-
nie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, które będą im przypominały o tym uroczystym wyda-
rzeniu. Potem wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwie-
dzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Spotkanie przebie-
gło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotka-
niu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom 
z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie ucznio-
wie są zawsze mile widziani.  

25 listopada klasa I b zorganizowała klasowe obchody Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przy-
szło do szkoły ze swoim małym lub dużym pluszowym przyja-
cielem. Każdy był piękny i wyjątkowy. Dzieci obejrzały film, 
dzięki któremu poznały historię święta oraz poszerzyły swoją 
wiedzę o niedźwiedziach. Dla dzieci w tym dniu przygotowano 
wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, wspólne śpiewanie 
piosenek, misiowe tańce, czytanie bajek o misiach, kolorowanki 
z misiami itd. Dzień ten pełen był uśmiechu oraz wspólnej zaba-
wy. Pamiętajmy, że miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. 

   Dnia 30.11. klasy młodsze świętowały andrzejki. Od wie-
ków święto to słynie z tego, że w tym jedynym dniu w roku 
sprawdzają się wszystkie wróżby i przepowiednie. Według daw-
nych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc magiczną, po-
zwalającą zerknąć w przyszłość. Nasze andrzejki były wspaniałą 
okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla 
tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudziły dziecięcą 
wyobraźnię, pozwalając oderwać się od rzeczywistości i prze-
nieść w świat marzeń i fantazji. Niecierpliwi i myślący o przy-
szłości pierwszoklasiści mogli sprawdzić, co ich czeka, korzysta-

jąc z wróżb zorganizowanych w klasie. Dzięki wróżbom dowie-
dzieliśmy się, jaki zawód dzieci będą wykonywać w przyszłości, 
czy będą szczęśliwe, bogate, czy przed nimi dalekie podróże, 
a może wielka niespodzianka. Był to dzień pełen zabawy i rado-
ści. Wszyscy wróżby potraktowali z dużym poczuciem humoru. 
Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. 

   6 grudnia tradycyjnie Samorząd Uczniowski i klasy młod-
sze zorganizowali klasowe mikołajki. To dzień, na który czekają 
wszystkie dzieci. Dlaczego wspólne celebrowanie tego dnia 
z uczniami jest tak ważne? Mikołajki to nie tylko prezenty 
i luźniejszy dzień w szkole. To także wyjątkowa oprawa, nieco-
dzienny klimat i odrobina magii. W tym dniu nasi uczniowie 
czują się ważni i są dla siebie życzliwi. Dzięki świętowaniu całą 
klasą zespół integruje się, a wszyscy na chwilę zapominają 
o problemach. Mikołajkowy czas to moment radości, uśmiechu, 
dzielenia się szczęściem z innymi. W naszych klasach nie zabra-
kło drobnych upominków, mikołajkowych zadań i zabaw, listu 
od świętego Mikołaja, a nawet filmu z fotograficznym udziałem 
naszych dzieci. 

Przed nami świąteczny czas, pełen nadziei i wiary. Życzy-
my wszystkim naszym Uczniom, ich Rodzicom, Absolwentom, 
Nauczycielom, Pracownikom oraz wszystkim naszym Partne-
rom wiele rodzinnego ciepła i radości, zdrowia i miłości, niech 
mały Jezus w sercach zagości… Szczerości duszy, zapachu cia-
sta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta. Kochanej twarzy co 
rano budzi i wkoło pełno życzliwych ludzi.   Niech ten szcze-
gólny czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością, pogo-
dą ducha, wrażliwością na drugiego człowieka. Niech przy 
świątecznym stole zasiądą najbliżsi, Rodzina i Przyjaciele, 
których miłość, dobroć i radość pozostaną przy Nas na dni 
wiele.  

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Barbara Górna i Bożena Kozłowska 



 

 

Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy dobrą passą. 
Uczennice naszej szkoły: Maja Hrabowska z klasy VII  oraz Ma-
tylda Hrabowska z klasy V zdobyły  bowiem nagrody w konkur-
sie Urzędu Statystycznego w Opolu ,,Czego się dowiem o Polsce 
na podstawie danych z NSP 2021" w kategorii klas IV - VI i klas 
VII - VIII.  

Kolejnym powodem do zadowolenia jest udział szkol-
nej świetlicy w projekcie Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej 
oraz fundacji PZU o nazwie „Bezpiecznie zaprogramowani”. 
Projekt, którego koordynatorem jest pani Patrycja Mielnik, do-
tyczy zarówno bezpieczeństwa w sieci jak i bezpieczeństwa na 
drodze, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowocze-
snych pomocy dydaktycznych - robotów i mat do nauki kodowa-
nia i programowania. Warto zaznaczyć, że spośród wielu zgło-
szeń, możliwość udziału w projekcie miało tylko 30 placówek. 

W tym roku szkolnym nadal wspieramy w naszej szko-
le rozwój czytelnictwa. Z tego powodu uczniowie klasy trzeciej 
realizują międzynarodowy projekt ,,Czytam z Klasą lekturki spod 
chmurki”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem 
„Poznajemy zawody”. Autorką innowacji jest Honorata Szanec-
ka, nauczyciel i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie. 
Przedsięwzięcie opiera się na zmianie sposobu omawiania czy-
tanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne 
działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci 
poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Uczniowie m.in. 
mieli okazję spotkać się z kolejarzem, który opowiedział o swo-
jej pracy oraz o bezpiecznej jeździe pociągiem. Była to niesamo-
wicie ciekawa lekcja.   

W naszej placówce dbamy o to, by młodzież zdobywa-
ła wiedzę nie tylko w szkolnych murach. Mamy świadomość, że 
jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-
wychowawczych w procesie edukacji są wycieczki szkolne.  
05.10.2021r. pojechaliśmy więc do Zabrza i Rudy Śląskiej. Naj-
pierw zwiedziliśmy Kopalnię Guido. Pierwszym obiektem na 
naszej liście była niemiecka maszyna wyciągowa z 1927 roku, 
która transportuje turystów na poziom 170 m i 320 m pod zie-
mią z prędkością 4m/s. Zaraz po obejrzeniu hali wyciągowej 
i zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa, weszliśmy do szoli 
i zjechaliśmy na poziom 170 m, a następnie 320 m. Tam usłysze-
liśmy wiele ciekawych historii oraz legend związanych z górnika-

mi. Poznaliśmy metody wydobywania węgla. Mieliśmy również 
możliwość przejażdżki jedyną w Europie kolejką podwieszaną 
udostępnioną zwiedzającym. Kolejnym punktem wycieczki był 
Aquadrom w Rudzie Śląskiej, gdzie spędziliśmy bardzo miło 
i aktywnie czas. Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci.  

Miło wspominać również będziemy wycieczkę do Kra-
kowa. Wzięło w niej udział 50 uczniów z klas IV-VIII. Po przyjeź-
dzie udaliśmy się pod Smoczą Jamę. Tam przewodnik opowie-
dział nam legendę o Smoku Wawelskim, zjadającym mieszkań-
ców miasta. Dowiedzieliśmy się również, skąd wywodzi się na-
zwa Wawel. Następnie spacerowaliśmy Drogą Królewską, na 
której poznawaliśmy najważniejsze zabytki i atrakcje turystycz-
ne Krakowa.  Ostatnim etapem wyjazdu była dwugodzinna za-
bawa w Parku Wodnym. Pełni pozytywnych wrażeń, zaopatrzeni 
w pamiątki i upominki dla najbliższych wróciliśmy do domu. 
Polecamy wszystkim wycieczki, które jak ta bawią i uczą. 

Ważnym wydarzeniem w naszej społeczności było 
również pożegnanie księdza proboszcza, który odszedł na zasłu-
żoną emeryturę. Młodzież kl. V i VII pod opieką pani Gabrieli 
Galowy i Justyny Bilińskiej przygotowała z tej okazji uroczystą 
akademię, której honorowym gościem był ksiądz Henryk  
Kuczera. W ten sposób uczniowie chcieli podziękować księdzu 
proboszczowi za to, że przez tak wiele lat zawsze towarzyszył im 

w najważniejszych uroczystościach szkolnych, wspierał ich do-
brym słowem, służył radą i pomocą. Serdeczne słowa podzięko-
wania księdzu proboszczowi złożyła w imieniu społeczności 
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Świat” w Opolu, gdzie dzieci zgłębiały wiedzę nt. otaczającego 
nas świata oraz człowieka.  

Przedszkole bierze w tym roku także udział w nowych projek-
tach edukacyjnych. Przy okazji realizowanego przez całe przed-
szkole projektu „Serdeczna karteczka” kształtujemy w dzieciach 
postawy społeczne, rozwijamy empatię, życzliwość i szacunek 
do innych. Nasze 3-latki dzięki projektowi „Gramy zmysłami”, 
w sposób ciekawy i  polisensoryczny poznają świat; natomiast 
grupa  4-5 latków bierze udział w ciekawym i innowacyjnym 
projekcie „W świecie Montessori”. Celem projektu jest  promo-
cja pracy wg koncepcji Marii Montessori, czyli prezentacja do-
brych praktyk edukacyjno-wychowawczych. Najstarsza grupa 
przedszkolaków realizuje natomiast autorski projekt edukacji 
patriotycznej „Polska – moja ojczyzna”, a także dołączyła do 
Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”, 

którego celem jest wprowadzenie do nauczania elementów 
kodowania, rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia 
oraz zadaniowego i kreatywnego podejścia do stawianych pro-
blemów.  

Przed nami jeszcze wiele interesujących wydarzeń. Mamy na-
dzieję, że sytuacja epidemiologiczna panująca w naszym kraju 
pozwoli nam zrealizować wszystkie zamierzenia i pomysły, 
a dzieciom dostarczy wiele pozytywnych emocji i cudownych 
przeżyć. 

                                                                                                                   
Joanna Antos, Małgorzata Bloch 
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CO SŁYCHAĆ W PODSTAWÓWCE W ZALESIU ŚLĄSKIM? 

      Skończył się trzeci miesiąc nowego roku szkolnego – czas 

pełen wrażeń, nowych wyzwań. Na szczęście większość  zajęć 

w tym  okresie odbywała się w trybie stacjonarnym. Oprócz 

zajęć edukacyjnych był czas na integrację, udział w rozmaitych 

akcjach oraz konkursach i zawodach. 

     Mimo że zeszły rok w większości polegał na nauczaniu zdal-

nym, uczniowie aktywnie włączyli się w akcję Czystego Regionu 

„Segreguj.pl” edycja 2020/21. Zbierali zużyty sprzęt elektronicz-

ny, baterie, makulaturę, butelki plastikowe.  

15 września przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w zorga-
nizowanym ekopikniku oraz warsztatach. Wyniki konkursu były 
dla nas sporym zaskoczeniem, gdyż w kategorii indywidualnej 
Kacper z klasy VII zdobył IV miejsce, a nasza szkoła zajęła I miej-
sce.  

Dzięki zaangażowaniu uczniów w selektywna zbiórkę w nagro-
dę otrzymaliśmy komplety pojemników do segregacji i kompo-
stownik. 

     Na początki września uczniowie klasy 4, 5, 7 i 8 świętowali 
Dzień Kropki. Jest to dzień kreatywności, odwagi, talentów. 
Rozmawialiśmy o talentach, ich rozwijaniu. Klasy 7 i 8 wykonały 
zadania językowe związane z kropką a klasa 4 i 5 rozwiązywała 
dyktanda graficzne. Jeszcze nie wszyscy uczniowie odkryli swo-
je talenty, ale z pewnością nadejdzie ta chwila, bo przecież 
każdy ma jakiś talent. 

      We wrześniu nasza szkoła włączyła się do akcji Bieg w Piża-
mach, która była wyrazem solidarności z dziećmi chorującymi 
na nowotwory i przebywającymi w szpitalach na oddziałach 
onkologicznych. Przez tydzień trwała również zbiórka charyta-

Szkolno - Przedszkolnej w Raszowej pani dyrektor Iwona Pawlus 
oraz przewodnicząca Rady Rodziców  Agnieszka Paruzel, która 
wręczyła upominkowy kosz. 

Dzieci i młodzież pamiętają o tym, by wyrazić wdzięcz-
ność nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud i serce 
włożone w nauczanie, wychowanie oraz opiekę. 13 października 
2021 r. młodzież klasy VIII (pod kierunkiem wychowawczyni 
pani Katarzyny Kapłon) przygotowała z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej występ satyryczny, który spotkał się z entuzjastycz-
nym odbiorem zgromadzonej publiczności. Nic tak bowiem nie 
pomaga w pracy jak poczucie humoru i umiejętność obracania 
w żart nawet najpoważniejszych problemów, których w żadnej 
szkole nie brakuje. Rodzinnej atmosfery, panującej w naszej 
szkole, mógł doświadczyć wyjątkowy gość – Burmistrz Leśnicy 
pan Łukasz Jastrzembski. Gospodarz naszej gminy wręczył na 
ręce pani dyrektor Iwony Pawlus gry edukacyjne z zakresu 
ochrony środowiska i czystego powietrza. Podziękował również 
nauczycielom oraz pracownikom za trud wychowania i kształce-
nia młodego pokolenia. Słowa wdzięczności w imieniu wszyst-
kich Rodziców wyraziła również przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Paruzel. Ten wyjątkowy apel zakończył taniec – 
Jerusalema Dance Challenge w wykonaniu uczniów, Burmistrza, 
nauczycieli oraz rodziców. 

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważny 
element w procesie edukacji. Uczniowie z przyjemnością biorą 
udział w sportowych rozgrywkach. 18 października na hali spor-
towej  w Leśnicy odbyły się Gminne Zawody w Halowej Piłce 
Nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (kl.7-8). Nasza młodzież rywalizowała tam z drużynami 
z PSP Leśnica oraz ZSP Zalesie Śl. Drużyna dziewcząt (w składzie: 
Zofia Bilińska, Anna Bloch, Alicja Dolatowska, Maja Hrabowska, 
Aleksandra Nowaczek, Zuzanna Szyndzielorz) zdobyła 
III miejsce. Drużyna chłopców (w składzie: Kacper Garbacz, Kac-
per Kułaga, Gabriel Kubica, Michał Kwoczała, Oliwer Wylezik) po 
zaciętej walce wywalczyła II miejsce, wygrywając z Zalesiem Śl. 

25 października na hali sportowej  w Leśnicy odbyły 
się Gminne Zawody w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt i chłop-
ców w kategorii Igrzysk Dzieci (kl.4-6). Nasi uczniowie rywalizo-
wali z drużynami z PSP Leśnica oraz ZSP Zalesie Śl. Drużyna 
dziewcząt (w składzie: Paulina Polewka, Daniela Czeczor, Alek-
sandra Witkowska, Matylda Hrabowska, Blanka Jahn, Aleksan-
dra Ogorzałek, Martyna Kwoczała)  zdobyła II miejsce. Nato-
miast drużyna chłopców (w składzie: Jakub Sowiński, Patryk 
Dolatowski, Tymoteusz Szopa, Krzysztof Knet, Kacper Bucki, 
Miłosz Zurek, Jakub Więcek, Michał Kubicki, Tymoteusz Szni-
cer)  po zaciętej walce wywalczyła I miejsce i będzie reprezento-
wać naszą gminę na zawodach powiatowych w Strzelcach Opol-
skich. 

Aktywność dziecka należy właściwie stymulować 

i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie 
zabawa w teatr. 22 października 2021r. uczniowie klasy IV, 
w ramach lekcji języka polskiego, zaprezentowali swoim kole-
żankom i kolegom z kl. I, II, III i V przedstawienie pt. 
„Przepraszam, smoku”. Zrealizowali je na podstawie utworu 
Wiery Badalskiej o przygodzie niezwykle grzecznego rycerza, 
któremu udało się z uprzejmością pokonać groźnego potwora. 
Czwartoklasiści wykonali scenografię według własnego pomy-
słu, przygotowali ciekawe kostiumy i rekwizyty oraz dobrali 
odpowiednią muzykę. ,,Serce roście, patrząc na ten piękny spek-
takl” chciałoby się sparafrazować słowa Jana Kochanowskiego. 
To wspaniałe, że mamy w szkole tak zdolnych aktorów, cudow-
nych Rodziców i Przyjaciół, którzy na każdym kroku służą pomo-
cą, wspaniałymi pomysłami i dobrymi radami. Widzowie zgod-
nym głosem stwierdzili, że wszyscy wykonawcy zasłużyli na 6 
z plusem. 

4 listopada br.  uczniowie klasy ósmej mieli okazję 
uczestniczyć w prelekcji na temat zasad funkcjonowania wszyst-
kich szczebli samorządu terytorialnego, którą wygłosił Burmistrz 
Leśnicy - p. Łukasz Jastrzembski. Dzięki swojemu bogatemu 
doświadczeniu zawodowemu oraz wiedzy, przekazał on w spo-
sób bardzo ciekawy i przystępny całość zagadnienia. Serdecznie 
dziękujemy za interesujące spotkanie.  

W piątek (05.11.2021r.) uczniowie klas 1-3 świętowali 
Dzień Postaci z Bajek. Każdy uczeń był przebrany za wybraną 
przez siebie postać z bajki. Na sali gimnastycznej czekały na 
najmłodszych przeróżne zadania: zagadki, quizy muzyczne, łami-
główki oraz pokaz mody. Spotkanie kończyło się otwarciem 
kuferków pełnych niespodzianek. Każdy wyszedł uśmiechnięty 
i zadowolony. W tym dniu rozstrzygnięto również konkurs pla-
styczny „Moja ulubiona postać z bajki”. Każdy uczestnik otrzy-
mał dyplom oraz nagrodę, a prace trafiły na wystawę. 

Obchody ku czci św. Marcina na stałe zapisały się 
w kalendarzu imprez środowiskowych szkoły. W tym roku ucz-
niowie klasy czwartej i siódmej  (pod opieką pani Anny Jorgel) 
zaprezentowali scenki z życia św. Marcina urozmaicone piękny-
mi piosenkami. Wszyscy zebrani przemaszerowali również w 
barwnym korowodzie. Dzieci, trzymając w ręku kolorowe lam-
piony, podążały za świętym Marcinem, jadącym na koniu. Na 
placu spotkań (przy rozpalonym ognisku) każdy miał możliwość 
poczęstowania się tradycyjnymi, pysznymi ,,marcińskimi rogala-
mi''. 

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Mamy nadzie-
ję, że na szkolnym korytarzu tradycyjnie będzie się roznosić 
zapach pieczonych ciasteczek. Z klas usłyszymy melodie znanych 
kolęd, a ten wspaniały przedświąteczny czas spędzimy w zdro-
wiu i radosnej atmosferze.  

Gabriela Galowy 



 

 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE 
STR. 18 

tywna, z  której dochód został przekazany na konto Fundacji 
„Gdy Liczy się Czas”. Udało nam się zebrać 571 zł.  

     Uczniowie kl. 1-3 wybrali się z wizytą do Zdzieszowic, by po-

znać bliżej pracę weterynarza. Podczas spotkania obejrzeli przy-

rządy, którymi bada się zwierzęta, dowiedzieli się również, jak 

dbać o swojego pupila, by jak najdłużej cieszył się dobrym zdro-

wiem.  

     W ramach realizacji szkolnego programu orientacji zawodo-

wej uczniowie klasy II i III odwiedzili także  warsztat samochodo-

wy w Lichyni, gdzie mieli możliwość zobaczyć,  jak działa podno-

śnik, jak wygląda samochód od spodu, zobaczyć silnik oraz inne 

części. 

      Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki uczniowie klasy 

III przystąpili do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który w 

tym roku odbył się już po raz 11. Organizatorem Głównym 

ŚDTM jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego. 

Celem akcji jest promowanie zabawowej formy nauczania-

uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia 

sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. To 

była  doskonała okazja dla uczniów do nadrobienia zaległości po 

wakacjach. 

   W październiku reprezentanci  kl. V  wzięli udział w Tereno-

wym Turnieju Ekologicznym „Annogórski Ekolog 2021”. Organi-

zatorami turnieju byli: ZOPK – Park Krajobrazowy „Góra Św. 

Anny”, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie i Gmina Leśnica. Trasa 

prowadziła z Czarnocina do Olszowej. Głównym celem XV edycji 

turnieju  było zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Parku Krajo-

brazowym „Góra Św. Anny”.  W turnieju wzięło udział osiem 

drużyn ze szkół podstawowych powiatu strzeleckiego i krapko-

wickiego. Uczniowie poszerzali praktyczną wiedzę z zakresu 

ochrony przyrody i środowiska, leśnictwa, doskonalili umiejęt-

ności posługiwania się mapą oraz orientowania w terenie, roz-

budzali zamiłowanie i szacunek do przyrody. Uczestnicy turnieju 

w terenie rozwiązywali zadania dotyczące przyrody, geologii, 

geografii, ekologii, ochrony środowiska, form ochrony przyrody, 

a także obiektów spotkanych na trasie. Musieli wykazać  się 

szeroką wiedzą, często wykraczającą poza podstawę programo-

wą, umiejętnością logicznego myślenia i spostrzegawczością. 

Mieli też okazję poznać nowych kolegów. Na zakończenie na 

wszystkich czekał poczęstunek, nagrody oraz zabawa w Parku 

Miniatur. 

     W październiku odbyły się eliminacje szkolne konkursów 

przedmiotowych. Etapy gminne odbędą się w styczniu 2022 r. 

     W szkole przeprowadzono zbiórkę karmy dla bezdomnych 

zwierząt oraz zbiórkę środków czystości dla dzieci z Domu Dziec-

ka w Turawie. 

     19.11.2021 nasza szkoła i przedszkole zaangażowały się w 

obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, ponieważ nie 

są one  nam obojętne. Nasi uczniowie podjęli działania w ra-

mach akcji UNICEF - zostali zapoznani z Konwencją Praw Dziec-

ka,  następnie wykonali gazetki przedstawiające prawa każdego 

dziecka.  

     4 listopada klasa 4 wraz z wychowawcą udała się do kina 

Helios w Kędzierzynie-Koźlu na film animowany pt. " Rodzinka 

rządzi". Głównym celem wyjazdu była integracja klasy poprzez 

wspólne oglądanie filmu. Seans bardzo się wszystkim podobał. 

Bajka opowiadała o utraconych więzach rodzinnych, braterskiej 

miłości oraz przyjaźni. Główni bohaterowie walczyli ze złem, 

które miało na celu zawładnąć światem.  

        16.11  jest Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Uczniowie 

klasy 4 świętowali go podczas lekcji języka polskiego. Obejrzeli 

film edukacyjny, rozmawiali na temat tolerancji, wysłuchali 

piosenek związanych z tym tematem. Doszli do wniosku, że 

każdy jest inny, co czyni nas wyjątkowymi, każdy zasługuje na 

szacunek.  

     Uczniowie klasy 7 i 8 wybrali się z wychowawczyniami do 

kina na "Niesamowitą historię Sam Bloom" - przepiękny film na 

faktach. Opowiadał o niezwykłej przyjaźni człowieka ze zwierzę-

ciem, pokonywaniu własnych słabości, rodzinie, która po wy-

padku matki musiała poukładać sobie swój świat od nowa. Po 

filmie odbyło się spotkanie na temat "Przygarnąć pod swoje 

skrzydła. Zwierzę w społecznym życiu człowieka".  

     Uczniowie klasy 8 mieli przyjemność spotkania z burmistrzem 

Leśnicy, p. Łukaszem Jastrzembskim, który w ciekawy i przystęp-

ny sposób opowiedział im o samorządzie terytorialnym. Spotka-

nie było przeprowadzone w formie dialogu, co bardzo przypadło 

do gustu ósmoklasistom, tym bardziej, że mogli uzyskać odpo-

wiedzi na nurtujące ich pytania. 

       Nasi uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zawodach 
sportowych. W październiku  wzięli udział w Gminnym Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej  klas IV-V. Drużyna chłopców zajęła II miej-
sce.  

W  Halowym Turnieju  Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców klas 7-
8  dziewczęta zajęły 1 miejsce i będą reprezentować nasza gmi-
nę na etapie powiatowym. 

Chłopcy zajęli 3 miejsce, za co również należą się ogromne gra-
tulacje, gdyż reprezentowali naprawdę wysoki poziom gry. 

     W październiku odbyły się zawody w biegach przełajowych w 
Raszowej.  

Osiągnięcia naszych reprezentantów w swoich kategoriach bie-
gowych cieszą niesamowicie, gdyż 4 osoby będą reprezentować 
szkołę na szczeblu powiatowym. 

     Za nami  miesiące pierwszego semestru oraz  kolejne wyzwa-
nia. Ani się nie spostrzeżemy a wielkimi krokami nadejdzie egza-
min ósmoklasisty, do którego uczniowie klasy 8 pilnie się przy-
gotowują. Za nami pierwszy egzamin próbny, przed kolejne 
próby i możliwości sprawdzenia się. Mamy nadzieję, że nic nie 
zakłóci nam przygotowań i uczniowie zdobędą wymarzone wy-
niki, które umożliwią im edukację w wybranych szkołach. Zeszły 
rok zakończyliśmy ogromnym sukcesem, gdyż nasi uczniowie, 
mimo pandemii, uzyskali najwyższe wyniki w gminie. To owoc 
niełatwej nauki ( w większości, niestety, zdalnej),  ogromnego 
wysiłku ze strony uczniów oraz  nauczycieli. 

       Życzymy wszystkim  mnóstwo optymizmu i zdrowia w tym 
niełatwym czasie. 

                                                                                                                     
Ewa Janicka 
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XXIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 

2021 - online 

Tegoroczny XXIX Przegląd Orkiestr Mniej-
szości Niemieckiej Leśnica 2021 odbył się w 
formie online. Do Przeglądu zgłosiło się 
17 orkiestr, które przesłały swoje nagrania 
z utworami kompozytorów niemieckich 
wywodzących się z niemieckiego dziedzic-
twa kulturowego.  Nadesłane filmiki oce-
nione zostały przez komisję w składzie: 
Waldemar Olszewski – przewodniczący, 
Gotfryd Włodarz oraz Tadeusz Widera. Po 
przesłuchaniu wszystkich nagrań jury kon-
kursu postanowiło przyznać następujące 
miejsca: 

I miejsce:    Orkiestra Dęta Bażany  
II miejsce:  Orkiestra Dęta Mniejszości 
Niemieckiej Łowkowice 
III miejsce:  Glogovia Brass, Orkiestra 

Dęta św. Józefa Opole -Szczepanowice 
IV miejsce:   Bialska Orkiestra Dęta 
    
Wyróżnienia:  Jugendorchester SKGD 
Obergloglau , Walecka Orkiestra Dęta CA-
PRI, Blasorchester DFK Nesselwitz, Orkie-
stra Dęta Kotulin, Orkiestra Dęta Żędowice, 
OderBlassBand, Jemielnicka Orkiestra Dęta, 
Orkiestra OSP Węgry, Myśliwska Orkiestra 
Dęta Gminy Komprachcice, Parafialna Or-
kiestra Dęta Dziewkowice , Jugend Blasor-
chester Pawłowiczki, Blaskapelle St. Joseph. 
XXIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Nie-

mieckiej Leśnica 2021 zrealizowano dzięki 

dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Konsulatu Republiki 

Federalnej Niemiec w Opolu.  

XXX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021 - online 

Do tegorocznego XXX Przeglądu Zespołów 
Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości 
Niemieckiej Leśnica 2021, który w tym roku 
odbył się w formie online przystąpiło 20 
zespołów dziecięcych i młodzieżowych, 
które na przysłanych filmikach 
zaprezentowały utwory pochodzące z 
niemieckiego kręgu kulturowego. 

Nagrody przedstawicielom zespołów 
podczas gali, która odbyła się 5 listopada 
br. w sali koncertowej Publicznej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Leśnicy wręczyli 
m.in. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 
- Przewodniczący Zarządu Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego oraz Edyta 
Gola Radna Sejmiku Województwa 
Opolskiego. Transmisje gali wręczenia 
nagród można było obejrzeć na Facebooku 
Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.  

Jury konkursu w składzie: Rafał Miczka – 
Przewodniczący, Joanna Hassa oraz Anna 
Łotecka-Dabbachi postanowiło przyznać 
następujące miejsca w poszczególnych 
kategoriach: 

Zespoły wokalne (dzieci):  
I miejsce - Solaris ; II miejsce  - Dziecięcy 
zespół im J. v. Eichendorffa; III miejsce - 

Fantasie   ; III miejsce  - Sternchen-
Gwiazdeczki  .  

Zespoły wokalne (młodzież): 
I miejsce  - Con Colore; II miejsce - Cztery 
Żywioły; II miejsce - Fresha Madln; 
III miejsce - Forte   

Zespoły taneczne ludowe :  
I miejsce - Silesia; II miejsce  - Łężczok I; 
III miejsce  - Łężczok II. 
 
Zespoły taneczne nowoczesne:  
I miejsce - Perełki Juniors; II  miejsce - La 
Bella seniorki, III   miejsce - Wataha; 
III miejsce - La Bella juniorki; IV miejsce  - 
Entropia; V miejsce - Mini Entropia; 
VI miejsce - Azalie Ostrożnica; VI  miejsce - 
Słoneczka   
Taniec dzieci: I miejsce  - Marlenki 

XXX Przegląd Zespołów Dziecięcych 

i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 

Leśnica 2021 zrealizowano dzięki dotacjom 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Konsulatu Republiki 

Federalnej Niemiec w Opolu.  

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe 
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Z życia Osiedla nr 1 w Leśnicy… 
Na początku chciałbym w imieniu swoim oraz Zarządu 

Osiedla nr 1 podziękować wszystkim mieszkańcom osie-

dla za zaangażowanie, poświęcony czas i pracę, dzięki 

której nasze miasto jest ładne i zadbane- na to pracujemy 

przez cały rok! 

Co roku otrzymujemy fundusz na wsparcie inicjatyw dla 

osiedla. Z wykorzystaniem  tych środków  możemy reali-

zować takie zadania jak: utrzymanie zieleni, wyposażenie 

klubów oraz organizacja imprez.  W roku 2021 otrzymali-

śmy 42 714,30 zł. Dzięki tym środkom wsparliśmy jako 

współorganizatorzy: turniej siatkówki na basenie w Leśni-

cy, Oktoberfest, spotkanie ze św. Marcinem oraz ze 

św. Mikołajem. Ponadto część środków funduszu przeka-

zaliśmy na utrzymanie osiedlowej zieleni.   

Oprócz tego na prośbę rolników, dzięki wielkiemu wspar-

ciu Gminy Leśnica, udało się wyremontować i utwardzić 

ponad 300 metrów drogi dojazdowej do pól przy ulicy 

w kierunku Lichyni.   

Złożyliśmy również, przez ręce Pana radnego powiatu 

strzeleckiego- Waldemara Bednarka, pismo do Zarządu 

Starostwa Powiatowego, prośbę o wyczyszczenie pasa 

drogi do wysokości skrajni drogi tzw. „Starej Strzelec-

kiej”- czekamy na odpowiedź i działania. 

Dziękuję bardzo za dobrą współpracę Panu Burmistrzowi 

Łukaszowi Jastrzembskiemu oraz pracownikom Gminy, 

Pani Dyrektor Edycie Gola i pracownikom Leśnickiego 

Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz członkom Zarządu Osie-

dla nr 1 w Leśnicy. 

Zapraszamy do czynnego udziału w życiu społecznym 

Osiedla oraz  w zebraniach mieszkańców, a z okazji nad-

chodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy przede 

wszystkim dużo zdrowia. 

  Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Leśnicy 

Na początku listopada Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzembski - Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego w ramach projektu Edukacja 
obywatelska wśród dzieci i młodzieży spotkał się 
z młodzieżą szkolną ze Szkół Podstawowych w Leśnicy, 
Raszowej oraz Zalesia Śl.  Uczniowie wzięli udział 
w spotkaniach organizowanych przez Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządowe wraz z gminą Leśnica 
podczas których dowiedzieli się o funkcjonowaniu 
samorządu. Pan Burmistrz w sposób przystępny 
opowiedział obecnym uczniom o swojej codziennej pracy 
oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżył 
zagadnienia oraz pojęcia związane z samorządem 
terytorialnym oraz jego funkcjonowaniem. Opowiedział 
również czym zajmuje się gmina Leśnica oraz kto nią 
kieruje. Na koniec spotkania odpowiadał na pytania 
zadawane przez uczniów dotyczące między innymi 
funkcjonowania gminy czy specyfiki pracy burmistrza.   

Jako nagrody za udział i poprawne odpowiedzi uczniowie 
otrzymali ulotki, długopisy i opaski.  

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu 
"Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu 
Województwa Opolskiego. 

SZYBKO, OSZCZĘDNIE, EKOLOGICZNIE. Przejdź na E-
FAKTURĘ za usługi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Leśnicy oraz weź udział w konkursie "Dbaj o naturę, 
uruchom e-fakturę"  

Decydując się na otrzymywanie e-faktury, zyskają Pań-
stwo wiele korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy; szyb-
kie dostarczanie; ochrona środowiska; wygodne przecho-
wywanie; łatwiejsze księgowanie.  

Edukacja obywatelska wśród dzieci i 
młodzieży 


