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

        Od lipca 2021 r. Firma Inżynierska ALOG 

z Kędzierzyna-Koźla prowadzi roboty budowlane na 

budynkach komunalnych przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz na 

ul. Ludowej 11 w Leśnicy. Zgodnie z harmonogramem 

zadanie zostało zaplanowane do realizacji jako dwuletnie. 

W ubiegłym roku wykonano remont dachu 

oraz większość prac związanych z remontem elewacji. Na 

rok bieżący zostały zaplanowane prace remontowe 

wewnątrz budynku, w tym m.in. wymiana instalacji 

elektrycznej oraz wykonanie nowego ogrzewania 

opartego na grzejnikach akumulacyjnych. Prace 

remontowe w mieszkaniach rozpoczęto od klatki 

schodowej przy ul. Ludowej 11, gdzie wyremontowano 

dwa mieszkania oraz wykonano nowe schody na I piętro. 

Obecnie trwają prace w mieszkaniach przy ul. Kościelnej 

3. Obejmują one poza robotami elektrycznymi również 

wykonanie nowych sufitów podwieszanych, pionów 

wentylacyjnych oraz malowanie pomieszczeń. Planowany 

termin zakończenia remontu to 30.06.2022 r. 

Ref. IK 
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Pod koniec lipca 2021 r. nastąpiło przekazanie firmie 
Zakład Remontowo – Budowlany S.C. A&S Janusz M. 
Adamów, Renata Adamów ul. Polna 4a, Twardawa plac 
budowy pod przebudowę budynku klubu wiejskiego 
w  Kadłubcu. Termin zakończenia budowy zgodnie 
z umową przypada na początek lipca 2022 r. W ubiegłym 
roku został wykonany stan surowy budynku (fundamenty, 
konstrukcja, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, ścianki 
działowe, podłoża, posadzki, izolacje cieplne, tynki, 
stolarka). W tym roku zostały zamontowane panele 

fotowoltaiczne na dachu oraz w około 30 % zostały 
wykonane wewnętrzne instalacje elektryczne, sanitarne, 
alarmowe, odgromowe, teleinformatyczne, TV-SAT oraz 
tynkowanie ścian wewnętrznych wraz z ociepleniem watą 
poddasza i zamknięciem płytami gipsowo-kartonowymi. 
Obecnie trwają prace na elewacji. Poza wyżej 
wymienionymi elementami została do wykonania 
instalacja ogrzewania nadmuchowego i wentylacji oraz 
zagospodarowanie terenu: chodniki, krawężniki, mała 
architektura, ogrodzenie, montaż zbiornika wybieralnego 
na ścieki wraz z budową pomieszczenia gospodarczego. 

 Program funkcjonalny budynku jest przystosowany 
dla potrzeb lokalnej społeczności – Klub Wiejski (świetlica) 
z pomieszczeniami użytkowymi tj. sala wielofunkcyjna 
przystosowana dla nie więcej niż 36 osób oraz zapleczem 
cateringowym (kuchennym), zapleczem sanitarno-
higienicznym, w tym przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych. Na poddaszu zlokalizowane będą 
wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz 3 pomieszczenia 
użytkowe/ sala wielofunkcyjna, pomieszczenie Rady 
Sołeckiej i mniejszości niemieckiej. Budynek  będzie 
ogrzewany w systemie kanałowym powietrze-powietrze.                                             
                                 Ref. IK 

RP w Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu 
z zagospodarowaniem otoczenia 

SPRAWY PLANISTYCZNE 

Burmistrz Leśnicy informuje o podjęciu Uchwały Nr 
XXXVI/238/22 Rady Miejskiej  w Leśnicy z dnia 2 lutego 
2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Muzeum 
Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny. 

Z treścią planu miejscowego można zapoznać się poprzez 
publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Leśnicy w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: http://bip.lesnica.pl w zakładce: Akty prawne/ 
gospodarka przestrzenna/ obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ref. IK 

Strategia Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032 

Strategia rozwoju gminy  ma za zadanie diagnozować 
najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz 
potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów 
i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej 
w gminie w perspektywie najbliższych lat. 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy konsultacje 
skierowane były do wszystkich zainteresowanych, ze 
szczególnym wskazaniem na mieszkańców całej gminy. 

Oprócz mieszkańców projekt strategii podlegał 
konsultacjom z sąsiednimi gminami, lokalnymi 
partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz 
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Jednym z ważniejszych 
podmiotów wydających opinię w tym zakresie był Zarząd 
Województwa Opolskiego. 

http://bip.lesnica.pl/
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Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Lichynia 

Trwają prace związane z modernizacją drogi 
gminnej, ul. Ogrodowa w miejscowości 
Lichynia. Mimo niekorzystnych warunków 
pogodowych prace posuwają się do przodu. 
Po wbudowaniu nowych krawężników 
i ułożeniu pierwszej warstwy z betonu 
asfaltowego można zauważyć poprawę 
warunków komunikacyjnych i estetycznych 
w rejonie remontowanego odcinka drogi. 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„DOMAX” z Boronowa, jako Wykonawca 
zadania, pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Gminy Leśnica, rzetelnie 
wykonuje zakres podpisanej umowy. 
Wszystko wskazuje na to, że termin 
zakończenia zadania zostanie zachowany 
i z początkiem maja będziemy w pełni 
korzystać z ul. Ogrodowej w nowej odsłonie. 

Ref. IK 

Nowe nasadzenia 

Wczesną wiosną br. w ramach zadania: „Wykonanie nasadzeń 
zastępczych drzew przy ulicy Dworcowej w Leśnicy” zostało 
nasadzonych 29 sztuk drzew gatunku wiśnia piłkowana 
„Kanzan”.  Obowiązek nasadzeń wynikał z otrzymanego zezwo-
lenia Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na usunię-
cie starych, zamierających drzew. Posadzone w ramach rekom-
pensanty drzewa na poboczu gminnej drogi, upiększyły miejskie 
tereny zielone w mieście Leśnica. Wykonawcą zadania była 
firma ASJ HORTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudach. 

W 2021 r. było zrealizowane zadanie: „Zakup i dosta-
wa drzew gatunku rodzimego oraz wykonanie nasadzeń zastęp-
czych”. 112 szt. drzew gatunku rodzimego, tj. lipa, klon, jarząb, 
wierzba, modrzew nasadzono w obrębie gminy m.in.  
w Leśnicy, Czarnocinie, Zalesiu Śląskim, w Wysokiej i Parku 
Wiejskim w Raszowej. 

Ref. REN 

Zagrali o puchar Burmistrza 
W okresie od dnia 14 stycznia 2022 r. do dnia 11 marca 

2022 r. w klubie wiejskim w Wysokiej odbył się turniej skata 

o „Puchar Burmistrz Leśnicy”. Składał się on z dziewięciu rozgry-

wek, w których łącznie zagrało 45 zawodników. Średnia na roz-

grywkę wyniosła 27 graczy. 

W poszczególnych rozgrywkach zwyciężyli: 

Trzeciakowski Jerzy 2 488 pkt. 

Kauf Ryszard 2 852 pkt. 

Pietruszka Henryk 1 898 pkt. 

Szymura Piotr 2 273 pkt. 

Pluta Jerzy 1 998 pkt. 

Malkusz Krzysztof 2 003 pkt. 

Wojtala Alfred 2 033 pkt. 

Cepko Zygmunt 2 178 pkt. 

Goncerzewicz Roman 2 178 pkt. 

Do punktacji łącznej (końcowej) zawodników zaliczały 

się najlepsze wyniki z 6 rozgrywek. Po podsumowaniu wyników 

klasyfikacja generalna turnieju na czołowych pozycjach przed-

stawiała się następująco: 

Kauf Ryszard 11 914 pkt. 

Wojtala Alfred 10 491 pkt. 

Farana Andrzej 10 449 pkt. 

Malkusz Piotr 10 368 pkt. 

Gorzel Norbert 10 324 pkt. 

Cichoń Mariusz 10 149 pkt. 

Biernacki Zdzisław 10 052 pkt. 

Malkusz Krzysztof 9 919 pkt. 

Jarosz Joachim 9 899 pkt. 

Składamy serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie i uczestnictwo w procesie 
opracowania           i konsultacji  jednego 
z najważniejszych dokumentów 
strategicznych szczebla lokalnego, jakim 
jest Strategia Rozwoju Gminy Leśnica na 
lata 2022-2032, w którym wskazano 
kierunki oraz cele strategiczne 
określające rozwój gminy. 
Z sprawozdaniem z przebiegu i wynikami  

konsultacji społecznych projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-
2032 można zapoznać się  poprzez 
publikację na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy w Biuletynie 
Informacji Publicznej pod adresem: 
http://www.lesnica.pl w zakładce: 
Aktualności. 

Ref. IK 

http://www.lesnica.pl
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Tegoroczne ferie zimowe z LOKiRem wypełnione były 

atrakcyjnymi zajęciami oraz wyjazdami dla dzieci i mło-

dzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, aby miło i ak-

tywnie spędzić wolny czas. 

31 stycznia br. ferie zimowe rozpoczęliśmy tanecznym 
krokiem. Podczas  zajęć, które poprowadzili Anna i Piotr 
Orian ze Szkoła TAŃCA Orian-Show uczestnicy mogli roz-
wijać umiejętności taneczne. Wszyscy świetnie się bawili. 

1 lutego br. dzieci mogły rozładować swoją energię 
w Parku Trampolin w Opolu. 

2 lutego br. odbyły się warsztaty ceramiczne, które po-
prowadziły: Ewa Mościcka i Edyta Gola. Była to nie tylko 
świetna zabawa, ale też okazja do zdobywania nowej 
wiedzy i umiejętności. Praca z gliną rozwija zdolności 
manualne i poprawia koordynację ruchową, uczy cierpli-
wości, planowania i organizacji pracy. W czasie zajęć 
dzieci poznały proces obróbki ceramiki, a wykonane pra-
ce mogły zabrać ze sobą do domu po wypaleniu. 

3 lutego br. odbył się wyjazd do kina Helios w Kędzierzy-
nie- Koźlu na przebojową, animowaną komedię „Sing 2”. 
Nudy w kinie nie było – wiele postaci, same atrakcje, 
wielkie marzenia i spektakularne hity! Dzieci były za-
chwycone! 

4 lutego br. odbyły się Warsztaty Magii Harrego Pottera 
oraz nauka kodowania poprzez zakodowane obrazki. 

7 lutego br. dzieci zmieniły zwykłe półki w prawdziwe 
dzieła sztuki, miały przy tym wiele frajdy!  

8 lutego br. gościł w naszym Ośrodku Kultury Teatr Kokon 
ze spektaklem pt. "Legenda o Bursztynie". Przedstawie-
nie przeniosło najmłodszych w podwodne głębiny, ukazu-
jąc jakie bezcenne skarby kryje nasze polskie morze. 
W głębinie Morza Bałtyckiego w cudownym bursztyno-

wym pałacu, mieszkała królewna o imieniu Jurata która 
pewnego dnia zakochuje się z wzajemnością w prostym 
rybaku Tosiu, wzbudzając gniew swojego ojca - potężne-

go władcy sztormów. 

Ale bursztyn królował również w dalszej części zajęć już 
pod postacią kolorowych koralików, z których powstały 
piękne bransoletki, naszyjniki oraz kolczyki. 

9 lutego br. odbyła się Zumba kids - to maximum zabawy 
i fitnessu, którą poprowadziła przesympatyczna pani Pa-
trycja. Po wysiłku przygotowywaliśmy smaczne i zdrowe, 
sałatki owocowe. Był to czas spędzony aktywnie i zdro-
wo. 

10 lutego br.— karaoke i turniej gier planszowych. 

11 lutego br. wyruszyliśmy na spotkanie nauki z zabawą 
do Katowic. Na wszystkich uczestników czekała niezwykła 
zabawa pomiędzy fantazją, a nauką! W ramach wycieczki 
odbyło się zwiedzanie Bajki Pana Kleksa i warsztaty nau-
kowe z Wielkim Elektronikiem. Zwiedziliśmy Rezerwat 
Przyrody, Krainę Szpaka Mateusza, Królestwo Bajdocji, 
Psi Raj, Planetę Fantazji. Była to niezwykła przygoda! 

                                                         LOKiR 

Ferie z LOKiRem 

Skowronek Edward 9 742 pkt. 

Honorowy patronat nad Turniejem objął Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 

który też ufundował okazałe puchary, które wręczone zostały najlepszym zawodnikom. 

Zespół organizacyjny utworzyli panowie Stefan Rudol, Edward Skowronek, Henryk Hy-

trek, Alfred Wojtala i Jerzy Wojtala. Funkcję sędziego głównego Turnieju pełnił Alfred 

Wojtala – licencjonowany sędzia klasy II Polskiego Związku Skata. 

(-) Jerzy Wojtala 

https://www.facebook.com/orianshow/?__cft__%5b0%5d=AZWH3mS0BWr0YnFgTJ6fam8cLxY1iFfpGPTUUBfzVbtGUqU9jXDpINoUpG0LxZABgp0CZlXtIG2aMef2XWWfwKScuAOue38tZHH67-FIMMlsJ9sSGjRRd8_sR7P7rwe8KOtYjEZq8JjDCxtW5F1b3_sgi2QoSG32NScwmUCLmnXYHaBKKD1j194-7am2jQtZasw&__tn__=kK-R
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Walentynki na sportowo! 

W piątek 11 lutego br. na leśnickiej hali sportowej odbył 
się Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, w 
którym rywalizowały 4 drużyny. Turniej zwyciężyła druży-
na z Leśnicy, II miejsce zajęli Gazownicy, III miejsce Gang 
Sołtysa ze Starego Osiedla – Zdzieszowice i IV OSP Leśni-
ca. 

Natomiast w niedzielę rywalizowały panie. Do Walentyn-
kowego Turnieju Piłki Siatkowej Pań zgłosiło się 6 drużyn: 
Biedrzychowice, Dolna 1, Dolna 2, Kierpień, Leśnica i No-
wy Browiniec. 

Po rywalizacji w grupach ostatecznie III miejsce zajęła 

drużyna Dolna 2, II miejsce Kierpień i I miejsce Nowy Bro-
winiec. Mecz finałowy był długi, a walka bardzo wyrów-
nana. 

Wszystkie uczestniczki Turnieju otrzymały serduszkowe 

medale i walentynkowe skarpetki. Turniej upłynął w bar-

dzo serdecznej atmosferze, co niezmiernie cieszy organi-

zatorów, którymi byli Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Leśnicy we współpracy z Gminnym Animatorem Sportu 

Katarzyną Kozołup i społecznymi działaczami sportowymi 

Rudolfem Gajdą i Jerzym Golą.  

LOKiR 

Występ kółka teatralnego  

Młodzież uczęszczająca na kółko teatralne LOKiR rozwija 
swój talent co tydzień na zajęciach. 15 marca br. zaprosiła 
gości na przedstawienie pt. Moralność pani Dulskiej—Do 
biedronki przyszedł żuk. Występ zrobił na publiczności 
ogromne wrażenie, przedstawienie zostało gorąco przyję-
te ku wielkiej radości młodych aktorów. 

Za udany występ na scenie, szczególnie mocno trzymała 
kciuki pani instruktor Ewa Przybyłek-Prus. Przy organizacji 
tego występu pomogli: Małgorzata Lepich oraz Tomasz 
Siciak z Zespół Placówek Oświatowych - Leśnica. Wszyst-
kim zaangażowanym pogratulowała i podziękowała pani 
dyrektor LOKiR Edyta Gola. 

LOKiR 

Miejsko-gminne eliminacje XXVIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy był organi-

zatorem miejsko-gminnych eliminacji XXVIII Konkursu 

Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje 

poezję—Jugend trägt Gedichte vor”, który odbył się 

w piątek 11 marca br.  W konkursie wzięło udział 

26 uczniów ze szkół podstawowych w Leśnicy i Zalesiu 

Śląskim. Osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego 

etapu na poziomie rejonowym to: Alicja Prudło, Amelie 

Sitnik, Natalia Sładek, Martyna Marek, Łukasz Kilisz, Fran-

ciszek Ulrich (klasy IV-VI); Arthur Ploch, Marianna Dzier-

gas, Angelika Szablicka, Dorota Ludwig, Szymon Izbicki, 

Weronika Kwoczała (klasy VII-VIII). Gratulujemy zwycięz-

com – szczególnie Dorocie Ludwig, która wyróżniła się 

podczas recytacji - i dziękujemy wszystkim uczestnikom 

konkursu za udział. Dyrektor LOKiR, pani Edyta Gola, skie-

rowała podziękowania również do nauczycielek języka 

niemieckiego za przygotowanie podopiecznych do wystę-

pu, a także do niezawodnego jury w składzie: Maria Cze-

czor, Dorota Kwoczała, Urszula Plachetka. Konkurs przy-

gotowała i prowadziła Małgorzata Polak. 

LOKiR 
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 Występ kółka teatralnego dla naszych gości z Ukrainy  

We wtorek 22 marca 2022 r. dla uchodźców wojennych 

z Ukrainy przebywających w byłym gimnazjum w Leśnicy 

przygotowano występy grupy teatralnej działającej przy  

LOKiRZE. Publiczność, która dopisała prawie w 100 % 

przywitana została przez Edytę Gola – dyrektor LOKiR. 

Młodzież wystąpiła z przedstawieniem „Czerwony Kaptu-

rek” i „Do biedronki przyszedł żuk”, były piosenki i taniec. 

Nasze kółko teatralne zebrało bardzo mocne brawa. Na 

koniec były wspólne tańce integracyjne. Przedstawienie 

zorganizowane zostało przez LOKiR we współpracy z Ze-

społem Placówek Oświatowych w Leśnicy.  

LOKiR 

 

LEGIMI w naszej bibliotece 

Biblioteka Miejska w Leśnicy przystąpiła w styczniu br. do 

usługi LEGIMI, która jest obecnie największą bazą  

e-booków i audiobooków w Polsce. Dzięki niej nasi czy-

telnicy mają wszystkie nowości i bestsellery w zasięgu 

ręki. Wystarczy odebrać w bibliotece bezpłatny kod akty-

wujący, zalogować się na stronie internetowej 

www.legimi.pl, pobrać darmową aplikację i rozpocząć 

czytelniczą przygodę z LEGIMI. Do dyspozycji jest ponad 

80.000 pozycji, które można czytać w formie e-booków 

oraz słuchać jako audiobooki na komputerze, tablecie lub 

smartfonie, wszędzie tam, gdzie się chce i kiedy się chce. 

Zapraszamy wszystkich do biblioteki! Pytajcie Państwo 

o kody do LEGIMI, ściągnijcie aplikację, a potem czytajcie 

do woli! 

LOKiR 

Konkursy Recytatorskie 

W dniach od 28 do 31 marca br. Leśnicki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Leśnicy był organizatorem miej-
sko-gminnych eliminacji do 67. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego „Mały OKR 2022”.  

W konkursie wzięło łącznie udział 171 uczestni-
ków z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy 
Leśnica. Dla wszystkich recytatorów przygotowane zosta-
ły dyplomy oraz nagrody, które wręczyła dyrektor LOKiR 
pani Edyta Gola. Jury w składzie: Elżbieta Białoń, Adam 

Białoń, Gizela Szendzielorz, Danuta Kolender, Ewa Cybul-
ska i Małgorzata Polak wyłoniło osoby, które zakwalifiko-
wały się do eliminacji rejonowych w Strzelcach Opolskich. 
Są to: Paulina Bannert (kl. 4 - Raszowa), Daniela Czeczor 
(kl. 7 - Raszowa), Luiza Plachetka (kl. 8 - Leśnica), Martyna 
Bochynek (kl. 8 - Leśnica), Anna Bloch (kl.8 - Raszowa). 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolej-
nym szczeblu turnieju recytatorskiego!  

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom 

http://www.legimi.pl
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konkursu za udział, rodzicom i nauczycielom za przygoto-
wanie podopiecznych do występu, a jury za obiektywną 
ocenę. Dziękujemy również dyrektor Szkoły Muzycznej 
pani Hannie Kruczek za udostępnienie sali koncertowej 
podczas trwania czterodniowego konkursu. „Mały OKR 

2022” przygotowała i koordynowała Małgorzata Polak. 

Więcej na ten temat można przeczytań na stronie facebo-

okowej: https://www.facebook.com/lokirlesnica1. 

LOKiR 

Tancerki się rozwijają 

Leśnickie tancerki ciężko pracują na swoje sukcesy. 
Oprócz systematycznych cotygodniowych zajęć biorą 
także udział w warsztatach organizowanych przez Leśnic-
ki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.  

W dniach 5-6 lutego br. odbyło się w Leśnicy szkolenie dla 
mażoretek, instruktorów i sędziów. Jego organizatorami 
bylo Stowarzyszenie Mażoretek Rozwoju Kultury i Sportu 
na czele z Panem Prezesem Gerardem Kasprzakiem oraz 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Szkolenie 
odbyło się na hali sportowej w Leśnicy. W pierwszy dzień 
królowały pałeczki, a w drugi pompony. Tancerki praco-
wały nad postawą ciała, techniką oraz poznały wiele no-
wych trików i kombinacji. Trenerzy i sędziowie zgłębiali 
wiedzę na temat regulaminu oraz sposobu prowadzenia 
zajęć z grupami. 

 Uczestników szkoliliły: Małgorzata Gronek (trener, cho-
reograf, szkoleniowiec i sędzia międzynarodowy), tancer-
ki z zespołu Diament Chmielów Wiktoria Konefał, Julia 
Rębisz, Emilia Rodzeń oraz Ewelina Olszewska, Lenka Ba-
chova (trener, choreograf, szkoleniowiec, sędzia między-
narodowy) oraz Kristýna Kunčarová (Mistrzyni Europy). 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przekazaną cenną 
wiedzę. Za pomoc podczas szkolenia dziękujemy także 
Paulinie Korgól oraz Marcie Kaczmarek. W szkoleniu dla 
sędziów udział wzięły nasze trenerki Urszula Ploch, Wik-
toria Kupny, Weronika Gmyz, Karolina Gmyz i Kinga To-

meczek oraz tancerki Kamila Fait i Matylda Kojs. Wiktoria 
Kupny i Karolina Gmyz podeszły do egzaminu sędziow-
skiego i zdały go. Serdecznie gratulujemy! Serdecznie 
dziękujemy wszystkim szkolącym, tancerkom i ich trene-
rom za wspaniałą atmosferę i integrację. To były dwa dni 
pełne wiedzy i pozytywnych wrażeń. 

 26 lutego br. na hali sportowej w Leśnicy odbyły się 
warsztaty tańca hip-hop. Zajęcia prowadziła Ewa Kacz-
mar. W godz. 10.00-12.00 ćwiczyła grupa wiekowa 8-11 
lat (Mini Entropia), w godz. 12.10-14.10 – młodzież 
w wieku 12-15 lat (Entropia), a w godz. 14.20-16.20 mło-
dzież 16+ (Wataha). W sumie w warsztatach udział wzięło 
40 osób.  

 28 lutego br. na hali sportowej w Leśnicy odbyły się 
warsztaty mażoretkowe. Zajęcia prowadziła Agnieszka 
Pera. W godz. 15.00-17.00 ćwiczyły grupy Mini Słoneczka 
i Słoneczka, a w godz. 17.00-19.00 zespoły La Bella Junior-
ki i Seniorki. W sumie w warsztatach udział wzięło 
65 osób.  

 Raz w miesiącu odbywają się warsztaty akrobatyczne, 
które prowadzi Robert Surowski.  Podczas zajęć tancerki 
pracują nad elementami gimnastycznymi, podnoszeniami 
oraz gibkością.  

 Wszystkie umiejętności, które tancerki nabywają pod-
czas warsztatów, wykorzystają podczas występów na 
imprezach kulturalnych oraz konkursów.                    LOKiR 

https://www.facebook.com/lokirlesnica1
https://www.facebook.com/kristyna.kuncarova.3?__cft__%5B0%5D=AZW2o69-_VipDcDSCIBgIiXrRt7izn6aV_TvuWzibImWyTaYWR1kWHOKj9lxpMpCBlYPkpICJwcPnnMi68z7vRMxlQQMpbIYLBYe0BTBBgRodlQkc6cmSh3ui32sjyat2fpjLQXaXNw8Lt2z59gCYHDPpmP4xlXv3mNBPWjLdL1B7g&__tn__=-%5DK-R
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Konkurs „ Czereśnie w wierszu i piosence” 

Leśnicki Ośrodek  Kultury i Rekreacji w Leśnicy 
ogłasza konkurs recytatorsko-wokalny: „Czereśnie 
w wierszu i piosence” w ramach kampanii „Ratujemy 
aleje czereśniowe” – czeresnie.lesnica.pl. na wykonanie 
utworu własnego autorstwa o czereśniach, sadach czere-
śniowych, alejach czereśniowych itp.  

Na Wasze prace-nagrania czekamy do 25 kwietnia br. 

Szczegóły na stronie: http://
www.lokir.lesnica.pl/1401/3/konkurs-czeresnie-w-
wierszu-i-piosence.html. 

LOKiR 

Chwile spędzone w  Leśnickim Przedszkolu 

Ciekawie spędzaliśmy czas i nie próżnowaliśmy. 
Z początkiem stycznia br. bawiliśmy się z Kubusiem Pu-
chatkiem, bo obchodził on swój dzień. Przeżywaliśmy 
Dzień Babci i Dziadka, ale tylko w wersji online, ze wzglę-
du na obostrzenia. Z okazji Dnia Pizzy nasze przedszkole 
zamieniło się w pizzerię, w której dzieci samodzielnie 

wykonywały swoją ulubioną pizzę. Nasi mali internauci w 
Dniu Bezpiecznego Internetu dowiedzieli się, że Internet 
nie tylko jest przyjemny, ale również bywa niebezpieczny. 
Bardzo mile wspominamy walentynki w naszych grupach. 
Kolejnym ciekawym dniem był Dzień Kota, a wiadomo, 
że kota wszystkie dzieci lubią. Obchodziliśmy dzień Języka 
Ojczystego słuchając fragmentów śmiesznych utworów 
dla dzieci. Najciekawszym wydarzeniem dla przedszkola-
ków był jednak bal karnawałowy, na który czeka się ra-
zem z wymarzonymi strojami cały rok szkolny. W tłusty 
czwartek bardzo smakowały nam pączki! Dzień Dinozaura 
przeżywaliśmy na zielono tworząc między innymi dino-
zaury z różnych faktur. Bardzo głośno było na warszta-

tach bębniarskich prowadzonych przez muzyka Arcina 
Barojan. Braliśmy udział w ogólnopolskim programie edu-
kacyjnym „Działam z imPETem”, w którym przypominali-
śmy sobie o segregacji odpadów. Natomiast w drugim 
programie „Mamo, tato wolę wodę” wspominaliśmy 
o znaczeniu wody. Byliśmy w Teatrze Lalki i Aktora w 
Opolu na spektaklu „Calineczka”. Ogromnym przeżyciem 
dla przedszkolaków był nie tylko teatrzyk, ale również 
przejazd autokarem. Ostatnio 28 osób z naszej placówki 
brało udział w konkursie recytatorskim organizowanym 
przez LOKiR. Całymi rodzinami bierzemy udział w konkur-
sie „Wielkanocna ozdoba”. Jak co roku wspomagamy 
akcję charytatywną „Góra Grosza”.  

I w taki oto sposób chwile spędzane z kolegami w przed-
szkolu są świetną zabawą, a zarazem poznawaniem świa-
ta i przygotowaniem do dorosłego życia.  

 

Plachetka Kornelia 
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Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 

Za nami już większa część roku szkolnego. Zreali-
zowaliśmy wiele planów i działań. Miło nam poinformo-
wać o dużym sukcesie Danieli Czeczor - uczennicy klasy 
VII, która uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego organizo-
wanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Warto za-
znaczyć, że Daniela zajęła I miejsce w województwie. Aby 
osiągnąć sukces, z powodzeniem przeszła przez trzy eta-
py konkursu: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Podczas 
finału wykazała się wiedzą i umiejętnościami obejmujący-
mi i poszerzającymi  treści podstawy programowej z języ-
ka niemieckiego w szkole podstawowej. Uczennica zdo-
była wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, wykazała się 
również znajomością gramatyki oraz słownictwa języka 
niemieckiego. Jako laureatka ma otwartą drogę do wy-
branej przez siebie szkoły średniej. Do wszystkich etapów 
konkursu uczennicę przygotował nauczyciel języka nie-
mieckiego Renata Hadaschik. Naszej laureatce serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Warto zaznaczyć, iż chętni uczniowie naszej 
szkoły mieli możliwość wzięcia  udziału w kolejnej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Ortograficzny”. Uczest-
nicy zmierzyli się z zadaniami wymagającymi wyjątkowej 
czujności w zakresie znajomości reguł polskiej pisowni. 
Była to także okazja do świetnej wspólnej zabawy i inte-
lektualnego współzawodnictwa, a także do rozwijania 
wiedzy oraz zainteresowań.  Radością napawa nas fakt, iż 
w kategorii klas IV – VI tytuł laureata zdobyli: Adam Bie-
lański, Paulina Kania, Paulina Bannert, Agata Zemczak 
oraz Sebastian Sulik. Wszystkim uczniom serdecznie 
gratulujemy! 

W naszej placówce dbamy również o rozwijanie 
zdolności recytatorskich. Młodzi recytatorzy mogli spraw-
dzić swoje umiejętności w dniach 29 - 30 marca br. pod-
czas gminnego etapu 67. Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. Nasi reprezentanci spisali się znakomicie. 
Zdobyli następujące miejsca: 

-  w kategorii klas I-III: II miejsce: Julia Anioł, Ali-
cja Kania, Alicja Lewandowska, Maksymilian Szyndzie-
lorz 

III miejsce: Julia Frąckowiak, Szymon Garbas, 
Agata Szyndzielorz, Wiktor Winkler, Rafał Kamuzela, 
Michał Chuchrak, Daria Kozubek, Marek Lewandowski, 
Magdalena Jojko 

- w kategorii klas IV-VI: I miejsce: Paulina Ban-
nert, Aleksandra Ogorzałek 

- w kategorii klas VII-VIII: I miejsce: Daniela Cze-
czor 

II miejsce: Anna Bloch, Maria Swoboda, Alek-
sandra Witkowska, Tymoteusz Szopa 

III miejsce: Paulina Polewka, Emilia Kotyl. 
Piękna, wiosenna pogoda sprzyja edukacyjnym 

wyjazdom. 24 marca 2022 r. uczniowie klas IV – V poje-
chali pociągiem na wycieczkę do Opola. Podróż w czasie 

po dziejach stolicy województwa rozpoczęli od Wieży 
Piastowskiej. Uczestnicy weszli prosto do lochu. Na chwi-
lę zgasły światła, a w mroku słychać było kapanie kropel 
oraz odgłosy kroków strażników. Potem udali się wyżej. 
Na kolejnym poziomie zobaczyli cienie dawnych żołnierzy 
broniących zamku w trakcie oblężenia. Na innym piętrze 
książę Bolko opowiedział dzieciom historię wieży i miasta. 
Na samej górze wszyscy porównywali panoramę Opola 
z widokiem z wieży z XIX wieku. Po zwiedzeniu Wieży 
Piastowskiej i poznaniu legendy o nieszczęśliwym księciu 
Janie Dobrym oraz kapryśnej księżniczce Ofce uczestnicy 
udali się do katedry p.w. Podwyższenia Krzyża. Tam usły-
szeli historię spiżowych drzwi. Zwrócili również uwagę 
m.in. na chrzcielnicę z XV wieku oraz barokowe obrazy 
Drogi Krzyżowej zakotwiczone na filarach. Dzieci były też 
na Wzgórzu Uniwersyteckim, a także spacerowały Opol-
skim Rynkiem. Wycieczka, podczas której uczniowie po-

dziwiali piękno naszego regionu, wszystkim się podobała.  
W ostatnim czasie zwiększyła się nasza społecz-

ność uczniowska. Do szkoły zostali przyjęci uczniowie 
z Ukrainy, którzy uczęszczają na lekcje z nowo poznanymi 
rówieśnikami. Mamy nadzieję, że nowi uczniowie szybko 
zawrą w Raszowej przyjaźnie i będą się czuli u nas jak 
najlepiej. Dołożymy wszelkich starań, aby tak właśnie 
było.  

 
Iwona Pawlus - Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Raszowej oraz Gabriela Galowy 
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Co słychać w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim? 

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Drugi semestr trwa na całego. Jest on bardzo pracowity 
dla naszych uczniów oraz nauczycieli. Styczeń był 
miesiącem gminnych konkursów przedmiotowych, w 
których uczniowie odnieśli sukcesy, zajmując wysokie 
miejsca. 
   Uczennica kl. 8, Maja Jędrzejewska została   finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Zadania nie 
były łatwe, ale Maja poradziła sobie z nimi i godnie 
zaprezentowała naszą szkołę, gminę oraz powiat. 
    Natalia Sładek - uczennica klasy 5, zdobyła II miejsce 
w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym. Tematyka prac 
związana z 50-leciem istnienia naszej diecezji. Na konkurs 
wpłynęło 220 prac, więc rywalizacja była ogromna. 
      21.01. 2022 r., w Komendzie Powiatowej PSP 
w Strzelcach Op. przeprowadzono eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegamy 
pożarom".  Z radością informujemy, że prace dwojga 
uczniów naszej szkoły zostały zakwalifikowane 
do eliminacji wojewódzkich.  
Są to prace uczniów kl. 7 - Aleksander Zeisig. zajął 2 
miejsce, ucz. Marta Warzecha zdobyła 3 miejsce 
w kategorii kl. 4-8. Czekamy na wyniki szczebla 
wojewódzkiego. 
     W lutym br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. Jest to coroczne święto ustanowione 
przez UNESCO w 1999 roku. Upamiętnia ono wydarzenia, 
które miały miejsce w Bangladeszu w 1952 roku, gdy 
podczas demonstracji (w trakcie której domagano się 
nadania językowi bengalskiemu statusu języka 
urzędowego) zginęło pięciu studentów. Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego ma dopomóc w ochronie 
różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 
     W lutym br. obchodziliśmy również Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Uczniowie wzięli udział 
w pogadankach, obejrzeli filmy edukacyjne z zakresu 
bezpiecznego korzystania z sieci. 
     Uczniowie biorą udział w projekcie "Pen-pal project" - 
piszą pocztówki w j. angielskim z uczniami szkoły 
w  Zgierzu. 
      Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że włączyliśmy się 
do zbiórek charytatywnych na rzecz poszkodowanych 
oraz walczących Ukraińców. Nasi uczniowie oraz ich 

rodzice bardzo zaangażowali się do akcji.  
     W szkole odbyła się także zbiórka finansowa na 
długofalową pomoc dla kobiet i dzieci z Ukrainy. 
Zebraliśmy 2 371,10 zł. i 10 euro. Kwestę przeprowadzili 
uczniowie klasy VIII i klasy VII, którzy należą do szkolnego 
koła PCK. 
      17 marca 2022 r. obchodziliśmy Dzień Świętego 
Patryka. Uczniowie klas I-III w ramach projektu "English 
Special Days" poznali historię patrona Irlandii, wykonali 
zadania związane z tym świętem, podziwiali taniec 
i muzykę irlandzką a także zatańczyli rap świętego 
Patryka. 
     21 marca br. przywitaliśmy wiosnę. Tego dnia odbył się 
w naszej szkole Dzień bez Plecaka, który sprawił 

wszystkim mnóstwo radości. 
     Przed ósmoklasistami trudny wybór - wybór szkoły, do 
której będą uczęszczać od września. 22 marca br. mieli 
okazję uczestniczyć w Giełdzie Szkół 
Ponadpodstawowych, której organizatorem była szkoła 
podstawowa w Ujeździe. Poznali ofertę edukacyjną 
placówek oświatowych ze Strzelec Op. oraz Kędzierzyna- 
Koźla. 
         W marcu br. wzięliśmy udział w Światowym Dniu   
Wody. Były pogadanki na temat racjonalnego 
gospodarowania wodą, uczniowie wykonali plakaty. 
     Marzec to czas konkursów recytatorskich. 
Reprezentanci wszystkich klas wzięli udział w gminnych 
eliminacjach 67. Turnieju Recytatorskiego. Wszystkim 
gratulujemy odwagi i osobistego sukcesu. 
    Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkim zdrowia, spokoju, wiosennej nadziei.                                                                               

Ewa Janicka 

Mimo trudnych doświadczeń, z którymi przyszło nam się 
mierzyć, w naszej szkole staramy się zapewnić wszystkim 
nie tylko efektywną naukę, ale też sporą dawkę rozrywki. 
Temu służyło wiele inicjatyw, które od początku roku 
skutecznie wcieliliśmy w życie.  
 Jak wiadomo, wszystkie dzieciaki uwielbiają wycieczki. 
I tak, z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klasy I-III wybrały 
się na wycieczkę do kina “Helios” w Kędzierzynie-Koźlu na 
film animowany „To nie wypada”. Najstarsi uczniowie, 
ósmoklasiści, myślący już o wyborze nowych szkół, poje-
chali do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Opolskich, gdzie wzięli udział w warszta-

tach, których tematyka związana była z kierunkami kształ-
cenia w odwiedzonej szkole. 
 Nowy rok przyniósł nam też kilka doniosłych sukcesów. 
Dorota Ludwig z klasy VIII a zakwalifikowana w czasie 
gminnych eliminacji konkursu języka niemieckiego 
do  etapu wojewódzkiego uzyskała na nim 90, 83% po-
prawnych odpowiedzi i znalazła się w gronie 46 laurea-
tów tego konkursu z całego województwa. To nie koniec 
osiągnięć w ramach tego przedmiotu. Od lat nasi ucznio-
wie biorą udział w konkursie recytatorskim w języku nie-
mieckim: “Młodzież recytuje poezję”, organizowanym 
przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne na Śląsku 
Opolskim. W tym roku w wyniku eliminacji gminnych do 
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konkursu rejonowego zakwalifikowało się aż 7 uczniów: 
Alicja Prudło, Amelie Sitnik, Franciszek Ulrich, Łukasz Ki-
lisz, Arthur Ploch, Marianna Dziergas i Dorota Ludwig. 
 W ubiegłym tygodniu dzieci z wszystkich klas brały rów-
nież udział w konkursie recytatorskim organizowanym 
przez LOKiR. Wielu uczniów świetnie poradziło sobie 
z tym wyzwaniem, zdobywając wysokie lokaty, nagrody 
i dyplomy. Największym sukcesem mogą pochwalić się 
uczennice klasy VIII: Luiza Plachetka i Martyna Bochynek, 
które reprezentować będą naszą szkołę i gminę w czasie 
konkursu rejonowego w Strzelcach Opolskich.  
 Z konkursów organizowanych w naszej szkole wymienić 
można także ten przeprowadzony z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Języka Ojczystego. Był to konkurs frazeologicz-
ny dla klas VII i VIII, z których to klas przystąpili do niego 
wszyscy uczniowie.  
 Tradycyjnie możemy pochwalić się prężną działalnością 
Samorządu Uczniowskiego. Jak co roku ogłosił on zbiórkę 
karmy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Kędzierzynie-Koźlu, a nasi uczniowie chętnie zaangażo-
wali się w tę pomoc. Podobny efekt odniosła także akcja 
charytatywna “Góra Grosza”, z której pieniądze przezna-
czone są na dofinansowanie wakacji dla dzieci z ubogich 
rodzin.  

Z inicjatywy samorządu 21 marca br przywitali-
śmy Wiosnę. W tym roku hasłem przewodnim tego dnia 
było: „Bezpieczna Szkoła bez Nałogów – Dzień Przyjaźni”. 
Uczniowie wykonywali plakaty oraz układali wiersze doty-
czące życia bez nałogów oraz w przyjaźni. W tym roku 
Dzień Przyjaźni miał szczególny wymiar. Wraz z naszymi 
uczniami pracowali ich nowi koledzy i koleżanki z Ukrainy. 
Materiały potrzebne do wykonania prac zostały zakupio-
ne przez panią Dyrektor Barbarę Górną z Gminnego  Pro-
gramu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapo-
biegania Narkomanii. Dzieła naszych uczniów zostały za-
wieszone na parapetach okien szkolnych korytarzy. W 
trakcie pracy uczniowie przygotowywali w klasach drobne 
przekąski: gofry lub owocowe jogurty, sałatki owoco-
we. Klasy w czasie Pierwszego Dnia Wiosny gościły u sie-
bie również specjalistę do spraw edukacji z Parku Krajo-
brazowego  w Górze św. Anny, naszą panią Pielęgniarkę 
oraz Panią Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO). 
Wszystkie te panie przeprowadziły w klasach ciekawe 
prelekcje. Młodzież poznała „Wiosenne geofity”,  uczest-
niczyła w warsztatach udzielania pierwszej pomocy a na 
szkolnych manekinach uczniowie ćwiczyli resuscytację. 
Spotkanie odnośnie danych osobowych było częścią pro-
gramu „Twoje dane – Twoja sprawa”. 

W  naszej szkole chętnie gościmy ciekawych lu-
dzi, pasjonatów, chcących podzielić się swoimi zaintere-
sowaniami i zainspirować nimi innych. Taką osobą jest 

poetka Grażyna Nowak, mieszkanka Strzelec Opolskich, 
autorka dwóch tomików wierszy. Podczas spotkania nasi 
uczniowie przekonali się, że książki nie tylko uczą i bawią, 
ale pomagają nam także zrozumieć świat. Poetka na przy-
kładzie swoich książek pokazała dzieciom, że w odkrywa-
niu świata i spełnianiu marzeń ogranicza nas jedynie na-
sza wyobraźnia, którą najlepiej możemy rozwijać właśnie 
poprzez czytanie.  

Przykładając dużą wagę do wszechstronnego 
rozwoju młodych ludzi, zaproponowaliśmy naszym ucz-
niom udział w innowacjach pedagogicznych, z których 
wymienić można innowację z zakresu historii pod nazwą  
"Kobieca historia dziejów świata" przeznaczoną dla 
uczniów klas 5-8, w ramach której poznawali, jak zmieniał 
się styl ubierania kobiet przez lata i zapoznali się z poję-
ciami związanymi z modą kobiecą, jak gorset, krynolina, 
turniura. Następna innowacja - “Alfabetyczny atlas zwie-
rząt” jest programem zajęć skierowanym do uczniów klas 
1-3, mającym na celu popularyzację wiedzy z zakresu 
edukacji przyrodniczej. Jej zadaniem jest również zachę-
cenie uczniów klas młodszych do pogłębienia wiedzy 
o otaczającym je środowisku oraz wzbudzenie ich szacun-
ku do świata przyrody oraz bycia “eko”. W ramach ewalu-
acji uczniowie odwiedzą opolskie ZOO, gdzie będą mieli 
okazję wykazać się wiedzą na temat świata fauny zdobytą 
w trakcie zajęć. 

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy także 
do Rządowego Programu “Aktywna Tablica” - 22 marca 
2022 r. powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczy-
cieli”.  Jej celem jest wymiana informacji i dzielenie się 
dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania techno-
logii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu pod-
niesienia jakości pracy szkoły (analiza „dobrych praktyk” 
stosowana przez uczestników), tworzenie nowych rozwią-
zań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, rozwijanie 
kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenia efektywności 
procesu nauczania. 

Miło nam również poinformować, że Szkoła Pod-
stawowa w Leśnicy przystąpiła do rządowego programu 
"Laboratoria Przyszłości". Dyrektor szkoły wystąpiła 
z wnioskiem o objęcie szkoły wsparciem finansowym 
w ramach programu. We współpracy z Organem Prowa-
dzącym, po rozpoznaniu potrzeb zgłaszanych przez nau-
czycieli techniki, informatyki i przyrody w kontekście 
wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt i narzędzia, 
uzyskano kwotę dofinansowania w wysokości 101.400,00 
zł.  
„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna reali-
zowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpra-
cy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mini-

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

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

www.lesnica.pl    kultura@lesnica.pl 

http://splesnica.wodip.opole.pl/j3/index.php/31-archiwum/rok-szkolny-2021-2022/685-innowacja-kobieca-historia-dziejow-swiata-2
http://splesnica.wodip.opole.pl/j3/index.php/31-archiwum/rok-szkolny-2021-2022/685-innowacja-kobieca-historia-dziejow-swiata-2


 

 

 WIADOMOŚCI LEŚNICKIE STR. 12 

Big Band PSM I st. w Leśnicy to jedna z 
wizytówek naszej szkoły. Bogate brzmienie zespo-
łu, brawurowe improwizacje solistów i różnorod-
ny stylistycznie repertuar gwarantują każdorazo-
wo dużą porcję energetycznej muzyki.  Jak co 
roku, Big-Band z Publicznej Szkoły Muzycznej I st. 
w Leśnicy pod kierunkiem Rolanda Mendla wspól-
nie m.in. z Młodzieżową Orkiestrą Dęta Leśnica 
pod kierunkiem Klaudiusza Lisonia, pracowali nad 
nowym repertuarem muzycznym podczas ferii 
zimowych w Zawoi.  

Dyrektor PSM I st. w Leśnicy 
Hanna Kruczek 

strów. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji krea-
tywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada 
doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce 
dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu 
zdolności manualnych i technicznych, a także samodziel-
nego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest 
tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematy-
ce: nauka, technika, inżynieria, sztuka, czy matematy-
ka. „Laboratoria Przyszłości” to wyposażenie w nowocze-
sny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwo-
li uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na 
lekcjach informatyki, techniki i w ramach innych obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwija-
nia umiejętności. 
 Przyznaną kwotę przeznaczyliśmy w 100 % na zakup 
sprzętów i pomocy dydaktycznych i mimo pojawiających 
się  utrudnień,  zamówione wyposażenie już dotarło do 
naszej szkoły.  Szkoła wzbogaciła się między innymi 
w Gogle Wirtualnej Rzeczywistości  wraz z akcesoriami 
wspierającymi ich funkcjonowanie, drukarkę 3D z zesta-
wem filamentów, zestawy do robotyki,  programowania 
oraz klocki konstrukcyjne, zestawy do nauczania techni-
ki, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do 
fotografowania, bibliotekę modeli 3d online oraz wiele 
innych pomocy.  
Liczymy na to, że zakupione wyposażenie poruszy wyob-
raźnię naszych uczniów, pomoże w pogłębianiu wiedzy 
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych, 
wpłynie na rozwój kreatywności wśród swoich uczniów, 
podniesie umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie już 
wkrótce będą realizowali naukę z wykorzystaniem  no-
woczesnych urządzeń, a efekty swojej pracy będą pre-
zentowali na forum szkoły. Zdobyta w ten sposób wie-

dza bez wątpienia przyda się w życiu codziennym.  
 
17 marca br. w naszej szkole obchodziliśmy 

Dzień Św. Patryka. Z tej okazji angliści przeprowadzili lek-
cje związane z kulturą Irlandii. Wielu uczniów ubrało się 
w zielone stroje. Poza tym w holu szkoły została przygoto-
wana gazetka o Św. Patryku oraz fotościanka ze skrzatem 
do robienia selfie, która cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem ze strony uczniów. 
Wśród wszystkich istotnych zadań realizowanych w szko-
le szczególną wagę przywiązujemy obecnie do kształto-
wania postawy empatii i wrażliwości na problemy innych. 
W związku z tym nasi uczniowie przyłączyli się do kilku 
akcji charytatywnych. Szkolny klub wolontariatu zorgani-
zował zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy 
przybyłych do naszej szkoły. Braliśmy udział również 
w akcji "Gmina Leśnica pomaga Ukrainie", zgromadzili-
śmy dość dużą ilość, m.in. środków higieny osobistej, ar-
tykułów pielęgnacyjnych dla dzieci i dorosłych, środki 
czystości, ręczniki, środki opatrunkowe. Wszystkie zebra-
ne dary zostały przekazane do magazynu w LOKiR. Poza 
tym uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w zbiór-
kę żywności dla potrzebujących. W ramach akcji Stowa-
rzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle "Jeden naród 
ponad granicami" udało się zebrać aż 18 paczek darów. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom - Uczniom, 
Rodzicom i Nauczycielom oraz opiekunom Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu za koordynowanie akcji. Jak zawsze, 
pokazaliście wielkie serce. 
Na zakończenie dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
udało nam się zrealizować opisane działania.  

Iwona Romanowska 
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