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STR. 2  

W dniu 12 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie 
Klubu Wiejskiego w Kadłubcu. W otwarciu brali 
udział mieszkańcy, jak i zaproszeni goście. Sołtys a 
zarazem radny Kadłubca Pan Krzysztof Pospieschczyk 
nie krył radości i wzruszenia. Obiekt poświęcił ks. 
Adrian Maria Adamik - Proboszcz Parafii Wysoka, a 
symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia 

dokonali burmistrz Łukasz Jastrzembski, sołtys—
radny Krzysztof Pospieschczyk oraz dyrektor LOKiR 
Edyta Gola. Na parterze znajduje się duża sala 
wielofunkcyjna do organizacji różnych imprez, 
spotkań z zapleczem kuchennym i zapleczem 
sanitarno-higienicznym, w tym przystosowanym dla 
osób niepełnosprawnych. Natomiast na piętrze 
znajdują się pomieszczenia sanitarne oraz 3 
pomieszczenia użytkowe: sala wielofunkcyjna, 
pomieszczenie Rady Sołeckiej i mniejszości 
niemieckiej. Mamy nadzieję, że nowy budynek Klubu 
Wiejskiego będzie spełniał swoje założone funkcje  
i stanie się punktem obleganym przez mieszkańców. 
Koszt inwestycji to około 1,3 mln zł przy 
dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które wynosło 500 tys. zł. Wykonawcą 
zadania był Zakład Remontowo – Budowlany S.C. 
Janusz M. Adamów, Renata Adamów z Twardawy. 

                Ref. Infrastruktury Komunalnej  

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu z zagospodarowaniem otoczenia 

Nowy plac zabaw w Czarnocinie  

Od września tego roku trwały prace przy realizacji 
zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”. Plac 
zabaw zlokalizowany jest za budynkiem remizy OSP 
w Czarnocinie. W wyniku przeprowadzonej 
procedury przetargowej na realizację zadania 
wyłoniono wykonawcę- Grupa EPX Paweł Matera 
z siedzibą w Pustkowie przy ul. Pustków 288, 39-205 
Pustków. W październiku br. nastąpiło odebranie 
zakończonych prac, których wartość wynosiła ponad 
185 tys. zł. Do czasu realizacji zadania istniejący 
teren był mało atrakcyjny, a teraz zyskał nową 
funkcję. Plac zabaw wyposażony został w boisko do 
gry w piłkę plażową, zestaw zabawowy składający 
się z kompletu drabinek, zjeżdżalnię oraz ściankę 
wspinaczkową, huśtawki 3 stanowiskowe, huśtawki 
wagowej oraz sprężynowca. Przestrzeń rekreacyjna 
posiada również strefę ćwiczeń plenerowych 
wyposażoną w dwa zestawy ćwiczebne: orbitrek  

 

i wioślarz oraz rower i bieżnię stacjonarną. Mamy 
nadzieję, że nowa przestrzeń rekreacyjna będzie 
spełniała swoje założone funkcje i stanie się 
punktem obleganym przez mieszkańców 
i przyjeżdżających podróżnych.  

              Ref. Infrastruktury Komunalnej  

Budowa Wiaty biesiadnej w Wysokiej 

Od sierpnia tego roku trwały prace przy realizacji 
zadania pn.: „Budowa wiaty biesiadnej w Wysokiej”. 
Wiata zlokalizowana jest w sąsiedztwie Klubu 
Wiejskiego oraz placu zabaw w Wysokiej. W wyniku 
przeprowadzonego zapytania ofertowego na 

realizację zadania wyłoniono wykonawcę firmę 
GABART Artur Hurek z siedzibą w Izbicku przy 
ul. Stawowej 41. We wrześniu br. nastąpiło 
odebranie zakończonych prac, których wartość 
wynosiła ponad 87 tys. zł przy dofinansowaniu 
z projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  
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Oświetlenie uliczne przy planowanym terenie rekreacyjnym w Dolnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od listopada tego roku trwały prace przy realizacji 
zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
z wykonaniem przyłącza do terenu rekreacyjnego 
w Dolnej”. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. 
Wiejskiej na działce nr 106, obręb ewidencyjny 
Dolna. Przedmiotem zadania był montaż 2 latarni 
oraz szafki przyłączeniowej. Szafka przyłączeniowa 
będzie w przyszłości służyć do zasilania 
ukształtowania przestrzeni w Dolnej (przestrzeń 
publiczna, boisko do gier, plac zabaw oraz wiata 
biesiadna), które będą realizowane w późniejszym 
terminie. Wartość wykonanych prac wraz z 
dokumentacją wynosiła prawie 40 tys. złotych. 
Wykonawcą prac była firma Elektrin z Leśnicy.  

               Ref. Infrastruktury Komunalnej  

Historia profesora Eberharda Makosza 

 

Fundacja Ziemi Leśnickiej aktywnie włączyła się 
w realizację przedsięwzięcia „Ratujemy Aleje 
Czereśniowe” pozyskując środki na grant w 
Stowarzyszeniu Kraina św. Anny z programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Głównym celem jaki przyświeca realizatorom 
projektu jest upowszechnienie wiedzy historycznej, 
kulturowej, ekologicznej, czy wręcz etnograficznej 
związanej z Alejami Czereśniowymi i wreszcie 
przedstawienie oraz upamiętnienie postaci prof. 
Eberharda Makosza - jednego z najwybitniejszych 
polskich sadowników pochodzący z Lichyni w gminie 
Leśnica, w formie krótkiego materiału filmowego.   

Dlaczego film? Zapewne stało się tak nie przez 
przypadek, bowiem dzisiaj coraz częściej 
pozyskujemy wiedzę o swojej i innych kulturach z 
filmu, czy telewizji. To media zdają się być główną 
siłą przekazu kulturowego XXI wieku.  

Pierwszymi odbiorcami filmu były dzieci ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy Leśnica, a wszyscy 

możemy go obejrzeć na kanale Youtube gminy 

Leśnica oraz w zakładce Ratujemy aleje 

czereśniowe.  

                        A. Iwanowski        

                        Zastępca Burmistrza 

 

w wysokości 5 tys. zł. Do czasu realizacji zadania 
istniejący teren był wykorzystywany jako plac 
zabaw, a teraz zyskał nową funkcję. Zakres prac 
obejmował wykonanie wiaty o konstrukcji 
drewnianej pokrytej gontem bitumicznym wraz 
z obróbką blacharską. Pod wiatą została wykonana 
nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce 
bazaltowej i podbudowie z tłucznia. Mamy nadzieję 
że, nowa wiata biesiadna będzie spełniała swoje 
założone funkcje i stanie się punktem w pełni 
wykorzystanym przez mieszkańców.              

                  
              

 

 

 

            Ref. Infrastruktury Komunalnej  
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Gmina Leśnica realizuje obecnie zadanie polegające na 
modernizacji lub przebudowie dróg na terenie gminy.  

Są to :  
-modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa 
i nr 105807 O ul. Osiedle Modernizacja dróg gminnych nr 
105922 O Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna 
w Raszowej, 
-modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła 
II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny,-
modernizacja drogi gminnej nr 105883 O Wiejska I w 
Porębie, 
-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 645/1  
w Łąkach Kozielskich, 
-przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w 
Dolnej, 
-przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. 
Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O 
Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie i 1471 O Leśnica 
– Żyrowa w miejscowości Leśnica, 
-przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych 
nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 
105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O 
Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w 
miejscowości Leśnica. 

Na powyższe zadanie Gmina Leśnica pozyskała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 
4.655.000,00 zł. Po zakończonej procedurze przetargowej 
zostały  podpisane umowy z trzema firmami. 

Zadanie z najmniejszym zakresem:  Modernizacja drogi 
gminnej wewnętrznej działka nr 645/1  w Łąkach 
Kozielskich wygrała firma Transkom Sp. z o.o. z 
Jaryszowa. Zadanie to zostało już zakończone. 
 

Obecnie realizowane są trzy inwestycje :  
- modernizacja drogi gminnej nr 105883 O Wiejska I w 
Porębie, 
- przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w 
Dolnej, 
- modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana 
Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zadania te wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Raciborza. 
Trwają prace związane z wykonaniem warstwy asfaltowej 
wiążącej w Dolnej i Porębie oraz prace ziemne i 
wykonywanie nawierzchni warstwy konstrukcyjnej na ul. 
Kalwaryskiej w Górze Św. Anny. Do ukazania się tego 
tekstu prace asfaltowe, jeżeli pogoda się utrzyma zostaną 
zakończone. 
Ta sama firma będzie w roku 2023 prowadziła prace w 
Leśnicy na ul. Dworcowej i ul. Osiedle oraz w Raszowej na 
ul. Szkolnej i Góry Św. Anny II.  
Trzecia z firm Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe 
„DOMAX” z Boronowa będzie od pierwszego kwartału 
2023 wykonywać dwa skrzyżowania w formie rond w 
Leśnicy. Wszystkie zadania zgodnie z umowami mają być 
zakończone do czerwca 2023 roku. W sumie kwota 
poprzetargowa  związana z realizacją tych dróg opiewa 
na kwotę  5.583.725,13 zł.  
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją 
tych inwestycji prowadzi Pan Patryk Kawa. 
Po zakończeniu tego zadania Gmina Leśnica zyska parę 
odcinków dróg wykonanych w dobrej technologii, które 
pozwolą zachować ich walory techniczne na wiele lat. 
Przyczyni się to w znaczący sposób do poprawy 
bezpieczeństwa na tych odcinkach dróg.  
                Ref. Infrastruktury Komunalnej  

Modernizacje i przebudowy dróg na terenie Gminy Leśnica  

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprosił w sobotę 
10.12.222 r. na III Turniej Szachowy - Memoriał 
Kazimierza Przybyłka. Pan Przybyłek był pedagogiem, 
instruktorem gry w szachy, założycielem klubu 
szachowego „Goniec Leśnica”. Propagował grę w szachy 
wśród dzieci i młodzieży w Gminie Leśnica i Powiecie 
Strzeleckim, organizując liczne turnieje szachowe. 

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła. 
W turnieju wzięło udział 44 zawodników: 19 dzieci i 25 
dorosłych. Zawody rozegrano w systemie szwajcarskim 
na dystansie 7 rund po 15 minut na partię. Nad 
poprawnym przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny – 
Mateusz Hasterok. 

III Turniej Szachowy - Memoriał Kazimierza Przybyłka 
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Rajd Pieszy do Żyrowej  

Grupa miłośników ciekawych wypraw krajoznawczych 
udała się w sobotę, 24 września 2022 r. na Rajd Pieszy 
z Leśnicy do Żyrowej i z powrotem. Na rajd zaprosił 
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, a stroną 
organizacyjną zajęła się Małgorzata Polak. W Żyrowej 
na uczestników rajdu czekała pani Beata Wielgosik, 
przewodnik oraz pracownik Parku Krajobrazowego 
„Góra św. Anny”, która oprowadziła grupę po 
miejscowości i przekazała wiele cennych informacji o 
walorach historycznych i przyrodniczych Żyrowej. 
Uczestnicy rajdu pieszego zwiedzili także piękny 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja oraz mieli 
możliwość wejścia na teren tamtejszego pałacu, a 
nawet mogli podziwiać jego metamorfozę od 
wewnątrz. Tam też usłyszeli o dziejach tej imponującej 
budowli na przełomie stuleci i o losach rodziny von 
Gaschin, która m.in. w XVII wieku nabyła zamek 
w Żyrowej będący od tej pory rodową siedzibą 
Gaschinów. To właśnie dzięki Hrabiemu Melchiorowi 
von Gaschin wybudowany został kościół oraz klasztor  

 

 

 

 

 

dla zakonu Franciszkanów na szczycie Góry Świętej 
Anny. Przed drogą powrotną grupa posiliła się ciepłym 
bigosem i wzmocniła kawą, herbatą i pysznym ciastem. 
Organizatorzy dziękują wszystkim piechurom 
za wspólnie spędzony czas, pani Beacie Wielgosik za 
mnóstwo ciekawostek dotyczących Żyrowej i nie tylko 
oraz państwu Wiesiollek za pozwolenie zwiedzenia 
pałacu.                                LOKiR 

Prymus Opolszczyzny 

Podczas Regionalnego Święta 
Edukacji najlepsi uczniowie 
zostali wyróżnieni tytułem 
"Prymus Opolszczyzny". 
Również nauczyciele i ludzie 
edukacji otrzymali Nagrody 
Marszałka Województwa 
Opolskiego. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się w 
dniu 24 października 2022 r. w 
Teatrze im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu. Tytuł Prymusa Opolszczyzny 
przyznawany był w dwóch kategoriach - wiedza i sztuka. 
Łącznie trafił on do 60 młodych ludzi, w tym również dla 
uczennicy szkoły średniej mieszkającej na terenie Gminy 
Leśnica – Kingi Tomeczek.  

Kinga otrzymała nagrodę "Prymus Opolszczyzny”  
w kategorii sztuka. Kandydaci do nagrody w kategorii 
"sztuka" musieli wykazać się średnią ocen 4,5 oraz 
laurami na olimpiadach i konkursach artystycznych. 
Laureatka oprócz średniej powyżej 5,1 w swoim dorobku 
artystycznym miała osiągnięcia na szczeblu 
ogólnopolskim poprzez indywidualne zdobycie II i III 
miejsca podczas Mistrzostw Polski Mażoretek w 
Tarnobrzegu oraz III miejsca w II Ogólnopolskim 
Konkursie Mażoretek „O Złotą Cieszyniankę” w Cieszynie. 
Od wielu lat jest członkinią grupy mażoretkowej La Bella 
prężnie działającej przy Leśnickim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji w Leśnicy. 

Serdecznie gratulujemy Kindze i trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy!  

W grupie Open zgłoszonej do rankingu FIDE w szachach 
szybkich wyniki dorosłych ukształtowały się następująco:  
1. Henryk Czempiel  
2. Damian Malinowski  
3. Patryk Hadrian  
Najlepszym zawodnikiem z Gminy Leśnica, który nie 
stanął na podium był Adam Kolender. 
Dzieci nagrodzono w trzech kategoriach wiekowych: 
kat. do 8 lat:  
1. Gabriel Szala (LOKiR Leśnica) 
2. Filip Kandziora;  
kat. 9 - 12 lat:  
1. Tomasz Rozumek,  
2. Bartosz Radzej, 
3. Filip Łobos (LOKiR Leśnica) 
kat. 13 - 16 lat:  
1. Łukasz Kiełbasa,  

2. Piotr Borecki,  
3. Oliver Gomola.  
Najlepszą zawodniczką z Gminy Leśnica, która nie 
stanęła na podium została Dagmara Niewiadomska 
(LOKiR Leśnica). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Pani dyrektor LOKiR Edyta Gola wraz córkami pana 
Przybyłka - Ewą i Jadwigą, wręczyły zwycięzcom nagrody 
oraz dyplomy. Stroną organizacyjną zajęła się 
Małgorzata Polak.                            
     LOKIR 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Braci_Mniejszych
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tej_Anny
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tej_Anny
https://www.facebook.com/edyta.gola.9?__cft__%5b0%5d=AZXnuIuUImoqwq5aQqtkDGagblkOfe5tqkMSE9u0MY8fN4-M4KKp2hyv6-R-Az8FInrmIC9yFIBEKG3lK3cmtWy_ciihH4PR5Nsyud3qnX3s_s0_l8wn1rBIcSTGjX8-iELoqEdCSM87L_mQZlPqlZ4DxbEK7b8PMehPpxPcjtmly7XT1XSJ6xGVz3tOFSFUU1Y&__tn__=-%5
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 Oktoberfest 

8 października 2022 r. odbył się leśnicki Oktoberfest. 
Piwo, precle, wspaniała muzyka, a przede wszystkim 
dużo wesołej zabawy, którą zapewnili: Leonard 
Malcharczyk, Glogovia Brass, Zuzanna Herud, Krzysztof 
Respondek oraz Zespół Muzyczny Kampa's. Przy 
złotym napoju i skocznej muzyce wszyscy się świetnie 
bawili! Podczas Oktobefestu gościliśmy delegację z 
miasta partnerskiego tj. Gemeinde 
Gerbrunn, Crostwitz oraz Město Černošice. Włodarze 
miast partnerskich Marko Klimann oraz Stefan 
Wolfshörndl uroczyście otwarli beczki piwa. Każdy 
uczestnik miał możliwość degustacji złotego trunku. 
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz 
uczestnikom Święta Piwa - Oktoberfest 2022.                          
                                         LOKiR 

 

Spotkanie ze świętym Marcinem 

  

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada br. w Leśnicy odbyła się impreza z okazji 

Dnia Św. Marcina. Organizatorami obchodów byli Zarząd 

Koła Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy, Burmistrz 

Leśnicy, Zarządy Osiedli Nr 1 i 2 w Leśnicy oraz Leśnicki 

Ośrodek Kultury i Rekreacji we współpracy z Ochotniczą 

Strażą Pożarną. Zbiórka odbyła się na ul. Księżowiejskiej 

od strony restauracji „Na Szlaku”. Na czele pochodu 

jechał na koniu święty Marcin, w którego wcielił się 

mieszkaniec Poręby Sebastian Kwoczała. Za nim kroczyła 

orkiestra, dzieci i rodzice.  Niezawodni leśniccy strażacy 

zabezpieczyli trasę przemarszu. Pochód przeszedł ulicami 

Księżowiejską, Zdzieszowicką, przez Rynek do stodoły 

biesiadnej w Parku Miejskim w Leśnicy. Tam odbyła się 

część artystyczna. Życiorys Św. Marcina 

przybliżyli wszystkim zebranym ksiądz wikary Marcin 

Fikus oraz Proboszcz Henryk Pasieka. Dla licznie 

zebranych leśniczan i gości wystąpili uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Leśnicy, którzy przedstawili scenkę z 

życia świętego Marcina. Program artystyczny 

przedstawiły także przedszkolaki z Publicznego 

Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy. Organizatorzy 

przygotowali poczęstunek dla uczestników imprezy: 

marcinowe rogaliki, które upiekły panie z mniejszości 

niemieckiej.  W trakcie uroczystości trwała zbiórka na 

rzecz dziecka z Burkina Faso i udało się zebrać  

1066,29 zł oraz 10 Euro.

LOKIR 

W piątek 9 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego  
w Leśnicy przybyły najstarsze przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy pod opieką 
wychowawcy grupy Motylki Pani Magdaleny Paszko, Pani 
Joanny Rus oraz Dyrektor placówki Pani Gabrieli 
Tiszbierek. Dzieci miały ważne zadanie do zrealizowania, a 
mianowicie musiały przystroić podobnie, jak w latach 
poprzednich tegoroczną choinkę w budynku 
administracyjnym Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Do 
wspólnego ubierania świątecznego drzewka naszych 
najmłodszych mieszkańców zaprosił Burmistrz Leśnicy 
Pan Łukasz Jastrzembski. Dekoracja choinki przebiegała 
bardzo sprawnie przy ogromnym zaangażowaniu 
wszystkich dzieci, opiekunów oraz Pani Sekretarz Gminy 
Lidii Kremser-Tomeczek. 

Dzieci oprócz bombek przygotowanych w urzędzie 
zawieszały na drzewku wykonane w przedszkolu 
własnoręcznie przepiękne ozdoby świąteczne – anioły.  
Po przystrojeniu choinki i zapaleniu światełek, dzieci 
wspólnie z opiekunami przeszły przez Urząd i każdemu 
pracownikowi Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Policji złożyły życzenia świąteczne oraz wręczały prezent 
w postaci samodzielnie pomalowanych figurek  
gipsowych.  
Po tak ogromnym wysiłku oraz przepięknych życzeniach 
świątecznych Pani Sekretarz  zaprosiła gości na słodki 
poczęstunek. Podczas spotkania prowadzono dyskusję na 
temat świąt Bożego Narodzenia, śpiewano kolędy i inne 
piosenki świąteczne. Atmosfera tego spotkania była 
bardzo ciepła i przyjemna. Na zakończenie Pani Sekretarz 

Strojenie choinki w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 

https://www.facebook.com/GlogoviaBrass?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/wielokulturoweopolskie?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/krzysztofrespondekofficial?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/krzysztofrespondekofficial?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kampasmusic?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063127034192&__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063127034192&__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Crostwitz-1568886646754824/?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mestocernosice/?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marko.klimann?__cft__%5b0%5d=AZWz-wmINanZ8oC_E-7Nu3otfOKWcOYvVro3z3B3xtWnKTCoAMm5m9a-tHMYNXa79c6-iWj1XHYgkWbUQ8pXfoJPLruHoLi1VmExpjWrGq2Ysa4BPFKGuxxMPoZUX_TqVkkBK8rNrNRMdMUMtsQXwRNH&__tn__=-%5dK-R
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Spotkanie autorskie z panią Justyną Bednarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy znaleziona na chodniku skarpetka może zmienić 
czyjeś życie? Jasne, że tak! Przekonali się o tym uczestnicy 
spotkania z Justyną Bednarek - z wykształcenia 
romanistką, następnie redaktorką w czasopismach 

kobiecych, a w końcu: PISARKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI. 
Chociaż Pani Justyna tworzy zaledwie od kilku lat, ma w 
swoim dorobku około 60 tytułów! Najpopularniejsze z 
nich to: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" i 
pozostałe części, "Babcocha", "Dusia i Psinek-Świnek", 
"Smopsy", "Pan Kardan i przygoda z vetustasem". 
Ciekawe historie wzięte z życia i wyobraźni, humor, 
książki czytane przez samą Autorkę, możliwość 
otrzymania autografu, to coś, co czytelnicy lubią 
najbardziej. Było wspaniale!  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej "Zaczytane Opolskie". Książki z serii 
"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" czekają na 
dzieci w naszej bibliotece.  

                                    LOKiR 

W dniach 14. – 17.11.2022 r. odbyła się seria wykładów 

na temat alei czereśniowych wokół Góry św. Anny 
oraz sadowniku z Lichyni – prof. Eberhardzie 
Makoszu. Społeczność szkolna ZSP w Raszowej, ZSP 
w Zalesiu Śląskim i SP Leśnica obejrzała film o prof. 
Eberhardzie Makoszu, "ojcu polskiego sadownictwa", 
który został zrealizowany przez Fundację Ziemi 
Leśnickiej w ramach grantu Działaj Lokalnie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności ze Stowarzyszenia 
Kraina św. Anny.  Uczniowie mieli również okazję 

poznać wiele ciekawostek dotyczących czereśni, dzięki 
wykładom pań z Parku Krajobrazowego Góra św. 
Anny. Dziękujemy Burmistrzowi Leśnicy - panu 
Łukaszowi Jastrzembskiemu, Zastępcy Burmistrza – 
panu Andrzejowi Iwanowskiemu, paniom Beacie 
Wielgosik i Elżbiecie Witosza z Parku Krajobrazowego 
Góra św. Anny, za przybliżenie tematu uczniom ze 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Ratujemy 
aleje czereśniowe” i dołączenia do tej pięknej 
inicjatywy. Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce https://
lesnica.pl/9185/2418/ratujemy-aleje-
czeresniowe.html 
                                  LOKIR 

„Ratujemy aleje czereśniowe” 

Tytuł Przyjaciela Szkoły 

24 listopada 2022 r. w Szkole 

Podstawowej im. Obrońców 

Góry Chełmskiej w Leśnicy 

miała miejsce bardzo ważna 

uroczystość - Jubileusz  

60 -lecia Szkoły.  

W prezencie od Leśnickiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Leśnicy Szkoła otrzymała swoje własne 

drzewko czereśniowe, które zostało posadzone przez 

uczniów. Pani dyrektor została odznaczona 

honorowym tytułem "Przyjaciela Szkoły". 

                                  LOKIR 

Gminy złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego 2023 Roku. Dzieciom życzyła 
dużo radości, a przede wszystkim spełnienia wszelkich 
oczekiwań w kwestii prezentów. 
Choinka jest naprawdę piękna! 
                       L. Kremser– Tomeczek 
                       Sekretarz Gminy  

https://lesnica.pl/9185/2418/ratujemy-aleje-czeresniowe.html
https://lesnica.pl/9185/2418/ratujemy-aleje-czeresniowe.html
https://lesnica.pl/9185/2418/ratujemy-aleje-czeresniowe.html
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W sobotę, 3 września 2022 r. po przejściu korowodu 
dożynkowego przez Lichynię wszyscy zostali zaproszeni 
do namiotu, gdzie przygotowane zostały występy 
artystyczne. Publiczność oklaskiwała orkiestrę 
Blaskapelle Świbie, podziwiała układy taneczne grup 
mażoretkowych działających przy Leśnickim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji, wysłuchała grupy śpiewaczej Frohsinn 
z DFK Leśnica oraz wzięła udział w show Karoliny Treli. 
Wieczorem na zabawę taneczną zaprosił zespół SENTO.
Drugi dzień,  4 września 2022 r. Dożynek Gminnych w 
Lichyni rozpoczął się mszą św. Następnie w namiocie 
festynowym zaprezentowały się: dzieci i młodzież z 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, 
grupy hip-hopowe oraz studio emisji głosu działające 
przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Ponadto 
mieszańcy Lichyni zaskoczyli mile publiczność 
prezentując spontanicznie przygotowaną na tę okazję 
piosenkę dożynkową. Gwiazdami niedzielnego 
popołudnia był Duet Romantica i kabareciarz Sebastian 
Mierzwa oraz Karpowicz Family. Zabawę taneczną 
poprowadził DJ MIKE-P.                    LOKiR 

 
 
 
 
 

Piosenka mieszkańców Lichyni  
 
  Ref.   W Lichyni dożynki wszyscy się radują    
           i dziś z gośćmi żniwniok feste fajerują 

Żniwa zakończone, zboże już w stodole  
dzisiaj dziękujemy za to coś dał Boże. 
Pogoda sprzyjała, słonko dobrze piekło 
nie minął nam tydzień zostało ściernisko.    
Uwiłyśmy wieniec, nie tylko z pszenicy                                    

      różne zboża sieją Lichyńscy rolnicy.                                                
      Z żyta będzie chlebek, z pszenicy bułeczki,                           
      owies dla królika, jęczmień dla świnieczki.        
      Starosta nam zrobił kawałek asfaltu, 

Burmistrz Ogrodową pięknie odbudował                               
i dożynki Gminne na niej zorganizował. 
Ksiądz Proboszcz w kościele ciągle coś buduje                          

      i nasze ofiary dobrze inwestuje.                         
      Pani sołtys nasza to obrotna babka,  

jeździ autem szybko i załatwia wszystko. 
OSP Lichynia to fajna drużyna biegają 
do ognia  w żniwa i bez zima. 
Pan Teodor radny  wszystkim obiecuje 
i uśmiechem swoim radą dyryguje. 
Mniejszość Niemiecka w Lichyni też działa      

      pisze projekty i wozi nas na wycieczki. 
 

„Odbicia czasu historii-Góra św. Anny 1921-2022” 

Zapraszamy na wystawę obrazów, które mają swoją 
premierę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśnicy w 
dniach 16.11-15.12. 2022 roku, jest on twórczym 
i malarskim upamiętnieniem 100-tnej rocznicy powrotu 
Górnego Śląska do Polski. Autorką obrazu jest Prof. UAM 
dr hab. Izabela Rudzka- pracownik naukowy 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu. Obrazy 
powstały w ramach autorskiego projektu artystyczno - 
naukowego „Odbicia czasu historii- malarski przekaz 
pejzażu tożsamości narodowej”, który realizowany jest 
przez artystkę na terenie trzech województw: opolskiego, 
śląskiego oraz wielkopolskiego. Na realizację tego 
projektu autorka otrzymała stypendium twórcze Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2022. Głównym 
celem projektu jest stworzenie malarskiego przekazu 
tożsamości narodowej rejonu Górnego Śląska jako 
artystycznej retrospekcji śląskich powstań narodowo-
wyzwoleńczych (1919-21) i okresu plebiscytowego na 
Śląsku w 100-tną rocznicę powrotu Górnego Śląska do 
Polski (1922 rok).  W ramach projektu powstało 7 
obrazów namalowanych przez prof. Izabelę Rudzką w 

nowatorskiej, autorskiej technice łączącej w sobie 
malarstwo strukturalne, fotografię archiwalną i techniki 
grafiki cyfrowej, odnoszących się do siedmiu miejsc 
związanych z działaniami podczas III powstania śląskiego 
oraz okresu plebiscytowego i uroczystości związanych 
z przyłączeniem Górnego Śląska do Polski: Bytom, 
Chorzów, Gliwice, Góra św. Anny/Leśnica, Katowice, 
Kędzierzyn- Koźle, Wodzisław Śląski. W swoich obrazach 
autorka prezentuje pejzaż tych miejsc wraz  
z archiwalnymi fotografiami Górnego Śląska. 

                                  LOKIR 

Dożynki Gminne 2022 
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Wyniki konkursu "Mój kalendarz adwentowy” 

W listopadzie br. odbył się konkurs „Mój kalendarz 
adwentowy”. Prace były naprawdę wyjątkowe. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż każda 
praca była piękna i bardzo pomysłowa! Wszyscy 
otrzymali nagrody oraz dyplomy. 

Kat. I 

miejsce I - Goliszewski Mikołaj, Kolender Weronika 

miejsce II - Buhl Natalia, Gmyz Juliusz 

miejsce III - Czajka Natalia 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. II 
 
miejsce I - Kolender Agata 
 
miejsce II - Szymczak Jan 
 
miejsce III - Gmyz Amadeusz 
 
Kat. III 
 
miejsce I - Duda Aneta  

                                  LOKIR 

Warsztaty tworzenia biżuterii dla pań 

Leśnicki Ośrodek 
Kultury i Rekreacji, 
działacze sportowi 
Rudolf Gajda i Jerzy 
Gola oraz Katarzyna 
Kozołup- Gminny 
Animator Sportu 
byli organizatorami 

Andrzejkowego Turnieju Siatkówki Mężczyzn. 
Odbył się on 25 listopada br. w hali sportowej w 
Leśnicy. W turnieju brało udział aż 8 drużyn, 
rozegrano 16 meczy. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i upominki, a wygrani - 
urocze świąteczne czapeczki.  

Organizatorzy zapewnili również ciepłe napoje 
oraz kanapki. 

  Wyniki turnieju: 

  I miejsce - PV VOLEY Krapkowice 

  II miejsce - Gang Sołtysa 

  III miejsce - MIX Zdzieszowice 

  IV miejsce - CKZiU Strzelce Op. 

  V miejsce - Dolna 

  VI miejsce - PŁOMYKI Leśnica 

  VII miejsce - OSP Leśnica 

  VIII miejsce - Leśnica I 

                                 LOKIR 

Andrzejkowy turniej siatkówki mężczyzn 

Podczas warsztatów biżuteryjnych z firmą Carbon 

Plast - biżuteria nie tylko z drutu z Chorzowa, panie 

wykonały unikatowe wisiorki, bransoletki i kolczyki. 

Pierwsze warsztaty odbyły się 18.11.2022 r. w 

Klubie Wiejskim w Dolnej, drugie 25.11.2022 r. w 

Świetlicy dla mieszkańców w Leśnicy. Biżuteria 

została wykonana z lakierowanego drutu 

aluminiowego, każda z Pań indywidualnie wybierała 

dodatki w postaci kamyków szklanych, koralików, 

wedle własnych preferencji kolorystycznych. 

Podczas całego spotkania panowała wesoła 

atmosfera, a każda z uczestniczek wyszła   

z własnoręcznie wykonanym kompletem biżuterii. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniale spędzone 

wieczory.

          LOKIR  

https://www.facebook.com/carbonplast/?__cft__%5b0%5d=AZWaT4MD59_Q09gvWl_nRH580rVdI33rMj91u-oetjLfevUiIjShgqSDNU8oZJcFHa38QFaeMCQ7FebPEGm-YjLIlbVrdKyYUL_cTCXvUCSmRZsoYAcEe-2LaHIRxjLBNWfQJ4MI1xp320YSTM9NRlUV&__tn__=kK-R
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 Wieści ze szkoły w Zalesiu Śląskim 

Za nami trzy bardzo pracowite i obfitujące w wiele 
wydarzeń miesiące nauki w roku szkolnym 
2022/2023. 

     We wrześniu br. uczniowie wystąpili na 
Gminnych Dożynkach w Lichyni, gdzie 
zaprezentowali program artystyczny. 

     W tym samym miesiącu wzięli tradycyjnie udział 
w akcji Sprzątania Świata. Jesień to w naszej szkole 
czas zbiorów kasztanów. Trzeba przyznać, że 
uczniowie oraz ich rodzice wykazali się tu 
ogromnym zaangażowaniem. Pieniądze ze 
sprzedaży kasztanów zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie imprez klasowych. 

     Przedszkolaki (grupa starsza) oraz uczniowie klas I
-III pojechali do Zdzieszowic na musical „Dzwonnik 
z Notre Dame” w wykonaniu aktorów z teatru Forte. 

     W  październiku br. uczniowie klas I-III spotkali 
się z policjantką. Podczas spotkania poruszone 
zostały nie tylko tematy związane z 
bezpieczeństwem, ale także kwestie związane z 
przestrzeganiem norm społecznych. 

     W październiku br. uczniowie klas I-III wzięli 
udział w zajęciach „Dziel się uśmiechem”. Zajęcia 
miały na celu podnoszenie świadomości na temat 
higieny jamy ustnej i zostały objęte patronatem PCK. 

     W ramach orientacji zawodowej uczniowie klas I-
III byli w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śl , 
gdzie przemili strażacy - pan Krzysztof Golly 
i Szymon Gołasz pokazali wyposażenie wozu 
strażackiego i wyjaśnili, do czego są używane 
poszczególne sprzęty, a także zademonstrowali, jak 
niektóre z nich działają.  

Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z zawodem 
elektryka i zobaczyć różne przyrządy, których używa 
w pracy. 

     W listopadzie br. uczniowie klas I-III byli na 
wycieczce na Górze Św. Anny i w Krasiejowie. 

     Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w konkursie 
„Drugie życie odpadów” zorganizowanego 
w ramach wojewódzkiego projektu „Mamy rady na 
odpady” pod patronatem Marszałka Województwa 
Opolskiego A. Buły i wzięli udział w Gali Rozdania 
Nagród, która odbyła się w Teatrze im. J. 
Kochanowskiego w Opolu. Kevin Sładek zdobył 
1  miejsce w kategorii klas I-III, a Natalia Sładek 
zajęła 3 miejsce w kategorii klas IV-VIII. 

15.09 uczniowie klasy 4 świętowali 
Międzynarodowy Dzień Kropki, który zwraca uwagę 
na wyjątkowość każdej osoby, jej talenty, 
kreatywność. Były rozmowy o uczuciach, które 
towarzyszą nam w różnych sytuacjach, projekcja 
filmu o Vashti (dziewczynce, która uwierzyła w swój 
talent). Stworzono Drzewo Talentów Uczniów kl. 4. 
Kropka stała się inspiracją do wykonania ilustracji. 
Trzeba przyznać, że czwartoklasiści wykazali się 
ogromną pomysłowością. 

     We wrześniu br. troje uczniów klasy 8 wzięło 
udział w Międzynarodowym Tygodniu Młodzieży 
w Bambergu - miasta partnerskiego gminy Leśnica. 
Wyjazd był bardzo atrakcyjny, uczniowie m.in. 
spotkali się z panią Minister do Spraw 
Międzynarodowych w Europarlamencie, 
własnoręcznie upiekli chleb i ciasteczka, poznali 
produkcję kremu do rąk, ciekawostki ze świata 
pszczół. 

     26 września br. obchodzimy Europejski Dzień 
Języków. Nauka języków w obecnych czasach jest 
niezbędna, ale może być też ciekawa. W naszej 
szkole z tej okazji uczniowie rozwiązywali zagadki 
ukryte pod kodami QR oraz szukali wyrazu "cześć" 
w różnych językach. 
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     We wrześniu br. na podwórku szkolnym 
utworzono "Strefę spotkań z bioróżnorodnością". 
Projekt został zrealizowany we współpracy 
z Związkiem Międzygminnym Czysty Region w 
Kędzierzynie– Koźlu. Rodzice naszych uczniów, jak 
zawsze bardzo zaangażowali się w pomoc przy 
realizacji zadań - posadzili na terenie szkoły rośliny 
zielone oraz założyli kwietną łąkę. Z drewnianych 
palet wykonali meble. W pracę zaangażowani byli 
także uczniowie -pomalowali poszewki na poduszki 
oraz wykonali domek dla owadów. 

     Tradycją w naszej szkole jest październikowa 
zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt. Co roku 
cieszy się ona dużym zainteresowaniem, uczniowie 
oraz ich rodzice chętnie ją wspierają. Tym razem 
artykuły zostały przekazane do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie - Koźlu.  

     W październiku br. nasza szkoła wzięła udział 
w międzynarodowej akcji “Przerwa na czytanie”. 
Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa. 

     Nasi uczniowie odnieśli sukcesy sportowe. 
Uczniowie VIII klasy wzięli udział w zawodach 
Halowej Pilki Nożnej kl. 7-8 w Leśnicy - etap gminny. 
Dziewczęta zajęły II miejsce, chłopcy I miejsce - tym 
samym wywalczyli awans na etap powiatowy.  

      W listopadzie br. obchodzono Święto 
Niepodległości - z tej okazji odbył się uroczysty apel. 
Wzięto udział w akcji “Szkoła do Hymnu”. 

     15.11.2022 r. naszą szkołę odwiedził pan 

burmistrz Łukasz Jastrzembski, pani Beata 
Wielgosik, pani Ewa Piłat- prezes Stowarzyszenia 
"Kraina Świętej Anny" oraz pani Beata Żmuda. Z 
zaciekawieniem wysłuchano prelekcji na temat 
niezwykłych miejsc na terenie Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny, które przyciągają 
wielu turystów - alei czereśniowych. 

     W dniach 23-25 listopada br. uczniowie klas 4-8 
przebywali na wycieczce w Warszawie. Wyjazd 
odbył się w ramach przedsięwzięcia Ministra 
Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Program 
wycieczki był bardzo atrakcyjny – uczniowie 
zwiedzili m.in. Muzeum Wojska Polskiego, Powązki, 
Wilanów, Łazienki, 
Centrum Nauki 
Kopernik. 

     Za nami szkolne 
eliminacje konkursów 
przedmiotowych oraz 
próbne egzaminy 
ósmoklasisty, ale jak widać w szkole można łączyć 
przyjemne z pożytecznym. Przed nami mikołajki i 
Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. 

     Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim spokoju, wytchnienia w tych 
trudnych czasach, pięknych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych.  
                      K. Skoroszewska (kl. 1-3) 
                      E. Janicka (kl. 4-8) 

Międzynarodowy Obóz „Jung sein in Europa” 

W dniach 14 – 21.09.2022 r. uczniowie szkół 
podstawowych Gminy Leśnica (SP w Leśnicy, ZSP w 
Raszowej i ZSP w Zalesiu Śl.) brali udział w 
Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w 
Bambergu (Bawaria, Niemcy). Zostali zaproszeni 
przez partnerską gminę Hirschaid. Organizatorem 
spotkania był powiat Bamberg. W obozie 
uczestniczyła młodzież z Polski, Niemiec i Czech. 
Celem spotkania była wymiana doświadczeń 
młodych ludzi, poznanie innych kultur, rozwijanie 
poczucia zrozumienia i tolerancji oraz doskonalenie 
umiejętności językowych. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom bardzo bogaty 
i ciekawy program, podczas którego młodzi ludzie 
mieli okazję poznać dziedzictwo kulturowe 
Bambergu i okolic. Młodzież uczestniczyła w 
zajęciach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
W pierwszym dniu pobytu uczniowie podziwiali 
najpiękniejsze zabytki Bambergu – Katedrę, Starą 

Rezydencję, Ogród Różany, Stary Młyn. W godzinach 
popołudniowych młodych ludzi przywitali: Starosta 
Powiatu Bamberg Johann Kalb, Burmistrz Hirschaid 
Klaus Homann oraz pracownicy Urzędu do Spraw 
Młodzieży. Wieczorem młodzież miała okazję do 
bliższego poznania się podczas gier i zabaw 
integracyjnych. 
Drugiego dnia odbyła się wycieczka do obszaru 
leśnego „Steigerwald”. Podczas spaceru ścieżką 
dydaktyczną wśród koron drzew uczniowie 
poznawali ciekawostki przyrodnicze tego obszaru 
leśnego. W drodze powrotnej poznali ciekawą 
historię pocysterskiego klasztoru i kościoła w 
miejscowości Ebrach. 
Wiele pozytywnych wrażeń dostarczył młodzieży 
kolejny dzień. Na terenie gospodarstwa 
„Heinersdorf” odbyło się spotkanie z panią Minister 
Melanie Huml, podczas którego młodzież miała 
okazję do rozmowy i zadawania pytań. Uczniowie 
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Początek roku szkolnego był 
zarówno dla naszych 
uczniów, jak i nauczycieli 
bardzo aktywny i owocny. 
Uczniowie naszej szkoły 

mieli możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach. 
7 listopada 2022 r. nasi uczniowie z klasy waltorni brali 
udział w Poznańskim Sympozjum Instrumentalistów 

"Waltornia i nowe techniki" organizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Poznaniu. 
Uczniowie naszego Big Bandu wzięli udział w 
warsztatach w Poznaniu: Tromboholizm. Jest to 
wyjątkowe wydarzenie na mapie Poznania, które 
zrzesza puzonistów z całej Polski oraz Europy. Podczas 
Festiwalu odbywają się 
koncerty, wykłady oraz 
kursy mistrzowskie 
prowadzone przez 
wybitnych puzonistów z 
całego świata. 
Organizatorem 

Tromboholizmu jest Stowarzyszenie Sepia Ensemble, 
współorganizatorem Akademia Muzyczna im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu. 
 Uczniowie z klas saksofonu oraz klarnetu wzięli udział 
w XIX Ogólnopolskich Warsztatach Klarnetowo-
Saksofonowych organizowanych przez Zespół Szkół 
Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w 
Ostrowie Wielkopolskim. Wybitni pedagodzy z 
akademii muzycznych prowadzili w Ostrowie zajęcia z 
uczniami  w kontekście takich pojęć, jak: kształtowanie 
dźwięku, interpretacje utworów, opanowanie czytania 
nut. Zajęcia prowadzili: prof. Mieczysław Stachura AM 
Wrocław, dr Magdalena Jakubska-Szymiec AM Poznań, 
dr Artur Motyka AM Ostrava, dr Bartłomiej Duś -AM 
Katowice, dr Maciej Sikała—AM Bydgoszcz, mgr 
Krzysztof Zbijowski—ZSM nr 1 Warszawa, mgr Adrian 
Janda—UMFC Warszawa, prof. Arkadiusz Adamski AM 
Katowice. 
 
                 Dyrektor PSM I st. w Leśnicy 
                 Hanna Kruczek 

poznali także pracę pszczelarza i życie pszczół, piekli 
chleb i ciasteczka, produkowali własny ekologiczny 
krem. Podczas wieczornych zajęć młodzież 
przedstawiła swoją wizję Europy w wierszach i 
plakatach. 
W sobotę uczestnicy obozu brali udział w grze 
miejskiej, podczas której szukali odpowiedzi na 27 
pytań dotyczących miasta Bamberg. Późnym 
popołudniem odbył się koncert naszych nowych 
przyjaciół z Czech i Polski. 
W niedzielę wszyscy bawili się wspólnie w parku 
rozrywki „Geiselwind”. Natomiast w poniedziałek 
uczniowie spędzili miło czas w nowoczesnym 
Centrum Młodzieżowym w Oberhaid, gdzie uczyli się 
strzelania z łuku, poznali zasady gry i grali w grę 
„Arrowtag” na boisku. Mieli również do dyspozycji 
wiele innych atrakcyjnych gier. 
Wtorek to wyjazd do miejscowości Pottstein. Tam 
uczniowie strzelali do tarczy z łuku oraz spędzili czas 

na ściance wspinaczkowej i w jaskini. Wieczorem 
odbyło się podsumowanie pobytu i oficjalne 
pożegnanie młodych ludzi przez organizatorów. 
Natomiast młodzi podziękowali organizatorom za 
organizację Spotkania Młodzieży i zaproszenie do 
uczestnictwa. 
Środa to dzień pożegnania się z wszystkimi 
uczestnikami obozu „Jung sein in Europa” i z 
pięknym Bambergiem. 
Międzynarodowy tydzień w Bambergu pozostanie 
na długo w pamięci uczniów jako lekcja życia, 
wzajemnej tolerancji i poszanowania dla innych 
kultur w Europie, w trudnych dla nich czasach. 
.  

                         Brygida Cyron 

                         Renata Hadaschik 

                         Małgorzata Gruszka 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy 



 

 

 

Aktualności z ZSP w Raszowej  

Przedmiot 
Wynik 
szkoły 

Wynik szkoły 
w staninie 

Wynik gminy 
  

Wynik 
powiatu Wynik 

województwa 

Obszar 
wiejski 

Miasto 
  

  

Język polski 74% 8  bardzo  wysoki 64% 56% 59% 58% 

Matematyka 75% 8  bardzo wysoki 68% 55% 54% 55% 

Język angielski 74% 7   wysoki 73% 66% 64% 66% 

Nowy rok szkolny 2022/2023 to nowa karta 
w historii naszej szkoły. Po trzydziestu latach pracy 
odeszła bowiem na zasłużoną emeryturę Pani 
Dyrektor Iwona Pawlus, która pełniła funkcję 
kierowniczą  od 1999 roku. Jesteśmy jej wdzięczni za 
to, że uczyniła z naszej szkoły drugi dom, w którym 
każdy czuł się bezpiecznie i do którego każdy chętnie 
przychodził gotowy na nowe wyzwania. Dziękujemy 
za dobre słowo, życiową mądrość, otwarte serce i 
wieloletni wkład w rozwój  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Raszowej. Cieszymy się, że jej 
następczynią jest absolwentka naszej szkoły, 
nauczycielka matematyki – Justyna Bilińska. 
Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie 
zawodowe połączone z odpowiedzialnością, chęcią 
do pracy, kreatywnością i troską o naszą placówkę 
przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty działalności. 
A jest co kontynuować.  Dumą naszej szkoły od lat 
są bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty. 
Nasi wychowankowie w roku szkolnym 2021/2022 
uzyskali najwyższy wynik w powiecie strzeleckim z 
języka polskiego, matematyki oraz języka 
angielskiego. Z języka niemieckiego egzamin pisała 
tylko jedna osoba, zgodnie więc z zasadami jej wynik 
nie wlicza się do statystyki. Absolwentom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We wrześniu br. zakończyliśmy projekt 
świetlicowy ,,Bezpiecznie zaprogramowani", którego 
koordynatorem była pani Patrycja Mielnik. 
Uczniowie, biorący udział w zajęciach, pogłębiali 
swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze 
oraz w sieci, wykorzystując przy tym bardzo ciekawe 
pomoce, m.in. maty do kodowania czy roboty. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne 
upominki. 

Lubimy, gdy naszą szkołę odwiedzają goście. 
9 września tego roku zawitała u nas (zaproszona 
przez nauczycielkę języka angielskiego Jolantę 
Stożek) pani Safi, rodowita mieszkanka Londynu, 
stolicy Wielkiej Brytanii. Przedstawiła nam ona kilka 
faktów dotyczących historii monarchii,  rodziny 
królewskiej, samej królowej oraz  Buckingham 

Palace. Posiłkując się filmem o Londynie 
wyświetlanym na tablicy interaktywnej, uczniowie 
wyruszyli poznawać najsłynniejsze miejsca tej 
metropolii. Wirtualnie  podziwiali panoramę miasta 
z London Eye,  zobaczyli wieżę zegarową Big 
Ben  oraz  Pałac Westminsterski. Na koniec 
uczniowie poprosili o wysłuchanie wcześniej 
przygotowanych pytań. Uczniowie pytali o ulubione 
potrawy, filmy, podróże i zainteresowania. 
Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami, 
podziękowaniem z symboliczną różą i pamiątkową 
fotografią. 

 W ramach dodatkowych zajęć 
specjalistycznych z zakresu pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w październiku br. ruszył projekt pt. 
,,No StreSS!!! Ćwiczenia relaksacyjne – sposób na 
walkę ze stresem" prowadzony przez panią 
Katarzynę Kapłon. Poprzez zróżnicowane metody 
pracy (dyskusje na forum, prace indywidualne, 
prace w grupie, różne techniki relaksacyjne, 
wizualizacje i inne metody radzenia sobie ze 
stresem) uczestnicy nabywają umiejętności 
identyfikowania objawów stresu i poznają metody i 
techniki pozwalające na podjęcie działań 
przeciwdziałających stresowi w ich życiu. 
Udział w zajęciach daje im możliwość poznania 
własnej reakcji stresowej, wzmocnienia 
umiejętności radzenia sobie z napięciem  
i konsekwencjami nadmiernego, czy 
przedłużającego się stresu w życiu. 

Kolejny realizowany projekt w ramach 
pomocy psychologiczno—pedagogicznej w naszej 
placówce nosi tytuł „Mamo, tato! Wiem, potrafię, 
działam!”. Popołudniami rodzice wraz z dziećmi 
spotykają się z nauczycielką Patrycją Mielnik, 
wspólnie bawią się oraz uczą. Każde spotkanie ma 
inny temat. Uczniowie rozwijają wówczas pamięć, 
umiejętność koncentracji, percepcję słuchową, 
wzrokową, motorykę dużą i małą, logiczne myślenie, 
oswajają emocje, a także współdziałają w grupie. 

W naszej szkole kładziemy nacisk na naukę 
poprzez zabawę. Z tego powodu klasy I-III 
świętowały w ciekawy sposób „Dzień Pieczonego 
Ziemniaka”. Podczas zajęć w szkole uczniowie 
dowiedzieli się kilku ciekawostek o ziemniakach oraz 
przygotowali ziemniaczki na ognisko. Następnie 
odbyły się podchody z ciekawymi zagadkami, 
zadaniami związanymi z jesienią. Zwieńczeniem dnia 
było ognisko, na którym każdy upiekł sobie 
kiełbaskę oraz poczęstował się pysznym pieczonym 
ziemniaczkiem. Wszystkie dzieci wróciły bardzo 
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zadowolone. Imprezę zorganizowały 
wychowawczynie klas 1-3. Kolejnym ważnym 
wydarzeniem w życiu młodszych klas była wycieczka 
autokarowa do Zabrza i Radzionkowa. Odbyła się 
ona 18.10.2022 r. Wycieczka rozpoczęła się 
zwiedzaniem Sztolni Luiza w Zabrzu, gdzie uczniowie 
podążali śladami techniki. Z pewnością 
niezapomniane wrażenia pozostały po wjeździe 
autentyczną kolejką górniczą. Kolejnym punktem 
wycieczki był przejazd do Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego z parkiem linowym. Ostatnim etapem 
wyjazdu było Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
gdzie uczniowie mogli zobaczyć, jak powstaje chleb, 
a nawet każdy mógł spróbować sił, by upiec własny.  

W ramach programu „Poznaj Polskę” młodsi 
uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę, która 
składała się z dwóch etapów. Pierwszym etapem był 
spacer po Górze Św. Anny. Tutaj dzieci poznały 
formy ochrony przyrody w Polsce, burzliwą historię 
tego miejsca oraz weszli do bazyliki. Drugim etapem 
wycieczki był Park Dinozaurów w Krasiejowie. Liczne 
atrakcje, które czekały najmłodszych w tym miejscu 
to: Pawilon Paleontologiczny, ścieżka z dinozaurami, 
Tunel Czasu oraz Oceanarium z prawdziwym 
dreszczykiem emocji. Dzieci były bardzo zadowolone 

z wycieczki, a wychowawców najbardziej cieszył 
fakt, że uczniowie zapamiętali bardzo dużo 
ciekawostek. 

Możliwość zdobycia nowego doświadczenia, 
kultury  organizacyjnej, współdziałania w grupie, 
nauki organizacji swojej pracy i współpracy z drugim 
człowiekiem, niesienie pomocy innym to zalety 
pracy wolontariuszy, których mogły doświadczyć 
uczennice naszej szkoły. 11.10.2022r. dziewczyny 
pomagały bowiem w organizacji Integracyjnego 
Mityngu Lekkoatletycznego przeprowadzonego we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Olimpiadami Specjalnymi 
Polska - Opolskie. Integracyjny Mityng 
Lekkoatletyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i 
szkół specjalnych organizowany był z funduszy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z 
funduszy norweskich, których głównym celem jest 
zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w 
obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Nasze wolontariuszki: Daniela Czeczor, Aleksandra 
Witkowska, Paulina Polewka, Maja Hrabowska pod 
opieką pani Katarzyny Kapłon pomagały w 
sędziowaniu i przeprowadzaniu różnych dyscyplin 
sportowych, takich jak: biegi krótkie dla 
niepełnosprawnych, biegi z asekuracją opiekuna, 
skoki w dal itp.  

Ważnym wydarzeniem w naszej placówce 
było również spotkanie z panem wiceburmistrzem 
Andrzejem Iwanowskim oraz pracownikiem Parku 
Krajobrazowego Góra św. Anny - panią Elżbietą 
Witosza, którzy przedstawili nam nasze lokalne 
dziedzictwo: Aleje czereśniowe.  Uczniowie 
dowiedzieli się, że każdy może włączyć się w akcję 
prowadzoną przez Gminę „Ratujmy aleje 
czereśniowe” poprzez ufundowanie posadzenia 
drzewka czereśniowego na historycznej alei 
czereśniowej. Zapoznali się również z postacią, 
pochodzącego z Lichyni, profesora Eberharda 
Makosza ,,Zasłużonego dla sadownictwa” w Polsce.  

Zainspirowani mitologią uczniowie klasy V 
(25 listopada 2022 r.) przygotowali wspólnie z 
nauczycielką języka polskiego Gabrielą Galowy 
przedstawienie oparte na motywach greckiego mitu 
o Demeter i Korze. Młodzi aktorzy w bardzo 
przejrzysty sposób zobrazowali, jak starożytni ludzie 
wyjaśniali sobie występowanie w przyrodzie pór 
roku. Przygotowania do występu trwały przez kilka 
tygodni. Dzieci pracowały w grupach: dziewczynki 
ułożyły układ choreograficzny, chłopcy zadbali o 
odpowiedni podkład muzyczny. W przygotowaniu 
oryginalnych strojów oraz wspaniałej scenografii 
pomogli rodzice, których wsparcie jest zawsze 
niezastąpione. Współpraca między uczniami 
przebiegała bardzo dobrze. Potrafili oni zadbać o 
każdy szczegół, pomóc sobie nawzajem w 
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przygotowaniach, a także podsumować efekty 
wspólnej pracy. Każdy młody aktor sumiennie 
wywiązał się ze swojego zadania, co dało się 
zaobserwować w dniu premiery. Widownia, wśród 
której była pani dyrektor, nauczyciele oraz koleżanki 
i koledzy z młodszych klas, nagrodziła występy 
gromkimi brawami. 

Za nami kolejne ważne wyzwanie – Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który odbył się 11 grudnia od 
godz. 16:00 do 19:00 na placu spotkań przy kościele 
w Raszowej. Prężnie działająca Rada Rodziców 
zadbała o ciepły posiłek. Był grill, kociołek z pysznym 
jadłem, chleb ze smalcem i ogórkiem, a także 
świąteczne wypieki – w tym ciasteczka upieczone 
przez uczniów naszej szkoły pod nadzorem pana 
Józefa Szyndzielorza. Uroczystość uświetniła 
Orkiestra Dęta Raszowa oraz występy uczniów z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej. Część 
artystyczną poprowadziła nasza absolwentka – 
studentka PWSZ w Nysie (wydział Jazzu i Muzyki 
Estradowej) Monika Tomanek.  

                           Gabriela Galowy    

Wydarzenia i uroczystości w Publicznym Przedszkolu w Raszowej 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
20 września br. obchodziliśmy bardzo ważne święto 
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci wesoło 
się bawiły, aktywnie uczestniczyły w 
przygotowanych zabawach ruchowych i muzycznych 
oraz innych atrakcjach, takich jak robienie zdrowych 
owocowych szaszłyków, czy brokatowe tatuaże. 
Uśmiech towarzyszył przedszkolakom cały dzień. 
Akcja „Sprzątanie świata” 
22 września br. grupy „Jeżyki” i „Sówki” wzięły 
udział w 29. edycji Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie 
Świata”. Tegorocznej edycji programu przyświecało 
hasło: „Wszystkie śmieci są nasze”. Przedszkolaki 
zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki, worki na 
śmieci i pozytywnie zmotywowane wzniosłym celem 
przedsięwzięcia, wyruszyły spod budynku 
przedszkola i zajęły się oczyszczaniem terenu. Celem 
tej akcji jest promowanie nie śmiecenia, edukacja 
odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym 
zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko. 
Spotkanie z funkcjonariuszem policji 
27 września br. nasze przedszkole odwiedziła pani  
asp. Anna Klekowska-Kuzio, która przybliżyła 
dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach oraz przypomniała 
numery alarmowe. Dzieci otrzymały wskazówki, jak 
zachować się przy spotkaniu osoby obcej, w jakich 
sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy, a także 
zapoznały się z wyposażeniem niezbędnym podczas 

wykonywania pracy policjanta. Dzieci dzieliły się 
również swoimi doświadczeniami, pokazały, że są 
odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachowywać 
na drodze i w najbliższym otoczeniu. 
Międzynarodowy Dzień Jabłka 
28 września br. nasza najmłodsza grupa „Misie” 
obchodziła  Międzynarodowy Dzień Jabłka – przez 
cały dzień głównym bohaterem zajęć były jabłka. 
Maluszki opowiadały o tym gdzie rosną jabłka, co 
możemy z nich zrobić, oglądały różne odmiany i 
oczywiście kosztowały je i określały smaki. Dzieci 
pomagały w przygotowaniu w sokowirówce 
naturalnego soku jabłkowego, który później ze 
smakiem wypiły. „Misie” nauczyły się piosenki o 
małym czerwonym jabłuszku oraz wykonały piękne 
prace plastyczne. To był pyszny i zdrowy dzień. 
Dzień Chłopaka 
30 września br. swoje święto obchodzili wszyscy 
chłopcy. Z tej okazji nie zabrakło w naszym 
przedszkolu wielu ciekawych zabaw i gier. Wszyscy 
chłopcy otrzymali podarunki, życzenia, a 
dziewczynki odśpiewały „Sto lat”. Natomiast nasze 
niezawodne mamusie zadbały o słodki poczęstunek 
dla wszystkich przedszkolaków.   
Światowy Dzień Uśmiechu 
7 października br. nasze przedszkole włączyło się w 
obchody Światowego Dnia Uśmiechu. 
Pomysłodawcą radosnego święta jest Harvey Ball, 
autor symbolu żółtej uśmiechniętej buzi. Głównym 
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celem jest uświadomienie dzieciom znaczenia 
optymistycznego podejścia do życia. Uśmiech nic 
nas nie kosztuje, a jak wiele może znaczyć dla 
drugiego człowieka. Dzielmy się nim, każdego dnia. 
 
Ogólnopolska akcja „SadziMY” 
8 października br. przedszkolaki wzięły udział w 
Ogólnopolskiej Akcji SadziMY zainicjowanej przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę 
Agatę Kornhauser - Dudę. Dzieci wraz z Paniami 
zasadziły otrzymane od Nadleśnictwa Sławięcice 
sadzonki drzew na terenie przedszkolnego placu 
zabaw. Wiemy, że drzewa zapewniają nam tlen, 
oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na 
klimat, a dodatkowo te posadzone w naszym 
ogrodzie przedszkolnym będą jego piękną ozdobą. 
Święto Pieczonego Ziemniaka 
„Wszystkie przedszkolaki jedzą chętnie ziemniaki” - 
pod tym hasłem odbyły się w naszym przedszkolu 
20 października br. tegoroczne obchody Dnia 
Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego 
warzywa jest jego kulinarna popularność oraz 
możliwość przypomnienia tradycji ludowych 
odbywających się podczas jesiennych zbiorów 
ziemniaków. Wspólnie rozpoczęliśmy celebrację 
"wykopkami" w ogrodzie. Dzieci dowiedziały się 
również, jakie potrawy robi się z ziemniaków. 
Uwieńczeniem dnia była degustacja frytek i sałatki 
szwabskiej. 
Zajęcia biblioteczne 
26 października br. nasze dwie starsze grupy 
przedszkolne: „Jeżyki” i „Sówki” wybrały się wraz ze 
swoimi paniami do Filii Gminnej Biblioteki w 
Raszowej, gdzie zostały wprowadzone do świata 
książek. Lekcje biblioteczną poprowadziła pani 
Teresa Kwoczała, która opowiadała co trzeba zrobić, 
żeby zostać przyjacielem książek oraz biblioteki. 
Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały bajki "O 
dzielnym Franku samochodziku strażackim", 
wykonały pracę plastyczną o tematyce jesiennej,  a 
na koniec każdy otrzymał dyplom przyjaciela 
książek. 
Uroczystość Pasowania na przedszkolaka z 
udziałem rodziców 
27 października br. był dniem wyjątkowym dla 
naszych 3-latków, ponieważ tego dnia każdy z nich 
usłyszał z ust pani dyrektor symboliczne słowa: 
Pasuję Cię na przedszkolaka. Dzieci przepięknie 
wystąpiły, a śpiewy, tańce i recytacje zachwyciły 
wszystkich przybyłych gości. 
Obchody Dnia Dyni 
Gdy nadchodzi koniec jesiennych zbiorów czas 
ogłosić „Dzień Dyni”! To warzywne święto 

obchodziliśmy w naszym przedszkolu 2 listopada br. 
Na ubraniach dzieci królowały odcienie 
pomarańczowego, czerwonego oraz żółtego, a 
podczas zajęć dzieci poznały wielką różnorodność 
dyń i wzbogaciły wiedzę na ich temat. W każdej 
grupie odbyły się dyniowe zabawy oraz powstały 
piękne dyniowe prace plastyczne. Całe przedszkole 
pachniało dynią – gdyż przedszkolaki przez cały 
dzień delektowały się dyniowymi smakołykami, 
przygotowanymi przez nasze fantastyczne panie 
kucharki – dżemem dyniowym, zupą dyniową, 
dyniowymi kopytkami, czy dyniowym kompotem i 
dyniowymi ciasteczkami – te wszystkie potrawy 
gościły na naszych stołach. Na zakończenie dnia 
przedszkolaki mogły zrobić sobie zdjęcie z rodzicami 
przy specjalnie przygotowanej na tarasie 
przedszkola dyniowej scence. 
Teatrzyk kukiełkowy 
W dniu 7 listopada br. gościliśmy w naszym 
przedszkolu teatrzyk kukiełkowy. Dzieci obejrzały 
spektakl kukiełkowy pt. „Królowa Śniegu” Hansa 
Christiana Andersena. Przedszkolaki z zapartym 
tchem śledziły losy Kaja i Gerdy, poznały historię, 
która w bajkowy sposób ukazuje świat wartości, a co 
ważne, w trakcie spektaklu uczyły się odróżniać 
dobro od zła. Przygody bohaterów zrobiły na 
najmłodszych ogromne wrażenie. 
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 
9 listopada br. był w naszym przedszkolu Dniem 
Zdrowego Śniadania, jako uczczenie Europejskiego 
Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Z tej okazji 
Panie kucharki przygotowały w ramach śniadania 
szwedzki stół. Śniadanie poprzedzono zajęciami, 
które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak 
ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku. 
Przedszkolaki poznały 12 zasad zdrowego 
odżywiania oraz przypomniano reguły zachowania 
się przy stole. 
„Szkoła do Hymnu” 
W czwartek 10 listopada br. o symbolicznej godzinie 
11:11 wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Raszowej odśpiewały wspólnie Hymn Narodowy. 
Uczciliśmy w ten sposób Narodowe Święto 
Niepodległości oraz włączono się do akcji "Szkoła do 
hymnu" zorganizowanej przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. Dzieci obejrzały również film 
edukacyjny na temat odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz Symboli narodowych, następnie 
już w swoich salach wykonywały biało-czerwone 
prace plastyczne. Spotkanie było ważnym wspólnym 
doświadczeniem w kształtowaniu wartości oraz 
postaw patriotycznych u najmłodszych. 
Konkurs plastyczny 
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W listopadzie br. zorganizowany został konkurs 
plastyczny na lampion św. Marcina. W konkursie 
udział wzięły 22 latarenki przygotowane przez 
naszych przedszkolaków. Każdy uczestnik konkursu 
został nagrodzony 12 listopada br. podczas pochodu 
św. Marcina. Nagrody ufundowała Rada Rodziców 
Publicznego Przedszkola w Raszowej wraz z Radą 
Sołecką Raszowa.  
Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia 
25 listopada br. obchodziliśmy Dzień Pluszowego 
Misia – jest to niezwykle ważne święto dla 
wszystkich przedszkolaków. Z tej okazji dzieci 
przyniosły ze sobą ulubione pluszaki i ubrały się w 
piżamki, aby wspólnie świętować tę szczególną 
uroczystość. Gry, zabawy, „misiowe kino” z 
popcornem i wiele innych atrakcji czekało tego dnia 
na nasze przedszkolaki. 
Bal andrzejkowy 
28 listopada br. odbyła się w naszym przedszkolu 
Zabawa andrzejkowa. Dzieci przyszły tego dnia w 
fantastycznych przebraniach i z radością 
uczestniczyły w wielu zabawach tanecznych, grach i 
konkursach. Ponadto na najmłodszych czekało 

mnóstwo dodatkowych atrakcji. Nie zabrakło także 
andrzejkowych wróżb. Czy  się spełnią? Przyszłość 
nam pokaże. Pewni jesteśmy tego, że ten dzień 
przyniósł naszym przedszkolakom wiele radości i był 
wspaniałą okazją do wspólnej zabawy oraz poznania 
ludowych tradycji.   
Udział w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych 
Wszystkie grupy przedszkolne od 1 października br. 
biorą udział w różnych projektach edukacyjnych. 
W naszej najstarszej grupie „Sówki” zajęcia są 
prowadzone z wykorzystaniem elementów 
pedagogiki montessoriańskiej poprzez realizację 
Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „W świecie 
Montessori”. Grupa średniaków „Jeżyki” bierze 
udział w kolejnej edycji projektu „Gramy zmysłami” 
ukierunkowanego na polisensoryczny rozwój 
dziecka. Nasze najmłodsze przedszkolaki natomiast 
rozpoczęły w październiku br. realizację 
Ogólnopolskiego projektu „Kreatywny przedszkolak 
– Kreatywne dziecko”, którego głównym celem jest 
uruchamianie twórczości i kreatywności we 
wszystkich działaniach dzieci i nauczycieli. 

Joanna Antos 

Gmina Leśnica bierze udział w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR" realizowanym ze środków unijnych. Jego celem jest poprawa dostępu do 

sprzętu komputerowego i wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną. Dofinansowanie 

w wysokości 267.120,00 zł otrzymane z dotacji zostało przeznaczone na zakup laptopów, 

oprogramowania, plecaków na laptopy oraz słuchawek z mikrofonem umożliwiających pracę zdalną.  

W naszej gminie wsparciem zostało objętych 72 uczniów.                 

                                                          Stanowisko pracy do obsługi informatycznej  

Dzieci z naszej gminy otrzymały laptopy 
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Wieści z Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy 

 W naszym Przedszkolu na nudę nie ma czasu! Cały 
czas coś się dzieje. Nasi wychowankowie biorą 
udział w licznych akcjach organizowanych przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki i inne instytucje. 
Wzięliśmy udział w akcji #szkołapamięta, w akcji 
#szkoładohymnu i już przygotowujemy się do 
udziału w akcji „Góra grosza”. Udział  
w wymienionych akcjach to już tradycja w  naszym 
przedszkolu.  

 Od początku roku przedszkolnego nasze 
Przedszkolaczki uczestniczą w różnych konkursach i 
to z ogromnymi sukcesami. Grupa najstarsza – 
nasze Motylki, pod opieką Pani Magdaleny Paszko 
zdobyła 1. miejsce w konkursie „Bajeczne melodie” 
organizowanym przez Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich. Nasze najmłodsze 
Mróweczki, pod opieką Pani Barbary Strokosz, w 
tym samym konkursie – otrzymały wyróżnienie.  

 Jak co roku bierzemy również udział w wielu 
projektach ogólnopolskich, takich jak: „Uczymy 
dzieci programować”, „Kubusiowi Przyjaciele 
natury”, „Dzieciaki mleczaki”, „Mamo, tato – wolę 
wodę”, „Działamy z imPETem” i w wielu innych. Jak 
i również w akcjach UNICEF z okazji Dnia Praw 
Dziecka i Dnia Przedszkolaka.  

 Wspólnie z naszymi nauczycielami dzieci 
obchodzą wiele nietypowych Świąt, takich jak: 
„Dzień głośnego czytania”, „Dzień języków obcych” 
i inne.   

Naszej placówce przyznane zostały również 
granty oświatowe. Dzięki staraniom naszych 
nauczycieli pozyskaliśmy środki nie tylko do 
poszerzenia naszych zasobów w nowe materiały 
pomocnicze do nauki dla dzieci, ale również takie, 
dzięki którym mogliśmy dzieciom zorganizować 
wycieczki, jak i konkurs. Granty stały się 
nieodzowną częścią naszej współpracy z oświatą, 

naszymi wychowankami i rodzicami. Jest to forma, 
dzięki której możemy rozwijać zainteresowania 

dzieci i poszerzać ich horyzonty myślowe.  

 W dalszym ciągu współpracujemy z palcówkami 
oświatowymi w Niemczech. W ostatnim czasie 
odwiedzili nas po raz kolejny, ale pierwszy po 
czasie pandemicznym studenci z Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wolfsburgu, którzy planują 
rozpocząć na wiosnę u nas swój staż pod okiem 
Pani Karoliny Treli – nauczycielki języka 
niemieckiego w naszym przedszkolu. 

 W ostatnim czasie ważnym elementem pracy 
u nas w przedszkolu są spotkania z bajką – 
„Odwiedziny książeczki” i udział w „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021 
– 2025. Mamy okazję gościć naszych rodziców, 
którzy chętnie czytają swoim pociechom książeczki, 
ale również zacnych gości, takich jak: Pan Burmistrz 
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Łukasz Jastrzembski, Pan Wiceburmistrz Andrzej 
Iwanowski i pracownik Biblioteki Miejskiej w Leśnicy 
Pani Eryka Zagrol. W ramach programu nasza 
placówka stała się „bogatsza” w wiele nowych 
pozycji książkowych. Zorganizowany został również 
wewnątrzprzedszkolny konkurs na okładkę książki 
„Kopciuszek” 

   Karolina Trela  

  

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

Na początku przyjrzymy się działaniom -  w 
ramach innowacji pedagogicznych -  uczniów klas I
-III. 

       W bieżącym roku szkolnym uczniowie z energią 
i entuzjazmem przystąpili do realizacji ciekawych 
i  twórczych innowacji. Jedna z  nich, 
kontynuowana, to ,,Lekturki spod chmurki” - 
tegoroczna edycja nosi kryptonim: ,,Podróżowanie 
przez czytanie”.  

       Uczniowie naszej szkoły biorą również udział w 
innowacji ,,Młodzi poeci”. To cykl spotkań z lokalną 
pisarką-autorką wierszy dla dzieci- panią Grażyną 
Nowak. W czasie zajęć uczestnicy poznają tajniki 
tworzenia poezji, z pomocą mentorki próbują 
samodzielnie tworzyć własne teksty.  

      Kolejna innowacja (którą zostali objęte klasy III 
i II b) to realizacja programu ,,Godziny 
wychowawcze ze światem”, czyli całoroczny cykl 
zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania 
wyzwań współczesnego świata.  

Każdy zna przysłowie: ,,Podróże kształcą”. Zatem  
podopieczni naszej szkoły zgłębiali swoją wiedzę 
nie tylko w budynku szkolnym.  

We wrześniu uczniowie klas 3 i 4 spędzili tydzień 
nad Morzem Bałtyckim. Program był bardzo 
urozmaicony. Począwszy od zwiedzania zamku w 
Malborku, po wędrówki uliczkami starego Gdańska. 
W trakcie pobytu był realizowany program szkolny 
poszerzony o edukację przyrodniczą na ruchomych 
wydmach w Słowińskim Parku Narodowym i 
Fokarium w Serbsku. Dzieci poznały również 
zwyczaje  Kaszubów podczas zajęć w Muzeum Wsi 
Słowińskiej.  
       Na wycieczkę edukacyjną wybrali się również 
uczniowie klas starszych. Swoje kroki skierowali do 
Warszawy. W październiku br. przez trzy dni stolicę 

podziwiali uczniowie klas VIII i VII.  

Natomiast w listopadzie br. 
przebywali tam -  w ramach 
wycieczki dofinansowanej z 
programu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę’‘-  uczniowie klas VI. 
W Warszawie uczniowie 
odwiedzili m.in. Sejm i Senat 
RP, Łazienki Królewskie, 
Powązki żołnierskie, Grób 
Nieznanego Żołnierza, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Wilanów, Ogród Saski, kościoły św. Anny i św. 
Krzyża,  Plac Zamkowy z  Kolumną Zygmunta, 
Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Barbakan, 
Centrum Olimpijskim, Pałac  Kultury i Nauki, 
Centrum Nauki Kopernik. 
       Nasza placówka od lat współpracuje ze szkołą 
podstawową w Crostwitz (mieście partnerskim 
Leśnicy). 19 września br. grupa 36 uczniów naszej 
szkoły wyjechała w ramach projektu ,,Dzieci 
Europy” do Niemiec. Czas  -  wypełniony po brzegi 
zadaniami - upłynął na międzynarodowych 
spotkaniach i zwiedzaniu. Uczniowie pojechali m.in. 
do Drezna.  Odwiedzili Muzeum Komunikacji, 
Starówkę, słynną operą Sempera, zespół pałacowy 
Zwinger. 
W drodze powrotnej spędzili kilka godzin w parku 
wodnym Tropical Island w Krausnick. 
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      W dniach 28-30 listopada 2022 r. odbyła się 
wycieczka edukacyjna dla uczniów klas II - III do 
Krakowa i Wieliczki, która była dofinansowana z 
programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę” - odkrywanie bogactwa przyrodniczego, 
historycznego i kulturalnego naszego kraju. W czasie 
wycieczki realizowano zadania edukacyjne w 
obszarach: Krakowskie drogi Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zamek Królewski na Wawelu. 
Państwowe zbiory sztuki. Kultura i dziedzictwo 
narodowe. Kopalnia soli w Wieliczce. Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej. Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Największe 
osiągnięcia polskiej nauki. Kraków – historyczny 
zespół miasta. Były to dni pełne wrażeń dla 
wszystkich uczestników wyjazdu. 

       28 listopada br.  uczniowie klas piątych 
wyruszyli na wycieczkę do Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Giprol” w Staniszczach Małych. 
Na miejscu czekał ich bogaty program związany ze 
zwyczajami Adwentu oraz Świąt Bożego Narodzenia. 
Odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem, a następnie 
warsztaty wykonania świec parafinowych oraz 
pieczenia i ozdabiania pierników. Uczniowie poznali 
tradycje adwentowe i świąteczne, które 
obowiązywały na Śląsku. 

          I jeszcze jedna wycieczka … Tym razem do 
Teatru Miejskiego w Gliwicach na spektakl ,,Dzieci 
z  Bullerbyn”. 12 października 2022 r. uczniowie klas 
1-3 chłonęli niesamowitą aurę tego miejsca, 
podziwiali wspaniałą grę aktorską, mieli możliwość 
wyzwolenia pozytywnych emocji związanych z 
pięknem i kulturą żywego słowa. 

O tym, jak ważne jest czytanie i sięganie po lekturę 
od najmłodszych lat nie trzeba nikogo 
przekonywać. W naszej szkole staramy się 
promować czytelnictwo i miłość do książek poprzez 
różne akcje. 

13 września br. promując NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA, wzięliśmy udział w 11. 
edycji akcji Narodowe Czytanie 2022. Tegoroczną 
lekturą były opublikowane przed dwustu 
laty ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W 
spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz 
Leśnicy, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich i przedstawiciele lokalnych 
instytucji.  

W  ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, 27 października br. odbyło się 
spotkanie autorskie z pisarką Moniką Koszewską. 
Wzięli  w nim udział uczniowie klas 7-8.  

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Leśnicy i 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu 
zaowocowała 15 listopada  br. udziałem uczniów kl. 
2 i 3 w autorskim spotkaniu z pisarką Justyną 
Bednarek, autorką książki dla dzieci pt.: „Sekretna 
historia skarpetek”. 

"Przerwa na czytanie" to kolejna akcja promująca 
czytelnictwo. 25 października br. przystąpiliśmy do 
III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie 
pod hasłem "Przerwa na czytanie". Wydarzenie to 
odbyło się również w ramach kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie czytali 
książki przyniesione z domu lub wypożyczone z 
biblioteki szkolnej.  
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29 września br. włączyliśmy się w Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania, który został ogłoszony 
przez Polską Izbę Książki. Dzień ten jest świetną 
okazją, by uświadomić uczniom, tym starszym i 
młodszym, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i 
dlaczego warto czytać.  

Natomiast 19 października br. uczniowie naszej 
szkoły -  w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictw (NPRCz)  - wybrali się do Biblioteki 
Publicznej. Celem wizyty było przybliżenie uczniom 
funkcjonowania biblioteki, poznanie zasad 
korzystania z książek oraz rozbudzenie 
zainteresowań czytelnictwem. 

Akcja pod nazwą „Ciuciubabka z książką” - wypożycz 
sobie niespodziankę to nowa inicjatywa w naszej 
szkole. W bibliotece szkolnej można 
było ,,wypożyczyć” sobie prezent. Tajemnicze 
pakunki kryły książki – nowości zakupione w ramach 
NPRCz. O jej powodzeniu świadczy fakt, że w ciągu 
kilku dni wszystkie prezenty zostały wypożyczone. 

Świat, który pokazujemy podczas warsztatów, 
pełen barw i smaków, jest doskonałą formą 
rozrywki dla dzieci i młodzieży – wzbogaca wiedzę i 
sprzyja rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu. 

Uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z 
szerokiego wachlarza zajęć warsztatowych. 

Oto niektóre z nich: 

 - Warsztaty muzyczne ,,Instrumenty perkusyjne 
świata - kraina dźwięków małych i 
dużych" (sfinansowane przez Radę Rodziców 
szkoły). Na tych zajęciach uczniowie poznawali 
zagadnienia związane z grą na instrumentach 
perkusyjnych: zapoznali się z zagadnieniami 
dotyczącymi rozwoju i nauki gry na instrumencie, 
dowiedzieli się, jak sukcesywnie rozwijać technikę, 
precyzję i szybkość, jak ćwiczyć rytmy (w oparciu o 
różne stylistyki muzyczne), jak uczyć się 
improwizować (gra solowa), jak rozwijać swoją 
muzykalność.  

 - Warsztaty z dziedziny fizyki ,,Rakietą w kosmos”, 
podczas których  prowadzący objaśniał dzieciom, jak 
to się dzieje, że rakieta wylatuje poza naszą 
atmosferę i jak działa silnik rakiety. Dzieci budowały 
również własne rakiety, które wznosiły się w 
powietrze.  

  -  Warsztaty z dziedziny mnemotechnik, które 
odbywali uczniowie klasy 6b, 7 i 8a pod opieką 
psychologa szkolnego. To program edukacyjny 
(realizowany w ramach NPRCz) dotyczący metod 
szybkiego i skutecznego zapamiętywania. Uczniowie 

poznali mnemotechniki, dzięki którym w bardzo 
efektywny sposób będą mogli przygotowywać się do 
zbliżających się sprawdzianów, czy egzaminów, 
rozwijając przy tym swoją pamięć, kreatywność i 
koncentrację. Podczas prezentowanych ćwiczeń 
wykorzystano lektury szkolne oraz wybrane przez 
uczniów książki rozrywkowe zakupione w ramach 
NPRCz. Zajęcia odbyły się w ciekawej formie dzięki 
udostępnieniu tablicy multimedialnej i krótkich 
filmików. 

- Warsztaty z dziedziny ekologii zorganizowane 
przez ,,Czysty Region”. Temat warsztatów dla klasy I 
to ,,Ekolemoniada”. Celem warsztatów było 
szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci. 
Uczniowie przygotowali dla siebie pyszną 
ekolemoniadę na bazie miodu i cytryny.   

W ramach działalności proekologicznej odbyło się 
kilka wypraw do gospodarstw agroturystycznych: 
pod koniec października br. klasy II i III wybrały się 
na pieszą wycieczkę do gospodarstwa rolnego 
państwa Pisarskich. 8 listopada br. klasy pierwsze 
były na wycieczce w Gospodarstwie 
Agroturystycznym w Staniszczach Małych.  

14 listopada br. uczniowie klas 1-8 wzięli udział w 
spotkaniu z Burmistrzem Leśnicy i Pracownikiem 
Parku Krajobrazowego Góra św. Anny w ramach 
gminnego projektu „Ratujemy aleje czereśniowe”. 
Ciekawy wykład połączono z projekcją filmu o 
profesorze sadownictwa z Lichyni. Natomiast 23 
listopada br. uczniowie klas uczestniczyli w akcji 
sadzenia 11 drzewek na naszej wspaniałej alei, która 
znana jest w całym kraju. Uczniowie posadzili 
czereśnię  Szkoły Podstawowej w Leśnicy, 
podarowaną przez LOKiR w Leśnicy. Wszyscy wrócili 
zadowoleni i dumni, że przyczynili się do 
kształtowania krajobrazu naszej małej ojczyzny. 

W październiku br. przystąpiliśmy do akcji ,,Zbiórka 
kasztanów”. Kasztany zostaną wykorzystane jako 
zimowa karma dla dzikich zwierząt i w kosmetologii. 
Celem akcji jest promowanie nawyków 
ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie 
wrażliwości na los zwierząt, a także oszczędnego 
gospodarowania zasobami przyrody.  
 

       W roku szkolnym 2022/23 nasza szkoła bierze 
udział w XIII edycji ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego “Twoje dane-Twoja sprawa”. Celem 
programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie 
danych osobowych. Począwszy od listopada br. 
uczniowie naszej szkoły uczestniczą w cyklu 
ogólnopolskich lekcji pod hasłem „IODOlekcje”. 
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Zajęcia są organizowane, aby dostarczyć wiedzy o 
bezpiecznym funkcjonowaniu w świecie nowych 
technologii. Inicjatywa służy także podkreśleniu 
wartości ochrony danych osobowych i prywatności 
w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza ludzi 
młodych. 
Uroczystości to niezwykle istotny element życia 
szkoły 

24 listopada br. obchodziliśmy  ważny jubileusz – 60 
lecie istnienia naszej placówki. 

Był on doskonałą 
okazją do 
świętowania. 
Uroczystość 
rozpoczęła msza 
święta, którą w 
leśnickim kościele 
odprawili Rudolf 
Pierskała, biskup 
pomocniczy diecezji 
opolskiej, ksiądz 
proboszcz Henryk 
Pasieka oraz ksiądz 
wikary Marcin Fikus.  
 

Następnie wszyscy udali się do szkoły. Tam 
uczniowie zabrali gości w  podróż po historii szkoły, 
a także przygotowali dla nich taneczne widowisko. 
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele 
władz kościelnych, wojewódzkich, powiatowych, 
samorządowych, przedstawiciele oświaty i 
instytucji, z którymi współpracuje placówka, 
dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych,   
emerytowani pracownicy naszej szkoły. 
Nietuzinkowe stroje i rekwizyty, wesołe układy 
taneczne dostarczyły uczniom i gościom 
niesamowitych wrażeń. Specjalny, muzyczny występ 
przygotował też Alojzy Kwoczała, mieszkaniec 
Poręby. Ważną częścią uroczystości były oficjalne 

przemówienia dyrektora szkoły i zaproszonych 
gości. Spotkanie było również okazją do złożenia 
życzeń i podziękowań wszystkim tym, którzy 
wspierali i wspierają funkcjonowanie placówki. 
Goście otrzymali pamiątkowe certyfikaty i odznaki, 
zdobywając tytuł "Przyjaciela Szkoły". Z kolei dzieci 
po południu bawiły się podczas dyskoteki szkolnej, 
zorganizowanej przez samorząd uczniowski i 
rodziców, świętując i ciesząc się z urodzin swojej 
szkoły. Urodziny naszej Podstawówki stały się dla 
całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem i 
pozostaną na długo w pamięci.  
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Inne uroczystości: 
17 października br. odbyła się niezwykła 
uroczystość - ,,Pasowanie na ucznia”. 
10 listopada br. świętowaliśmy Rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Czym jeszcze możemy się pochwalić? 

Uczennica naszej szkoły, Julia Mincer, 17 
października 2022 r. uzyskała tytuł Najlepszego 
Ucznia Powiatu Strzeleckiego 2020 w kategorii 
Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej. 

Emilia Sitnik została laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej.  

Mamy również stypendystkę programu Wspieramy 
najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023 pod 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego 
p. Andrzeja Buły. 
Z początkiem października br. wszystkie klasy I – III 
w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie daje 
moc” przygotowywały zdrowe posiłki zgodnie 
z piramidą żywieniową.  
21 października br. - już po raz dwunasty -  odbył 
się w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Uczniowie klas IV – VII zmagali się z 
matematycznymi konkurencjami: testem on-line, 
matematycznymi łamigłówkami oraz układali 
rymowanki matematyczne.  

 7 listopada 2022 r. nasza szkoła zamieniła się w 
niezwykłą krainę bajkowych postaci, bowiem 
uczniowie klas 1-3 obchodzili Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek. Każdy mógł poczuć tę 
wyjątkową aurę przebierając się za bohatera 
ulubionej bajki.  

 8 listopada br. w Teatrze Jana Kochanowskiego 
podsumowano wydarzenia związane z 
ubiegłorocznymi obchodami setnej rocznicy III 
powstania śląskiego. Wzięło w nich udział wiele 
instytucji, organizacji i osób nie tylko z naszego 
regionu.  Przedstawiciele naszej szkoły również 
brali udział w tej uroczystościach. W 
podziękowaniu za zaangażowanie w organizację 
obchodów rocznicowych Szkoła Podstawowa w 
Leśnicy otrzymała podziękowanie z rąk Marszałka 
Województwa oraz upominek w postaci książek. 

Podczas święta św. Marcina, które odbyło się 

11 listopada br., uczniowie klas IV- VI wraz z 
nauczycielami języka niemieckiego, zaprezentowali 
przedstawienie obrazujące legendę o świętym 
Marcinie, deklamowali wiersze i śpiewali piosenki o 
tym świętym.  

25 listopada br.  swoje święto obchodziła najmilsza 
zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka – Pluszowy Miś. W ramach NPRCz 
został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Mój 
Pluszowy Miś". 

Uczestniczymy również w licznych akcjach 
charytatywnych… 

Trwa akcja zbiórki karmy dla podopiecznych 
schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie -Koźlu. Cała 
społeczność uczniowska bierze udział w akcji „Góra 
grosza”. 

Pod koniec października br. członkowie Samorządu 
wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu udali się 
wraz z opiekunami na leśnicki cmentarz, aby 
posprzątać groby żołnierzy z I i II wojny światowej 
oraz groby Powstańców Śląskich.  

Święto Zmarłych było okazją nie tylko uczczenia 
pamięci nieżyjących bliskich z rodzin uczniów. 
Wszystkie klasy zorganizowały wyjście na cmentarz 
w celu uczczenia pamięci poległych żołnierzy i 
powstańców, zapaliły znicze i ułożyły na grobach 
własnoręcznie wykonane stroiki. 

 Już po raz szósty podczas święta nasi uczniowie 
zbierali datki na naszego kolegę Idrissę z Burkina 
Faso, w ramach akcji: “Dać im nadzieję”. Udało 
nam się zebrać 1066,29 zł i 10 Euro podczas święta 
św. Marcina. Akcja była kontynuowana jeszcze 
przez kolejny tydzień w szkole i łącznie udało nam 
się zebrać 1.644,51 zł. Bardzo się cieszymy z tak 
dużej sumy. 

Przed nami świąteczny czas. Z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia oraz  zbliżającego się 
Nowego 2023 Roku życzymy wszystkim Uczniom, 
ich Rodzicom, Absolwentom, Nauczycielom, 
Pracownikom oraz  naszym Przyjaciołom wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, radości, szczęścia i 
spełnienia marzeń.   

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Leśnicy 
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 Na początku chciałbym w imieniu swoim oraz 
Zarządu Osiedla nr 1 podziękować wszystkim 
mieszkańcom osiedla 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. Dzięki tym 
środkom możemy realizować takie zadania jak: 
utrzymanie zieleni, wyposażenie klubów oraz 
organizacja imprez.  
W roku 2022 dzięki tym środkom wsparliśmy jako 
współorganizatorzy takie imprezy jak: turniej 
siatkówki w Leśnicy, Oktoberfest, spotkanie ze 
św. Marcinem. 

Ponadto część środków funduszu przekazaliśmy 
na utrzymanie osiedlowej zieleni m.in. na: 
rewitalizację skweru na Pl. Marka, skweru obok 
cmentarza oraz nasadzenia drzew. 

Dziękuję bardzo za dobrą współpracę Panu 

Burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu oraz 
pracownikom Urzędu Miasta, Pani Dyrektor 
Edycie Gola i pracownikom Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji oraz członkom Zarządu 
Osiedla nr 1 w Leśnicy. 

Zapraszamy do czynnego udziału w życiu 
społecznym Osiedla oraz w zebraniach 
mieszkańców, a z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim 
dużo zdrowia. 

Uwaga! 

Zarząd Osiedla nr 1 oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Leśnicy zapraszają na zabawę 
taneczną, która odbędzie się 07.01.2023 r. 
Szczegóły na plakatach. 

  Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Leśnicy 

Z życia Osiedla nr 1 w Leśnicy 
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